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GenelBaşkan

ARALIK2011kolejliler

SevgiliKolejliler,

TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiolarak,sosyal-kültürelfaaliyetlerle
vebirbirindenrenklietkinliklerledolubiryılıgeridebırakıyoruz.

Özel gün ve haftaların yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen
MezunlarBalosu,KuruFasulyeGünü,UçurtmaŞenliğiveTenisTurnuvasıgibi
organizasyonlarla,sizleribirarayagetirmeninmutluluğunuyaşadık.

K-Sohbet,K-Seminer,KavaklıdereTenisKulübüHappyHour,Kolejlilerin
sahibi olduğu mekanlarda Happy Friday buluşmaları, Kentpark Prestige
Sinemalarıözelgalagösterimleri,DevletOperaveBalesi’ndeKolejlilereözel
olaraktahsisedilenbale,operavemüzikaltiyatroetkinlikleri,Okulumuzdaki
söyleşiler,OptimumBowlingTurnuvasıgibifaaliyetlerle,Mezunlarımızıbuluş-
turmayıhedefledik.

Yılboyuözgünyazıları,röportajlarıvehergeçengünartankalitesiyleorta-
yaçıkanKolejlilerdergimizle,sizlerekonukolduk.

Gerekfaaliyetlerimizinortayakonmasındagereksedergimizinçıkarılma-
sındagönüllüolarakgörevalantümÇalışmaGrubuBaşkanveÜyelerini,der-
nekprofesyonellerimiziemeklerindendolayıkutluyor,teşekkürlerimisunuyorum.

2012yılı içindeyoğunbirgündemleMezunlarımızıbirarayagetirmeyi
hedefliyoruz. Etkinlik programlarımız belli oldukça, derneğimizin iletişim
kanallarıileduyurmayadevamedeceğiz.

Türkiyeaçısındanacıtatlıpekçokolayınyaşandığı2011yılı,Okulumuzun
kuruluşunun80.yılıolmasınedeniylebizimiçinayrıbiranlamifadeetmekte-
dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemiz gençlerine duyduğu güvenin,
umudunveinancınsomutörneğiolanTEDAnkaraKoleji,birekololmayave
Atatürkilkeveinkılâplarınınışığındabaşarılıgençleryetiştirmeyedevamediyor.

ÜlkeçapındaüzüntüduyduğumuzşehitlerveVan-Ercişdepreminede-
niyleertelenenOkulumuzun80.yılıiçinözelolarakhazırlananCanAtilla’nın
bestelediği“80.YılOratoryosu”16KasımakşamıKolejcamiasıylabuluştu.
DuygudoluanlaryaşadığımızveKolejliolmanınhaklıgururunuhissettiğimiz
gecede,öğrencilerimizdegösterileriylebizlerekeyifdoluanlaryaşattı.80.Yılı-
mızaözelhazırlanandiğerbirönemlieserise,yazarTuranTanyer’inkaleme
aldığı,Cumhuriyet’in ilk yıllarındangünümüzeTEDAnkaraKolejinin tarihini
belgelere ve döneme tanıklık eden kişilerin ifadelerine dayanarak anlatan
“Cumhuriyet’inMeşalesiTEDAnkaraKoleji”adlıkitapoldu.

Birkezdaha,Cumhuriyetimizin88’inci,TEDAnkaraKolejininde80.KuruluşYıl-
dönümü’nükutluyor, yeniyılınülkemizebirlikberaberlik,Cumhuriyetimizegüç
kuvvet,sizlereveailenizedesağlıkvemutlulukgetirmesinidiliyorum.
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Siyasette Bir Kolejli

2
4yaşında,üstelikdeoyıllarda
pekbilinmeyenbirmeslekala-
nındakendiişimikuruncaçok
mücadele etmem gerekti.

Siyaset de girişimcilik gibi mücadele
ve sabır gerektiren bir alan. Disiplinli
çalışmaalışkanlığımısiyasetedetaşı-
yarakülkeminsorunlarınaçözümüret-
mekistiyorum.

İş yaşamı bisiklete binmeye
benziyor. Pedal çevirmezseniz
düşersiniz

Şirketimiilkkurduğumdaikikonu-
da çok zorlandım. Birincisi yaptığım
işin içeriği ile ilgiliydi.Oyıllarda insan
kaynakları danışmanlığı, Türk iş dün-
yasının yabancı olduğu bir konuydu.
Bu yüzden müşteri talebi yaratmak
zordu. Şirketlere önerecek nitelikli
aday bulmak da kolay değildi. O
nedenle okul arkadaşlarımdan kendi-
lerinin ve yakınlarının özgeçmişlerini
istedim.HattailkfaturamıdabirKolej-
li arkadaşımı işe yerleştirerek kestim.
İkinci zorlandığım konu ise “Danış-
man”olmakiçinyaşımınküçükolma-
sıydı. Firma yetkilileri beni görünce
“Bizim eleman sorunumuzu bu mu
çözecek”diyedüşünmesindiyesaçı-
mıtopuzyapıp,ortayaşkıyafetlerigiyi-
yordum.Yılmadançalışıp, işimiseve-
rekyapıncabirsüresonrakendipaza-
rımızıyarattım.Şirketdüzenligelirelde
etmeye başlayınca, iyi bir ekip kur-
dum.1995’deİstanbul,1997’dedeİzmir
ofisleriniaçtık.OyıllardaTürkiye’deper-
sonel departmanlarını insan kaynakları-
nadönüştürmesürecibaşladı.İK’nınadı
dahabirduyuluroldu.Buamaçlabizde
tirajıyüksekolanikigazetenininsankay-
nakları eklerinehem içerikhemde rek-
lam desteği anlamında katkı vermeye
başladık. Hatta bu gazetelerden birisi
1998krizindeİKekiçıkartmaktanvazgeç-
meküzereydi.Kararlarınıdeğiştirmelerin-
deepeyetkimolduğunusöyleyebilirim.

Çalıştığımızhermüşteriyenimüşteri-
leri, işe yerleştirdiğimiz her aday yeni
adaylarıgetirdi.Buarada,insankaynak-
ları alanında düzenlenen kongre, semi-
nervepanellerekonuşmacıolarakdavet
ediliyordum.Yaptığımızaraştırmayada
yorumlarla sık sık basında yer almaya
başladık. Böylece Danışmanlık insan
kaynakları alanında bir marka oldu. Bu
aşamadaverdiğimizhizmetlerigenişlet-
tik. Ayrıca bir de eğitim firması kurduk.
Yöneticiseçmeveişeyerleştirmealanın-

dauluslararası bir firmanın temsilciliğini
aldık.

Gelsin ödüller…

İşimi severek yapmanın ve disiplinli
çalışmanın ürünü olarak hemben hem
deşirketimbazıödülleraldı.İşhayatım-
da, şirketteki yöneticilik görevimin yanı
sıraherzamanbazıeksorumluluklarda
üstlendim.ÖzelİstihdamBürolarıileilgili
hazırlananilkmevzuatındüzenlenmesin-
de epey katkımoldu. Ayrıca uzun yıllar
sivil toplum örgütlerinde çalıştım.
KİGEP’de (Kişisel Gelişim Platformu)
mentorluk yaptım. PERYÖN ve Özel
İstihdamBürolarıgibimeslekörgütlerinin
yönetim ve denetim kurullarında görev
aldım.Uluslararasıbirgirişimcilikderne-
ği olan Endeavor’da Danışma Kurulu
Üyeliğiyaptım.

Güzel ve yalnız ülkemin sorunları
ile her zaman ilgilenen birisi oldum

Siviltoplumörgütlerindeüstlendiğim
rollersayesindebazıtoplumsalfaydalar
yaratabildiğimi gördüm ama bir süre
sonra bu bana yetmemeye başladı.
Çünkü yarattığımız fark sadece o sivil
toplumörgütününfaaliyetalanı ilesınırlı
oluyordu.Bir yandandaUluÖnderimiz
MustafaKemalAtatürk’ünkurduğuçağ-
daş, laik ve demokratik Türkiye’den
giderek uzaklaşmakta olduğumuzun
endişelerini yaşıyordum.Bu tip kaygılar
içindeyken, 2010 yılının Haziran ayında
Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir teklif
geldi.ZatenCHP’libirailedengeldiğim
içinhiçdüşünmedenkabulettim.

Siyasetzorelbette…Siyasettekadın
olmak da zor. Ama içinde bulunduğu-
muz dönemde Türkiye’nin hem sosyal
hem siyasal hem de ekonomik olarak
önemli bir dönemeçten geçtiğini düşü-
nüyorum.Böylebirdönemdebenceher-
kesinelinitaşınaltınasokmasıgerekiyor.
Siyasette daha çok genç ve daha çok
kadınınyeralmasışart.Buvesileyle,tüm

Aylin Coşkunoğlu NAZLIAKA’86

Aylin COŞKUNOĞLU NAZLIAKA ’86
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Kolejliarkadaşlarımıdasiyasetyapmaya
davetediyorum.

Kalbime çikolata parçacıkları serp-
tiniz

Siyasikariyerim,CHP’ninPartiMecli-
sine seçilmemle birlikte oldukça yoğun
birsüreceevrildi.İlkişim,gençlereyöne-
likbir proje tasarlamakoldu.GenceArtı
“İstihdamdaFırsatEşitliğiYaratmaProje-
si”yleTürkiye’ninpekçokilindegençler-
le buluştuk. Bu projede çalışacak bir
gönüllü ekibi kurdum. Gururla söylüyo-
rumki ekibin çoğunuKolejli arkadaşla-
rımoluşturdu.Teknoloji sayesindemüt-
hiş bir iletişim ve paylaşım ağı kurduk;
birisi projemüziğimizi besteledi, diğeri
kayıt yapabilmemiz için stüdyosunu
açtı, diğeri sosyal medyayı yönetti,
sunumları hazırladı, bir başkası
organizasyonları üstlendi. Müthiş
bir tempoyla çalıştık. Proje çok
başarılı oldu ve epey ilgi gördü.
16 ilde etkinlikler düzenledik.
10.000’e yakın gencimize eğitim
verdik,meslektanıtımtoplantıları
düzenledik,ünlülerinkariyerhika-
yelerinidinlettik,psikolojikdanış-
manlık hizmeti sunduk, kariyer
rehberliği yaptık. Gençlerin bir
kısmınaburs,bazılarınadaişya
da staj imkanı sağladık. Eğitim
için gittiğimiz illerde, eğitim
sonunda genç arkadaşlarımız
bizlerebirermektupladuyguve
düşünceleriniyazdılar.Mardin’de
bir gencimizin mektubu, doğru
şeyler yapmış olduğumuzu bir
kez daha hissettirdi. Şöyle
diyordu mektubunda: “Mar-
din’egeldiniz,kalbimeçikolata
parçalarıserptiniz,mutluettiniz
beni.”Sanırımgönüllüarkadaş-
larımın desteği ile yaptığım bu
projebeniMeclis’etaşıdı.

Siyasette fark yaratmak gerekiyor

TürkiyeBüyükMilletMeclisineadımı-
mı attığım ilk günden bu yana iktidarı
denetleme görevinin yanı sıra Meclis’e
yenilikler katmak ve vatandaşlarımıza
fayda yaratmak için çalışıyorum.Önce-
likledürüstvefarklılıklardanfarkyaratan
birsiyasetçiolmayıveböylecegençlerin
ve kadınların karar mekanizmalarında
yeralmasınıteşvikedecekbirrolmodel

olmayı arzu ediyorum. Fransa’dan,
Yunanistan’danönceseçmeveseçilme
hakkınıkazanmışolanTürkkadınlarının,
bugün toplumsal rolü giderek zayıflıyor.
Eğitimde, işyaşamındavekararmeka-
nizmalarındayeterinceyeralamıyor.Töre

cinayetlerinden şiddete, ayrımcılıktan
çocukyaşlardaevlendirilmeyekadarpek
çoksorunlamücadeleetmekdurumun-
da kalıyor. Kadınların tüm sorunlarını
Meclis’etaşıyorum,taşımayadadevam
edeceğim. “Öteki” olarak konumlandırı-
laraksırfdini,ırkı,cinsiyetinedeniylenef-
ret cinayetlerininmağdurları olanlar için
demücadeleediyorum.İnsanadair,çev-
reyedair,hayvanhaklarınadairhersoru-

nu Meclis’e taşıyorum, taşımaya da
devamedeceğim.Ülkemizindahaeşit-
likçi,dahaözgür,dahaadil,dahaçevre-
ciolmasını,ekonomik,siyasal,sosyalve
kültürelaçıdandünyaüzerindekigücünü
ve etkisini artırmasını istiyorum. Ulusal
bütünlüğümüze sahip çıkarak, aydınlık
yarınlaradoğruyolalmalıyız.Bununiçin
de Atatürk’ün ilkelerinden ve kurduğu
çağdaş,laik,demokratikvesosyaldev-
lettenödünvermemeliyiz.Ben,Meclis’te
böyle düşünen ve hissedenlerin sesi
olmayıhedefliyorum.

SonolarakKolejlidostlarımınbilme-
siniisterimki,Kolejliolmanınçokönemli
bir ayrıcalık olduğuna yürekten inanıyo-
rum.OkulumuzuParlamento’dalayıkıyla
temsiletmekiçinelimdengeleniyapaca-
ğımasözveriyorum.

Aylin COŞKUNOĞLU NAZLIAKA ’86

1968 yılında Ankara’da doğdu. 1986
yılında TED Ankara Koleji ve 1990 yılında
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat
Bölümünden mezun oldu. Çalışma hay-
atına Koç Holdingde başladı. 24 yaşın-
dayken Türkiye’nin insan kaynakları
alanında faaliyet gösteren ilk şirket-
lerinden birini kurdu. HRM Danışmanlık
adındaki şirketiyle yönetim ve insan kay-
nakları alanında Türk iş dünyasına yön
veren kişilerden birisi haline geldi. Gerek
Türkiye’de, gerekse yurt dışında birçok
ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve
panele konuşmacı olarak katıldı.
PERYÖN, Özel İstihdam Büroları Derneği
ve Endeavor gibi sivil toplum örgüt-
lerinde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi,
danışma kurulu üyesi gibi etkin roller
üstlendi. Canlı olarak yayınlanan “İş ve
Kariyer Dünyası” adlı haftalık programı
hazırlayıp sundu. 2001’de “Yılın İş
Kadını”, 2002’de “ODTÜ Takdir Ödülü”,
2008’de “Yılın Genç İş Kadını Ödülü”nü
aldı. Cumhuriyet Halk Partisinin gençlere
hediyesi olan “GenceArtı İstihdamda Fır-
sat Eşitliği Yaratma Projesi”nin mimarıdır.
18 Aralık 2011 tarihinde yapılan kurultay-
da 1100 oyla CHP Parti Meclisi Üyeliğine
seçildi. 12 Haziran 2011 Seçimleri’nde
TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili
seçildi. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
ve Karma Parlamentosu üyesidir.
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D
orçeHolding Yöne-
tim Kurulu Başkanı
İbrahim Deniz Coş-
kunsu’70,Kolejeği-

timinin faydasını işyaşamında
fazlasıyla gören başarılı işa-
damlarımızdan biri. Kolej’de
aldığı lisan eğitimi sayesinde
ticaretyaptığısektörleilgiliyurt
dışıkaynaklarınıtarayarakişini
geliştiren Coşkunsu, yine
Kolej’inverdiğigüvenduygusu
sayesinde büyük şirketlerle
işbirliği içerisine giriyor. Ticari
başarısının temelinde yatan
nedeni ise Coşkunsu,  Kolej
yıllarında oynadığı basketbol-
dan kalan bilgisine; “Oyunun
kurallarını bil, disiplin içinde
oyna,hangipozisyondagörev
verilirseen iyisini yap”prensi-
biniişhayatınaadapteetmesi-
nebağlıyor.

Eğitim hayatınızın ardından
gelişen kariyer geçmişiniz-
den bahseder misiniz?

1970yılındaAnkaraMaarif
Kolejinden ve 1975 yılında
A.D.M.M.A.İnşaatMühendisli-
ğiBölümündenmezunoldum.
Mühendislikokulununsonsını-
fındaikenvearayagirenikiyıl-
lık askerlikten sonra da bir yıl
Türkiye’nin en büyük ön geri-
limlibetonprefabrikfabrikasın-
dagörevyaptım.

Dorçe’yi kurmaya nasıl karar ver-
diniz? 

1983 yılında yine Kolejli bir arkada-
şımlaberaberAnkaraSiteler’dekiküçük
bir atölyede ana şirketimiz ALÇE
LTD.ŞTİ.ni kurduk; 3-4 yıl küçük çelik
konstrüksiyonişleriveçelikmobilyaüre-
timiyaptık.BuyıllariçindeKolej’inilkfay-
dasını gördüm. Bana öğrettiği İngilizce

ilebazıAvrupamagazinlerinde, fabrika-
daüretilençelikyapılardikkatimiçekti.O
zamanlar Türkiye bu konuya oldukça
açıktı.Prefabrikyapılarkonusundakibiri-
kimimi, çelik yapılar üzerinde değerlen-
dirmeyebaşladım.Altı işçimileberaber
Siteler’de ürettiğimiz bazı örnek yapılar
oldu. Bu ürettiğim yapıları etrafa tanıtır-
ken,Kolej’inbanaikincikatkısıdaoluş-
muştu; bana vermiş olduğu kendine

güven duygusu sayesinde,
döneminönemli inşaat firma-
larına giderek yaptıklarımı
tanıttım ve anlattım. Böylece
Gama, Güriş, Kutlutaş gibi
büyük firmalara iş yapmaya
başladım. Artık yerimiz dar
gelmeye başlamıştı. İstanbul
Yolu’ndaki Sarayköy’de 10
dönümtarlaalarak fabrikamı-
zınilktemelleriniattık.Toplam
40 kişi olmuştuk. Fabrikaya
taşınınca işlerimiz arttı ve
bugününAmiralGemisiDOR-
ÇE’yi1989yılındakurduk.

Dorçe Holding, bünyesinde-
ki şirketlerle hangi sektörler-
de faaliyet gösteriyor?

Holdingimizde 5 adet şir-
ketimiz;ayrıca8adetdeyurt-
dışışirketveşubelerimizmev-
cuttur. Bizim tüm şirketlerimiz
ikianatemaüzerineçalışıyor;
birkolumuzsanayi,diğerkolu-
muzinşaatgrubu.Sanayigru-
bunda, ağır çelik konstrüksi-
yon, prefabrik çelik yapılar
üretimivemontajlarıilesonra-
danbüyüyenişleranahtartes-
limi projeler almamıza neden
olunca,ikincikololarakinşaat
taahhüt işlerine başladık.
Halen merkez binamızda ve
25.000 m2 kapalı alanı olan,
60.000 m2 arazi üzerindeki
fabrikamızda;600kişidenfaz-

lapersonelçalışmaktaolup,150civarın-
damühendis,300civarında teknikper-
sonel, toplam şantiyelerimizle beraber
1500kişininüzerindeistihdamsağladığı-
mızısöyleyebilirim.

ŞugünlerdeCezayir,Moritanya,Kaza-
kistan,AbuDhabi,SuudiArabistan,Nijer-
ya,Oman ve Irak’ta, çeşitli şantiyelerimiz
mevcuttur. Kendi konumuzda Avrupa’nın

Yapabileceğinin En İyisini Yaptı

İ. Deniz COŞKUNSU’70

İbrahim Deniz COŞKUNSU’70
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vedünyanınenkapasitelivebüyükkuru-
luşlarından birisi olduğumuzu zannedi-
yorum.

İstihdam yaratma ve ihracat dalların-
da Türkiye’de, özellikle de Ankara’da-
ki sayılı şirketlerden biri konumunda-
sınız. İsminizin hep başarılarla anılma-
sını hangi faktörlere bağlıyorsunuz?

Gerek ihracat konusunda gerekse
sanayi üretimi konusunda belirli sıraları
tutuyoruz. Tabii bu çok gurur verici ve
saygınlıkyaratanbirdurum.Yabancı fir-
malarcaismenaranılanbirkurumhaline
geldik. Bunu çok çalışarak ve doğru
zamanda,doğruadımlarataraksağlıyo-
ruz.Ayrıcadünyadaoluşan trendleri ve
yatırımpazarlarınıtakipederek,kendimi-
ze işyaratmayaçalışıyoruz.Grubumuz-
da iyi yetişmiş 5 adet “BusinessDeve-
lopment” yapan yöneticimiz, devamlı
olarakdünyayıgezerlerveişyaratmaya
çalışırlar.

Türkiye’de ve yurtdışında yer aldığınız
projelerden bahseder misiniz? Yurtdı-
şında hangi ülkelerde çalışmalarınız
bulunuyor?

HalenenbüyükişlerimizIrak,Birleşik
ArapEmirlikleri veMoritanya’dadevam
etmektedir. Irak’ın 15 ilinde çelik inşaat
işlerimiz,Basra’da1500konutilemuhte-
lif sosyal yapılar, toplam 374.000 m2;
Emirliklerdeise26.000kişilikve16.000
kişilik;ikiayrıgrubaüçerkatlıişçiyaşam
merkezleri yapmaktayız. Son olarak da
Irak’ta400yataklıbirhastaneihalesinde
birincisıradayız.

Günümüzde firmaları ön plana çıka-
ran ve farklılık yaratmasını sağlayan
AR-GE çalışmalarında ve personel
eğitimlerinizde nasıl bir politika izliyor-
sunuz?

Busorubelkide firmalarıbirbirlerin-
denayıranenönemlikriter.Araştırmave
geliştirmegrubumuz;20kişivesadece

bu konu ile ilgili çalışıyorlar. Yenilikleri,
müşteri isteklerini her türlü mimari ve
iklimşartlarınagöretasarlıyorveuygulu-
yorlar.ŞirketlerimizdeERPprogramıkul-
lanılmaktadır.Bufirmalarvedepartman-
lar arasında daha efektif ve koordineli
çalışmayısağlamaktadır.

BenARGE’nin yanınabir de “TANI-
TIM”maddesiniyerleştirdim.Yaniüretim-
lerinizivefarklılıklarınızıiyibilecekvetanı-
tacaksınız. Tanıtım olmazsa hiçbir şey
olmazvekendikutunuzdakapalıkalırsı-
nız.Bizbuişe,heryılçokbüyükmiktar-
daparaharcıyoruz.Yılda50’ninüzerinde
yurtdışıfuarınakatılıyor,yineyurtdışıyazı-
lıbasınareklamveriyoruz.Dünyaçapın-
da yapılan konferans ve seminerlere
katılıyor,personelimiziherşekildekendi
konusuileeğitiyorvebilgilendiriyoruz.

TED Ankara Koleji sizin için ne ifade
ediyor, burada aldığınız eğitimin kari-
yeriniz üzerine etkileri nasıl oldu?
Unutmadığınız anılarınızdan birkaçını
bizimle paylaşır mısınız?

Benherzaman iyibirKolejlioldum.
Kolej ailemizin, mezun olduktan sonra
daçeşitlikadrolarındagörevleryaptım.8
seneKolejtakımlarındabasketboloyna-
dım.1972ve1973sezonundaozaman
kolaykolayinanılmayacakbirbaşarıelde
ederek, Türkiye Kupası’nı kazandık ve
müzemize koyduk. Son görevim ise, 2
yılı başkanlık olmak üzere, 4 yıl TED
AnkaraKolejiVakıfYönetimKuruluÜyeli-
ğiyapmakoldu.2008yılında ise,yöne-
timde olan arkadaşlar, beni Mezunlar
DerneğiOnurKuruluÜyeliğiiletaltifetti-
ler.

Okulda iken oldukça haylaz ancak
saygılıbiröğrenciydim.Hocalarımızbeni
çok severdi. Ortaokulda çok başarılı,
lisedeisevasatbiröğrencioldum.Bas-
ketbolafazlakaptırdığımiçin lise2’yi iki
sene de okudum. Dolayısı ile kulakları
ağırişitenrahmetlifizikhocamızErtuğrul

Birlik bana eski ve kıymetli anlamına
gelen “Hint kumaşı”derdi. Yanlışörnek
olmamak için de yaramazlıklarımdan
dahafazlabahsetmeyeyim.

Bana hayatımdan sonra da, kalıcı
olacak bu sahifelerde yer ayırdığı için,
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Başkan ve Yöneticilerine ve bu okulda
okuttuğu için rahmetliannevebabama
teşekkürederim.

Yaptığınızişiiyibileceksiniz,disiplinliçalışacaksınızvehan-
gi işi yaparsanız yapın yapabileceğinizin en iyisini yapa-
caksınız.Bukişiselözellikleri,kurduğunuztakımınızaveiş
ailenizedeyansıtacaksınız.Büyüyenişlerkadarkadrolaş-
mayıvepaylaşmayıbileceksiniz.Başarıveüzüntüyü,çalı-
şanherferthissedecekveyaşayacak...

İ. Deniz COŞKUNSU’70

1970 yılında TED Ankara Kolejinden,
1975 yılında da Ankara Devlet Mimarlık
ve Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
1984 yılında Alçe Prefabrik Çelik Yapı
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini
kurarak başladığı serbest iş hayatında,
halen kurucusu olduğu çok sayıda Ulus-
lararası Sanayi ve İnşaat Taahhüdü
yapan şirketlerin ortaklığını yapmaktadır.
Dorçe Holding AŞ.de Yönetim Kurulu
Başkanıdır ve Orta Anadolu İhracatçılar
Birliği  (OAIB), Türkiye Müteahhitler Bir-
liği (TMB), Ankara Sanayi Odası
(ASO)’da üyelikleri bulunmaktadır. 
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TEDAnkaraKolejinin80.KuruluşYıldönümü,16Kasım
2011tarihindeATOKongreMerkezindedüzenlenenbirdizi
etkinliklekutlandı. Yaklaşık3binkişininkatıldığıkokteyl ile
başlayankutlamaprogramıçerçevesinde,CanAtilla’nın80.
Kuruluş Yıldönümüne özel bestelediği “TED Ankara Koleji
80.YılOratoryosu”Kolejliöğrencilerinşarkıvedansgösteri-
leriyleizleyenlereduygudoluanlaryaşattı.

80. Yıl Oratoryosu

7’den 70’e Ata’yı Ziyaret

Cumhuriyetimizin 88. TEDAnkaraKolejinin 80.Kuruluş
YıldönümüetkinlikleriçerçevesindetümKolejAilesi,26Ekim
2011ÇarşambagünübirarayagelerekAnıtkabir’iziyaretetti.
MozoleyeçelenkkoyaraksaygıduruşundabulunanKolejliler,
Atatürk’ün temelleriniattığıbirokulunmensubuolarakAta-
türk’eminnetveşükranlarınısundu.

Prof.Dr. İlknurGüntürkünKalıpcı’nın katılımıyla22Kasım
2011SalıgünüTEDAnkaraKolejiVakfıOkulları,İdariBinaÇok
AmaçlıSalon’da“İçimizdenBiriAtatürk”konuluAtatürk’üanma
toplantısıyapıldı.Ata’yasaygıduruşuveİstiklalMarşıilebaşla-

yan konferansta İlknur Güntürkün Kalıpcı, etkin hitabetiyle
KolejliöğrencilerevetümkatılımcılaraGaziMustafaKemalAta-
türkhakkındayaptığıenginaraştırmalarıanlatırken,kimizaman
duygulukimizamandacoşkuluanlaryaşattı.

“İçimizden Biri Atatürk”
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Cumhuriyet Bayramını, yine Türkiye için anlamlı bir
amaçla toplanarak kutlayan TürkEğitimDerneği, 25Ekim
2011 tarihinde yapılması planlanan baloyu şehitlerimiz ve
depremfelaketinedeniyleertelemekararıalmıştı.13Aralık
2011SalıakşamıdüzenlenenCumhuriyetBalosu’ndanelde
edilengelirmaddiyetersizliklernedeniyleöğrenimgöreme-

yenöğrencilereburssağlamakamacıylakullanılacak.Anka-
raJWMarriottHoteldegerçekleştirilenbaloyaTEDcamiası-
nın yanı sıra, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan,
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve onlarca
kolejlikatılımgösterdi.

Türk Eğitim Derneğinden Anlamlı Kutlama

YaşarKemal’ineserindenuyarlanarakÇakırcalı’yıöldüren
müfrezeninkumandanıAlbayRüştüKobaş’layapılanbirröpor-

tajınanlatımıylasahnelenen2perdelikdanstiyatrosuÇakırcalı
Efe,19AralıkPazartesiakşamıKolejlilerlebuluştu.

Çakırcalı Efe
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TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğitarafından19Kasım
2011CumartesitarihindeTEDGenelMerkezinde“Doğruİleti-
şimin Sırları” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Serdar Bile-
cen’83tarafındanTEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiüyele-

rine verilen seminerde, iletişimindoğruları ve sosyal yaşamı-
mızdakiyerihakkındagörselveuygulamalıbilgiverildi.Semi-
nerinsonundakatılımcılarasertifikatakdimedildi.

Doğru İletişimin Sırları
K-Seminer

TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiüyeleri“PinKodu”
konulusöyleşidebirarayageldi.30Kasım2011tarihinde
Kavaklıdere Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen söyleşide
SibelArda’80;doğumtarihindenyolaçıkarakoluşturulan
busisteminyaratıcısıDouglasForbes’danedindiği tecrü-
belerilePinKodu’nundetaylarınıanlattı.

K-Sohbet
Kaldığı Yerden 
Devam Ediyor

Fütürizm:“GeleceğiNasıl
Şekillendiririz” konulu semi-
ner17AralıkCumartesi,TED
GenelMerkezindegerçekleş-
tirildi. Dr Cenk Tezcan’78
Fütürizm ve Fütürist nedir
konularına açıklık getirirken
katılımcılara seminer sonun-
dasertifikalarıtakdimedildi.

K-Seminer
Geleceğini Sen Şekillendir!
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Kolejliler Kolejlileri Ağırlıyor

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyeleri, 25 Kasım
Cuma günü Camelot Irish Pub’da bir araya gelerek Neşet
Güne’87DJperformansıileeğlencelibirakşamgeçirdi.

Dünyada,sıcak iklimde,üstelikbirAlışverişMerkezi içeri-
sindegerçekleştirilenilkBuzMüzesininmimariprojesinitasar-
layarak uygulayan AkyürekElmas Mimarlık’ın kurucu ortağı
ÇağlaAKYÜREKELMAS’87birKolejli!

AkyürekElmasMimarlık,GoogleveBloombergTV’ninişbir-
liğinde bu yıl 17.’si düzenlenen Avrupa’nın en prestijli gayri-
menkul yarışması “2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri”nde

MAGICICEBuzMüzesiiçintasarladıklarıvehayatageçirdikle-
rimimariprojeleriile“KamuHizmetBinalarıİçMimari”katego-
risinde hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın “En İyi Projesi”
seçildi. 12 Aralık’ta düzenlenen uluslararası seçmelerde ise
AkyürekElmasMimarlık;AsyaPasifik,Afrika,Amerika,İngilte-
reveOrtaDoğubölgelerininbirincisirakiplerinigeridebıraka-
rak“DünyanınEnİyisi”ödülünelayıkgörüldü.

Geçtiğimizyıl,NisanayındaNorveçliyatırımcıfirmaLofoten
TradingtarafındanForumİstanbulAlışverişMerkeziiçerisinde
hizmete açılan, Sıcak iklimde gerçekleştirilen ilk BuzMüzesi
MagicIce,AlışverişMerkeziiçerisindeyeralmasınedeniylede
dünyadabirilk!

88MezunlarıDemirhanŞerefhan’ın düzenlediği  anlamlı
organizasyonilebirarayageldiler.

Doğa’dan & Doğaldan Yana, Ödüllü Bir Kolejli…

88 Mezunları Buluştu
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TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiBowlingTurnuvası3
Aralık2011CumartesigünüOptimumOutletSponsorluğunda
Roll House’da gerçekleştirildi. TED Ankara Koleji Mezunları
Derneğinin düzenlediği ve oldukça çekişmeli geçen turnuva
sonucunda,HülyaOrer’79kadınoyuncular,DenizŞen’05de
erkekoyunculararasındaenfazlaskoreldeedenisimleroldu.

TakımsıralamasındaiseAhmetCanKuyumcu’92,DenizKara-
boncuk’92,Serhatİpek’92,CanYıldırım’92takımıbirinci;Utku
Seçkin’89,Hakanİnandık’89,BarışOralkan’89,SelçukBörek-
çi’89takımıikinci;GüvenGündüz’00,SüleymanÇelik’00,Korat
Kılıç’00,OluşKibar’02takımıüçüncüoldu.Buetkinliğekatkıla-
rındandolayıSayınSühaGünel’84’eteşekkürlerimizisunarız.

Optimum Roll House Bowling Turnuvası

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyeleri, 21 Kasım
2011 Pazartesi akşamı Ankara Opera Sahnesi’nde Selman
AdaileS.RashıdMuratov’unOrkestraŞefliğiniyaptığı,H.Rıza
MuratGöksurejisörlüğündesahnelenenAliBabaveKırkHara-
milerOperası’nıizledi.

Ali Baba ve Kırk Haramiler 
Operası’na Büyük İlgi 

StephenieMeyer’ın romanlarındanuyarlananTwilight
serisinin en yeni filmi, iki bölümhalinde 18Kasım 2011
tarihindevizyonagirdi.FilminvizyonagirdiğigünKolejliler,
KentParkPrestigeGroupSinemalarındaserinin ilk filmini
“TheTwilightSaga:BreakingDawn-Part1”(Alacakaranlık
Efsanesi: Şafak Vakti - Bölüm 1) beraber izleme şansı
yakaladı.

Sinema Keyfine Alacakaranlık 
Efsanesi’yle Devam…
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Dergi çalışma Grubu; TED Ankara
KolejiMezunlarıDerneğininyayınorganı
olan“Kolejliler”Dergisinin3aydabir,yıl-
da 4 sayı olarak periyodik çıkarılmasını
sağlamakamacıylaoluşturulmuş,üyele-
rigönüllüolarakbirarayagelenveama-
tör bir ruh ama profesyonel disiplin ile
çalışmalarınısürdürenbirçalışmaguru-
budur.

Bugünitibariyle108sayıçıkaranDer-
giÇalışmaGrubunda,KolejlilerDergisi-
nin 1.sayısının yayınlandığı ilk günden
bugüne kadar görev alan tüm çalışma
gurububaşkanlarıveüyeleriaynışevkve
aynıözendetitizçalışmalarıilebirbayrak
yarışıgibiçıtayıeldeneledahadayük-
selterekdevretmişlerdir.

BilindiğigibiKolejlilerDergisi;TED
AnkaraKolejiMezunlarıDerneğininüye-
leri arasındaki iletişimi ve kaynaşmasını
sağlamak,mezunlarileKolejlilikbağının
devam etmesinde aracı rol üstlenmek,
Kolejlilik ruhunucanlı tutmakgibigenel
misyonununyanında;meslekihayatında
başarılıolmuşmezunlarımızınbiryandan
tanıtımını yaparken, diğer yandan
uzmanlıkalanlarıyla ilgili (bilim-teknoloji,

çevre, gezi, kültür-sanat, sağlık vb.)
çeşitlikonulardaderneküyelerimizinbil-
gilendirilmesiileTEDAnkaraKolejiçatısı
altındayeralançeşitli kuruluşların faali-
yetleriniyansıtmayıamaçlamaktadır.

Bu amaçla yayın hayatını sürdüren
KolejlilerDergisi YayınKurulu;  derginin
içeriğinde yer alacak yazıları, derneğin
misyonuçerçevesindebelirlemek,yayın
kuruluüyelerindengelenönerilerdoğrul-
tusunda yazıları oluşturmak, mezunları-
mızilederneküyelerimizdengelenöneri
veisteklerideğerlendirerekdergiiçerisin-
deyervermek,yayınkurulununçalışma-
larısonucundabirarayagetirilenyazıları
yayınlanabilir hale getirmek, yayınlana-
cakyazılarıngörseltasarımımınyapılma-
sınısağlamak,dergininbaskısıveelek-
tronik ortamda yayınlanması aşamasın-
dakiçalışmalarıorganizeetmekvebası-
mıgerçekleştirilensayınınderneküyele-
rineulaştırılmasınısağlamakgörevleriyle
ayda2keztoplanarakçalışmalarınısür-
dürmektedir.
DergiÇalışmaGrubu;
YayınKuruluKoordinatörü: AydaUçul’81
YazıİşleriMüdürü:ŞenolSarısoy’82

Yayın KuruluÜyeleri: FüsunOkutan’80,
Ayfer Niğdelioğlu’81, Ceran Arslan
Olcay’95, Zerrin Dağcı’71, Demet
Baysal Aydın’83,  Ecehan Sakar-
ya’04, Efe Çakıroğlu’03, Ebru
Savun’85

DergiSorumlusu: DernekProfesyonelle-
rimiz İlhan Kocak’73 ve Gonca
Aksungur.
Keyifli çalışmalarında, Kolej ruhunu
önde  tutan Dergi Çalışma Grubu-
muz;önümüzdekidönemdeyenifikir
ve projelerle, dergimizin içeriğini
geliştirmeyedevamedecektir.

Dergi Çalışma Grubu

Zerrin Dağcı’71, Demet Aydın’83, Ebru Savun’85, İlhan Koçak’73, Ayda Uçul’81, Ayfer Niğdelioğlu’81, Gonca Aksungur, Füsun Okutan’80, Ceran Olcay’95, Ecehan Sakarya’04  

Öneri ve düşünceleriniz için;
yayin@kolej.org ve info@kolej.org
adreslerinden bizlere ulaşabilir, fikir-
lerinizlebizlereışıktutabilirsiniz.
Çalışmalarımızıtakdirleriiledestekle-
yen, bizlere şevk ve güç veren
Değerli Kolejlilere sevgilerimizi ve
saygılarımızısunuyoruz.
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K-İnsanÇalışmaGrubu;TEDAnkara
Koleji Mezunları Derneğinin “Kolejli
KolejliyleÇalışır”sloganındanyolaçıka-
rakKolejlilereişhayatında,elemanarayı-
şında, çözümortaklığında, iş birliğinde,
yeni teknolojive innovasyon ilebirleşen
buluşmayıhedefleyen;K-İnsanprojesi-
nin çalışmalarını gerçekleştirmek, iş
hayatında, profesyonel yaşamda da
“Kolejlilik” bağının devamını sağlamak
içinoluşturulmuşbirçalışmagurubudur.

Dünyaüzerindeyaygın işvekariyer
ağında faaliyet gösteren, Türkiye’de
çalışmalarına başladıktan sonra Derne-
ğimizle iş birliği yapmayı teklif eden
XINGA.G.ile2010yılında2yıllıkbirsöz-
leşmeimzalanmasınınardından,birgrup
sayfası kurulmuştur.Halengrupsayfası
olaraküyeolabileceğiniz,işağındaileti-
şimiçinkullanımınıziçinfaaliyettevehiz-
metinizdedir.

Gönüllüolarak,“KolejliKolejliİleÇalı-
şır”felsefesiniyaygınlaştırabilecek,Kolej
mezunlarınıprofesyonelhayattabirara-
yagetirmekamacıylawww.kolej.orgres-
mi internet sayfasında 1 Temmuz 2011
tarihiitibarıyla“İşİlanları”bölümühayata
geçirilmiştir.Busayedeelemanarayışın-
daolanKolejlilerin ilanlarınıverebileceği
veişyadaişdeğişikliğiarayışındaolan,
kariyerinde değişiklik planlayan tüm
mezunlarımızınyararlanabileceği,kendi-
lerineuygunolabilecekişilanlarınıdiler-
lersetakipedebilecekleriİşİlanlarıbölü-

müyaratılmayaçalışılmıştır.Değerliüye-
lerimizin,mezunlarımızın kullanımı ile İş
İlanlarıbölümümüzünönümüzdekiyıllar-
dadahadayaygınlaşacağına,benimse-
neceğineinanmaktayız.

Hiç şüphesiz ki benzer ortamlarda
bulunmuş, benzer kültürel alt yapıya
sahipbireylerin işbirlikleriçokgüçlüve
verimliolacaktır.Bizleribirbirimizebağla-
yan en önemli bağ olan “Kolejlilik
Ruhu”nu, iş hayatı ve profesyonel
yaşamda sürdürmek ve daha da sağ-
lamlaştırmakiçinK-İnsanÇalışmaGrubu
olarakKolejlileribirplatformdabuluştur-
mayıhedefledik.

Mezunlarımız için iş, kariyer,profes-
yonelyaşamdakarşılaşılanalanlardabil-
gilendirme,  bilişsel olarak farkındalık
yaratmaamacıyla2011NisanayındaK-
sohbet toplantılarını hayata geçirdik. K-
Sohbet toplantılarında,  iş yaşamında,
kariyer planlaması ve gelişimi için
mezunlarımızın ilgisiniçekecekkonuları,
konusunda uzman mezunlarımız HRM
Danışmanlık şirketinden Bürge Yıldırım
ve İlknur Seven’80, TED Üniversitesi
İnsanKaynaklarıYöneticisi İlkşenÇetin-
taş’83, Ankara Barosu Başkanı Metin
Feyzioğlu’86 ve Pin Kod Kişilik ve İlişki
AnaliziUzmanıSibelArda’80’ınsunum-
larıyla başlayan, sonrasında sohbet
havasında devam eden interaktif çalış-
malarolarakbizlerekatkıdabulundular.

K-Tablet Seminerlerinin ilki olan, 19

Kasım 2011 tarihinde Serdar Bile-
cen’83’ın“Doğru İletişiminSırları”konu-
sunda verdiği seminer, çok sayıda
mezunumuzun katılımıyla gerçekleşti.
Yine17Aralık2011tarihinde“Fütürizm,
Geleceği Nasıl Planlarız “ başlığını Dr.
CenkTezcan’78’dan,çoksayıdamezu-
numuzunkatıldığıseminerimizdeirdele-
dik.

K-TabletSeminerlerveK-Sohbettop-
lantıları,önümüzdekiyıldailginçkonu-
larlavedeğerlikonuşmacılarlamezunla-
rımızıbuluşturmayadevamedecektir.
K-İnsanÇalışmaGrubu
Başkan: İlknurSeven’80
Sekreter:KorhanKaya’98
Üyeler:AydaUçul’81, İbrahimUçak’99,

FeyzaGürcanUçak’01, İremAksoy
Cetin’93,TürkerSinici’91,ŞerefTop-
kaya’84, Özgür Eralp’93, Efe Çakı-
roğlu’03, Açelya Altan’00, Tamer
İsçen’86.

K-İnsanÇalışmaGrubuolarak
toplantılarımıza yenilerini de ekleye-
reksizKolejmezunlarımızıbiraraya
getirmeyeveçalışmalarımızı,sizden
aldığımızgeribildirimler iledahada
ileriyegötürmeyedevamedeceğiz.

Önerivedüşünceleriniziçin;
kinsan@kolej.org  mail adresinden
bizlereulaşabilirsiniz.

K-İnsan Çalışma Grubu

İrem Aksoy’93, Korhan Kaya 98, İbrahim Uçak’99, Ayda Uçul’81, İlknur Seven’80, Feyza Gürcan Uçak’01, Tamer İşcen’86



TümKolejliler,işilanlarıbölümündegeçerliliğinikoruyanişilanlarınıtakipederek
kariyerlerineyönverebilirler.

Websayfamızwww.kolej.org’daişilanlarıbölümümüz,1Temmuz2011tarihindefaaliyetegeçmiştir.
Hemişilanlarıtakibihemdeişilanlarıvermekisteyenlerinyararlanabileceği

işilanlarıbölümümüzüincelemeniziöneririz.

Kolejli Kolejli ile Çalışır 

www.kolej.org/isilanlari
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Kurumsal İletişim Çalışma Grubu,
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiile
üyeler arasındaki iletişimi sağlamak
amacıyla oluşturulmuş bir çalışma gru-
budur.Dernekbünyesindegerçekleştiri-
lentümsosyaletkinlikleri,duyurularıüye-
lerilepaylaşmaklasorumludur.

Günümüzde çeşitliliği artan iletişim
araçlarından üyelerimiz tarafından en
çok tercih edilen kurumsal web sayfa-
mız, facebook, twitter, sms, e-mail gibi
yöntemlerle üyelerimize ulaşılmaktadır.
Kurumsal İletişim Grubu, gönderilecek
olanmesajlarıdüzenlervekurumsal imajı-
mızauygunbirşekildeüyelerimizlepaylaşır.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
KurumsalİletişimGrubununsorumluoldu-
ğu;

Kurumsalwebsayfamız:
www.kolej.org
Facebooksayfamız:
TEDAnkara
KolejiMezunlarıDerneği
Twitterhesabımızise;
TEDAnkaraKolejiMD’dir.
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğin-

deki tüm çalışma gruplarının faaliyetleri,
duyurularınınüyelerimizeulaşmasındanda
sorumlu olan çalışma grubumuz, bu
anlamdabirköprüolmaktadır.

KurumsalİletişimÇalışmaGrubu:
Başkan:KutluhanOlcay’93
Üyeler: Mustafa Ünsay’66, Sibel

Oğuzutku’89,İremAksoyÇetin’93,Çağ-
larKurç’2002,DeğerhanUsluel’88,Tür-
ker Sinici’91, Serdar Bilecen’83 ve Anıl
Yunatcı’95.

Grupüyeleriherayenazikikeretop-
lanarak,çalışmagruplarıtarafındanileti-
len duyuruları, istekleri gözden geçirir,
düzenlerveüyelereulaştırır.

Üyelerimizin ve tüm mezunlarımızın
KurumsalİletişimÇalışmaGrubunaula-
şabileceklerimailadresimiz

kurumsal@kolej.org ‘tur.

Kurumsal İletişim Çalışma Grubu

Çağlar Kurç’02, Kutluhan Olcay’93, Serdar Bilecen’83, Mustafa Ünsay ‘66, İrem Aksoy Çetin’93
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T
ED Ankara Koleji 1986 yılı
mezunlarındanTamerİşçen,ilk-
öğretim 2. sınıfta okuyan kızı
Mineİşçenilebirlikte,köyokul-

larınayardımiçinbaşlattığıçalışmalarını
“OrdaBirKöyVarYakında”ismiyleFace-
book grup sayfasına taşıdı.  Büyük
çoğunluğunuKolejmezunlarınınoluştur-
duğugrubunüyesayısıyaklaşık3.500’e
ulaşmışdurumda.

Yardımamacıylailkolaraktespitedi-
lenErzurumŞenkayaYanıkkavalİlköğre-
timOkulunun105öğrencisinebaştabot,
palto,çorap,eldiven,bere,atkıvekazak
olmak üzere, kırtasiye malzemeleri ve
kitapsatınalındı.Buyardımmalzemele-
rinindağıtımısırasındaköyüziyareteden
Tamer İşçen29Ekim2011günüYanık-
kavalKöyüöğrencileriveöğretmenleriile
güzelbirbuluşmayaşadı.Güneaitcoş-
ku ve sevinç tüm öğrencilerin yüzüne
yansımıştı. Ayrıca yine gruptaki yardım-
severlertarafındanokulagönderilen110
adet bayrak ile köy süslenmiş ve bir
gelincik tarlasınıandırıyordu.Grup tara-
fındanteminedilenoyuncaklarvediğer
malzemeler ile birlikte çok güzel bir
anaokulu yapıldıveöğrencilerinkulla-
nımınaaçıldı.

Yine bu gezi sırasında tespit edilen
ve aynı yörede bulunan Aşağı Mahalle
İlköğretimOkuluöğrencileriiçindedaha

sonrabot,palto,çorap,eldiven,bereve
atkıdasatınalınaraköğrencilereulaştırıl-
dı.Okulaayrıcaprinter,toner,öğretmen-
ler odasına sandalye, halı ve temizlik
malzemeleri ilesabun ihtiyacıyinegrup
tarafından karşılandı. En son olarak
bütünçocuklaradişmacunuvedişfırça-
sıteminedildi.

Vandepremindensonra,grupçalış-
malarınıVan’ayoğunlaştırarakVan-Erciş
depreminde,büyükmağduriyetyaşayan
vatandaşlarımıziçindeilketaptabattani-
ye vebebekleremama tedarik edilerek
bölgeye“OrdaBirKöyVarYakında”adı-
na ulaştırıldı. Daha sonra tespit edilen
Van’daki Koç İlköğretim Okulundaki 74
öğrenci için
kazak, mont,
eşofman tedarik
edilerek okula
gönderildi. Yine
Van’nın Başkale
İlçesiSallıdereİlk-
öğretim Okulun-
daki154öğrenci-
yepalto,atkı,bere
veeldivengönde-
rildi.

En doğru ve
sağlıklı yardım
gönderme şekli-
nin ve yönteminin

öğretmenleraracılığıileolduğunudüşü-
nengrup üyeleri, dahabirçok okula ve
çocuğa yardım etmeyi istiyor ve planlı-
yor. Yardımlarla sadece çocuklar mutlu
edilmiyor, aynı zamanda tüm atkı ve
berelerin ördürüldüğü Düzce’nin dağ
köylerindeki köylü kadınlara da maddi
katkısağlanmışoluyor.

Köyokullarına,buradaeğitimgören
öğrenciler için her türlü yardım, öneri,
işbirliğiniz ve desteğiniz için;
ht tp//www.facebook.com/#!/gro-
ups/142061135890202/internetadresin-
denbizeulaşabilirsiniz.

Orda Bir Köy Var Yakında

Tamer İşcen’86
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K
olej camiasına hem
TED Ankara Koleji
mezunu hem de bir
eğitimci olarak dahil

olan TED Ankara Koleji Vakfı
Özel İlköğretim Okulu Müdürü
Zuhal Üstündağ’81, şimdi ve
gelecekte de öğrencilerin,
mezunların Kolejli olmaktan
gururduyacakları“AnkaraKole-
ji”nindevamlılığınısağlamakve
geliştirmenin yegane amaçları
olduğunadikkatçekiyor.Yöneti-
cilerolarakçağınhızlıdeğişim-
lerineayakuydurabilecekyöne-
tim kalitelerini yakalamayı
hedeflediklerini ve Öğrencilerin
çok yönlü gelişimini destekle-
mekamacıylaeğitiminyanısıra
güzel sanatlar, müzik ve spor
aktiviteleri içindaha fazlamoti-
vasyon yaratmaya çalıştıklarını
belirten Üstündağ, dergimize
okul çalışmaları ve projelerini
anlattı.

TED Ankara Kolejinden
mezun oldunuz ve şu anda
da TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğ-
retim Okulu Müdürü olarak görevinizi
sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla hem
Kolejli bir öğrenci hem de Kolejli bir
eğitimcisiniz. Her iki durumunuza iliş-
kin neler paylaşmak istersiniz?

Bizler öğrencisiyken de mezun
olduktan sonra da Kolejli olmaktan her
zamangururduydukvehalenaynıduy-
gular içindeyiz.Bizlerebugururu yaşa-
tan,Kolejieğitimdeliderbirkurumyapan
öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizdir.
Şimdi ve gelecekte de öğrencilerin,
mezunlarınKolejliolmaktangururduya-
cakları “Ankara Koleji”nin devamlılığını
sağlamakvegeliştirmekenbüyükama-
cım.

Eğitim yönetiminde uluslararası
gelişmeleri izlemiş biri olarak,
TED Ankara Koleji Vakfı Özel
Okullarında uygulanan eğitim
yönetimi konusundaki düşün-
celerinizi öğrenebilir miyiz?

İçinde bulunduğumuz yüzyıl-
da insanlık, bugüne kadar yaşa-
madığı seviyede ve hızlılıkta bir
değişim yaşamıştır. Toplumsal
yaşantıda, teknolojide ve kullanı-
lan araçlarda uzun yıllar içinde
görülendeğişmeler,farklılaşmalar
artık bir yıl, bir ay, hatta bir gün
içindegözlenmekteveyaşanmak-
tadır. Buna paralel olarak bilgiye
ulaşmayolları, yönetimyaklaşım-
ları,metotlarıveanlayışlarıdahız-
la değişmektedir. Her alanda
olduğugibidahaiyisini,işlevselini,
hızlıveetkilisiniaramaçalışmaları
yönetimalanındadagörülmekte-
dir.

TED Ankara Koleji olarak bu
konudaşanslıolduğumuzudüşü-
nüyorum.Yönetimkalitesiniarttır-
ma,çağıngereklerinegörerevize
etme ve bunu kurum geneline

yayma çalışmalarında bize rehberlik
eden, yönetim kadrosunda güçlü bir
motivasyonyaratandeğerliGenelMüdü-
rümüz Sn. Sevinç Atabay’a müteşekki-
rim.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğre-
tim Okulunun amaçları ile eğitim sis-
teminizin temelinde yatan değerler-
den bahseder misiniz? 

MustafaKemalAtatürk’ünyönlendir-
meleriilekurulanTEDAnkaraKolejieği-
tim alanında, kurumsal geleneklerini,
çağın yenilikleri ile sentezlemeyi başar-
mış,özgünveilklereimzaatmışbirekol;
donanımlıkadrosuylauyumluvekoordi-
neli çalışan dev bir eğitim kurumudur.

TED Ankara Koleji
Özgün ve İlklere İmza Atmış Bir Ekol

Öğrencilerimizi,Atatürk-
çüdüşünceyiözümse-
miş,laik,çağdaşyaşa-
mıngerektirdiğibilgi,
becerivedeğerlerle
donatılmışözgüven
sahibi,yaratıcıbireyler
olarakyetiştirmeken
büyükhedefimizdir.

Zuhal ÜSTÜNDAĞ‘81
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Öğrencilerimizi, Atatürkçü düşünceyi
özümsemiş, laik, çağdaş yaşamın
gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle
donatılmışözgüvensahibi,yaratıcıbirey-
ler olarak yetiştirmek en büyük hedefi-
mizdir.

Öğrencilerinizin donanımlı yetişmesi
için okulunuzda uygulan programlar
ile yabancı dil eğitimi konusunda bilgi
verir misiniz?

Öğrenme-öğretmeveölçmedeğer-
lendirme süreçlerinde bir standardizas-
yon sağlamak hedeflerimizden biridir.
Bununiçinkampüsüniçvedışmekanla-
rınınetkilikullanımınısağlamakvekam-
püsdışıetkiliöğrenme-öğretmealanları
yaratmak çalışmalarımız içindedir.
Öğrencilerinçokyönlügelişiminidestek-
lemekamacıileeğitimveöğretiminyanı
sıragüzelsanatlar,müzikvesporaktivi-
teleri için daha fazla motivasyon yarat-
mak var olan hedeflerimizdendir. Bu
hedefimiz için 55 kulüp çalışmamız ve
sunumlarıvar.AyrıcaMatematik,Fenve
Teknoloji,SosyalBilgiler,GörselSanatlar,
Müzik ve Yabancı Dil alanlarında; ev
sahipliğiyaptığımızveyakatılımcıolarak
yeraldığımızçeşitliuluslararası,ulusalve
TED okulları arası etkinliklerimiz vardır.
Okulumuzun kuruluşunun 80. Yılı Etkin-
likleri,BilimŞenliği,Globeprojesi,Benim
GözümdeMatematikBelgeseli,PiGünü
Etkinliği,TEDAnkaraKolejiGrafitiÇalış-
maları, Çanakkale Destanını Yaşatmak,
SesveDansYarışmaları,JuniorMUNES-
COveCOMENIUSprojeleribuetkinlik-
lerdenbazılarıdır.

İlköğretimokulumezunuöğrencileri-
mizin, Avrupabirliği ülkelerinde uygula-
nandileğitimistandartidasyonundaana
diliİngilizceolandileğitimidüzeyineçık-
masınıhedefliyoruz.İngilizceeğitiminde;
elektronik ortamda interaktif yöntem

izlenmekte, öğrencilerimizin uluslararası
başarı sağladığı, debate, drama çalış-
malarıvesözcükyarışmalarıyapılmakta-
dır.İngilizceninyanındaikinciyabancıdil
olarakAlmancaveFransızcadaöğrenci-
lerimizindileğitimistandartidasyonların-
da belirli hedeflere ulaşması en önemli
amaçlarımıziçindedir.

AnkaraKoleji olarak öğrencilerimize
birçok alanda spor etkinliklerine katılım
imkanısağlıyoruz.Okultakımlarımızkız-
erkek öğrencilerimizden oluşan 13
branşta,32kategoride(bireyselçalışma-
lar hariç) çok başarılı bir şekilde temsil
edilmektedir.

Son olarak eklemek istedikleriniz var
mı? 

Derginizi ilgiyle takip ediyorum.
Camiamızın basılı yayın organı olarak
önemlibirmisyonuyerinegetiriyorsunuz.
Teşekkürlervehepimizebaşarılar.

1981 yılında TED Ankara Kolejinden
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans eğiti-
mini tamamladıktan sonra 1985 yılında,
TED Ankara Kolejinde Fen Bilgisi Öğret-
meni olarak göreve başladı. 2000 yılında
Müdür Yardımcısı olarak atandı ve bu
süreçte, İngiltere’de Bath Üniversitesi
uzaktan eğitim programına katıldı. Bu
programla, eğitim yönetimindeki
gelişmeleri uluslararası bir perspektifte
analiz etme imkanı buldu. 2009-2010
öğretim yılında Müdür Başyardımcılığının
ardından halen TED Ankara Koleji Vakfı
Özel İlköğretim Okulu Müdürü olarak
görev yapmaktadır.

Zuhal ÜSTÜNDAĞ‘81
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AtatürkMüzeKöşkü’nüTEDAnkara
Koleji Mezunları olarak, 10-15 kişilik 3
gruphalindeziyaretettik.

Atamızın 1921-1932 yılları arasında
konutveçalışmamekanıolarakkullandı-
ğı bu binanın 19. yüzyılın sonlarında
yapıldığı tahmin edilmektedir. Değişik
zamanlarda eklemelerle ihtiyaçlara
cevapverecekşekildegenişletilenancak
mütevazılığını koruyan bu yapı, içinde
yaşayan kişilerin önemi nedeniyle
“Köşk”olarakanılmaktadır.

Köşkün kuzeyindeki girişte bulunan
rüzgarlık, Mimar Vedat Tek tarafından
tasarlanmış ve yapıya sonradan eklen-
miştir.Binayagirdiğimizdebizikarşılayan
portmanto, iki koltuk, dört sandalye ve
bir kapaklı kanepe, Macaristan Devleti
tarafındanhediyeedilmiştir.Evegirişrüz-
gârlıktan sağlanmaktadır. Bir zamanlar,
ortasında sekizgen mermer kaideli süs
havuzuolantaşlık,1923-1924yıllarında-
kigenişletmeçalışmalarısırasındahavu-
zun üzeri kapatılarak konukların ilgili
bölüme alınmadan önce bekletildikleri
birholhalinedönüştürülmüştür.

Giriş holünün solunda (binanın
doğusu)bulunanküçükoda1923-1924
yıllarında yapılan genişletmeyle Anka-
ra’yaatananbüyükelçileringüvenmek-
tuplarınısunduklarısalonolarakkullanıl-
mıştır.

Girişholününhemensağında(bina-
nın batısı) bulunan konuk kabul odası,
KurtuluşSavaşısırasındaAtatürk’ünçalış-
ma odası olarak kullanılmıştır. Mekan
genişletmesinden sonra dekorasyonda
hakim renktendolayı “YeşilSalon”olarak
anılmaktadır. Atatürk’ün eşi Latife Hanım,
büyükelçieşlerini,yabancıkonukları,gaze-
teciveyazarlarıbusalondaağırlamıştır.

Yemeksalonu,mütevazıgörünüşüne
rağmen sıradan bir yemek salonundan
farklıdır.Atatürk’ün28Ekim1923gece-

sinde“Arkadaşlar,yarınCumhuriyetiilan
edeceğiz” dediği yer bu salondur. Ata-
türk’ünsofrasısadeceyemekyemeyeri
değil, aynı zamanda devlet işlerinin
konuşulduğu,tartışıldığıbirmekandır.Bu
nedenlehertabakservisininyanındabir
not defteri ve kalem bulunur. Sofranın
konukları devletin ileri gelenleri ve
uzmanlar olunca, burası yemek yerken
çalışılanbirmekânolarakdadüşünüle-
bilir.MasadakiyemektakımlarındaGMK
(GaziMustafaKemal)yadaKA(Kemal
Atatürk) logoları bulunmaktadır. Fikriye
Hanım’ınpiyanosudasalonungüneydo-
ğusundabulunmaktadır.Yemeksalonu-
naeklenenveikibasamaklaçıkılanRad-
yoSigaraOdası,dinlenmeköşesiolarak
düşünülmüştür.

Girişholününsolundaki(güneydoğu
köşesi) köşedeki merdivenlerden üst
kata çıkıldığında sağ tarafta bulunan
oda, Atatürk’ün annesi Zübeyde
Hanım’aaittir.Ankaramanzaralıvesade
döşenmiş bu oda, Zübeyde Hanım’ın

vefatındansonramisafiryatakodasıola-
rakkullanılmıştır.Odanınkuzeydoğusun-
da, bir Güney Amerika hayvanı olan
“Armadillo” kabuğundan yapılmış bir
abajur bulunmaktadır. Bu abajurun ne
zamanvenasılgeldiğibilinmemektedir.

Giriş holündeki taşlığın üstünün
kapatılmasıyla üst katta bütün odaların
açıldığı bir hol oluşturulmuştur. Burada
Paris’ten getirtilmiş bir bilardo masası
bulunmaktadır.

Bubölümünbatısındayeralanoda,
Mimar Vedat Tek’in düzenlemesiyle
KütüphaneveÇalışmaOdasıolarakkul-
lanılmıştır.Atatürk’ün1932yılındaPembe
Köşke taşındıktan sonra da zaman
zamangelipbuodadaçalıştığıbilinmek-
tedir.“Nutuk”unbüyükbirbölümüdebu
odadayazılmıştır.

Köşke yapılan eklemelerle, evin
güneybatısındaki kulenin üst katı, Latife
Hanım’ınçalışmaodasıolarakdüzenlen-
miştir. Bu odada bulunan kutup ayısı
postu Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi
MuhtarBey’inhediyesidir.

Atatürk’ün yatak odası ve banyosu
da üst katta bulunmaktadır. Atamız,
sabahları kalkar kalkmaz penceresinin
önündeki koltuğa oturup, güne burada
başlar, çam ağaçlarını seyrederek kah-
vesiniiçermiş.

1924yılındayapılandüzenlemesıra-
sında inşa edilen mutfak ve çamaşırlık
bölümü,zamaniçindeözgünlüğünüyitir-
diği için ara duvarlar kaldırılarak sergi
salonuolarakdüzenlenmiştir.

Busalonda,Köşküntarihselgelişimi,
yapılanonarımlarveAtatürk’ünkullandı-
ğıeşyalarsergilenmektedir.
Atatürk Müze Köşk’üne
Başvurular için Tel: 0 312 470 24 85-86

F.Zerrin DAĞCI ’71

Atatürk Müze Köşkü’nü Ziyaret
Ankara Şehremaneti (Belediyesi) tarafından 30 Mayıs

1921’deMustafaKemal’earmağanedilenÇankaya’dakiBağ-
evigünümüzderestoreedilerek“AtatürkMüzeKöşkü”adıyla
ziyareteaçıldı. AtatürkMüzeKöşkü’ne,11Kasım2011 tari-
hindeTEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiüyeleribirziyaret
gerçekleştirdi.ÜyelerimizdenZerrinDağcı’71,köşkziyaretinin
ardındanduyguveizlenimlerinibizlerlepaylaştı.

Cumhuriyetimizin Kuruluş Yıllarına 
Adeta Bir Gezinti Yaptık
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T
EDAnkaraKolejinin80.Kuruluş
yıl dönümüne özel hazırlanan
önemli bir eser “Cumhuriyetin
Meşalesi TED Ankara Koleji.”

Turan Tanyer’in kaleme aldığı kitapta;
Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze
TEDAnkaraKolejinintarihi,belgelerleve
dönemetanıklıkedenkişilerinifadeleriy-
leanlatılıyor,geçmişzamandaunutulan,
belleklerden silinen, kıyıda köşede kal-
mış, işlenmemiş bazı konulara dikkat
çekiliyor.TuranTanyer,sonderecekısıtlı
zamanda, yoğun bir çalışma süreciyle
hazırladığıkitabınortayaçıkışaşamaları-
nı ve kendisinde uyandırdığı duyguları
dergimiziçinanlattı.

TED Ankara Kolejinin 80. Yılına özel
bir kitap kaleme aldınız. Bu kitabı yaz-
maya nasıl karar verdiniz, bize biraz
yazma sürecinizden bahseder misi-
niz?

Kitabınönsözündedebelirttiğimgibi
2011 Nisan ayının sonlarıydı, Genel
MüdürSevinçAtabayaradı,okuldagör-
üştük. TED Ankara Kolejinin sekseninci

yılının kutlanacağını söyledi ve bir kitap
yazıp yazamayacağımı sordu. Yapılan
teklifi kabul ettim. Yalnız kitabın 2011
Ekim ayına hazır olması gerekiyordu.
Zaman azdı. Gerekli bilgi ve belgelere
ulaşmak, kaleme almak, ayrıca kitabın
tasarımı için günler sayılıydı. O yüzden
çokhızlıhareketetmekgerekliydi.

Yazdığınız kitapla aynı zamanda TED
Ankara Kolejinin tarihine de ışık tutu-
yorsunuz. Okulun tarihçesini yazar-
ken hangi kaynaklardan yararlandı-
nız? Bu kaynaklara ulaşmak sizin için
kolay oldu mu? 

Şunusöyleyeyim;kitap,TEDAnkara
Kolejiningeçmişinenekadarışıktutuyor,
benimsöylememdoğruolmazamaana
çizgilerüzerindenbirTEDAnkaraKoleji
kitabıortayaçıktı.Bazıbölümleriayrıntılı
yazdım. Yapmak istediğim; geçmiş
zamanda,unutulan,belleklerdensilinen,
kıyıda köşede kalmış, işlenmemiş bazı
konulara dikkat çekmekti. Kaynaklara
gelince;bencebir“Tarihparçası”üzerin-
de çalışan kişinin kaynak seçme lüksü
yoktur. Konu üzerinde yazmaya başla-
madanönce,şunualayım,bukalsıngibi

birdüşünceylehareketetmemekgerek.
Geçmişleilgiliherbilgi,imge,objegeç-
mişin bize bıraktığı kaynaklardır. Başta
önemsiz görünen, en hurda bilgi size
kapıları açıverir. Düşünmek, gözlemle-
mek zorundasınız. Bir anı parçası, bir
gazetehaberi,birkitapkapağı,birfotoğ-
raf, binlercesi geçmişi bugüne taşırlar.
Örneğin Türk Eğitim Derneğinin genel
kurul tutanakları, öncesindeki çalışma
raporlarıbinlercesayfa tutuyor.Yönetim
Kurulukararlarıdaöyle.Zatenbirbölü-
müdedernekarşivindeyoktu.Buldukla-
rımın tümünü okumadım elbette. Bazı
dönemlerin tutanak ve kararlarını oku-
dum;amasayfalarıçokkarıştırdım.Ger-
çidernekleilgilibirkitapyazmayacaktım.
Ancak derneğin okulla olan organik ve
hukuksal konumunu, geçmişin seyrini
izlemek zorundasınız.O çalışma rapor-
larda, tutanaklarda Kolej ile ilgili öyle
önemli bilgiler var ki, bunları kaçırma-
mak, değerlendirmekgerekiyordu.Der-
nek veokulda “Arşiv” adı altında topla-
nanbütünmalzemedenkendimihaberli
kıldım, diyebilirim. Tabii gerek okulda
gerekse dernekte, her şey toplanmış,

Turan Tanyer’in Kaleminden
Cumhuriyet’in Meşalesi

“TED Ankara Koleji”

Kolej için bir şeyler yaz-
makbenihemkeyiflendir-
dihemdemutluetti.Ben-
ce kitap bitmiş de değil,
atılan ilk adım sadece.
Dilerim, daha kapsamlısı,
ileridebaşkaellerdedaha
iyiyazılır.

kolejlilerARALIK2011

Turan TANYER
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saklanmışdeğildi.Geçmişzamanepey-
cehırpalamış, tahripetmiş,yutmuşpek
çokşeyi.Zamaniçerisindeçokşeykay-
bolupgitmiş.Bununnedenleriçeşitli;su
baskınları dosyaları kapıp götürmüş,
geride kalanının bir kısmını kullanılmaz
halegetirmiş,taşınmalararşivlerihırpala-
mış.Atılmış,yakılmış,hurdayadaçıkarıl-
mışolabilir.Haksızlıketmeyeyim.Şimdi,
arşivler toparlanmaya çalışılıyor.Okulun
müzesidekuruldu.Bunlarönemli.Müze
ve arşiv zaman içerisinde muhakkak
gelişecektir; eminim. Birkaç yıldır, artık
daha farklı bakılıyor.Öte yandan kişisel
arşivim, bazı dostların koleksiyonlarına
aldıkları belgeler de kitaba dahil edildi.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden de
yararlandım, gazetelerden,  dergilerden
de.

Genel olarak kitabın içeriğinden bah-
seder misiniz? 

Çoksayıdagörselmalzemenineşlik
ettiği bir kitap ortaya çıktı. “Yol Ayrımı”
başlığı altında Cumhuriyet’in eğitim-
öğretim alanında belirlenen güzergâhın
hikâyesinden sonra, Türk Maarif Cemi-
yeti’nin kuruluşu ve ilk yılları anlatılıyor.
Sonra Yenişehir’de Cemiyet okulunun
hikâyesinegeçiliyor.Çeşitliaşamalardan
sonra bugüne geliniyor. Ben daha çok
TEDAnkaraKolejiningeçirdiğiaşamala-
rı vermeye çalıştım. Yoksa bu kitap ne
tanıtım ne propaganda kitabı. Ne de
uzun uzun isim listelerinin verildiği bir
kitap.TürkMaarifCemiyeti,hangişartlar
sonucudoğdu;butarihselzeminekonu-
yuyaymazsanız,kurumveokulaçıklana-
maz. Sadece eğitim-öğretim alanında
değil,bence,gerekdernekgerekseokul,
Türkiye’ninönemliparçaları.VeAnkara’yı
oluşturanönemlidamarlar...

Kitabı hazırlarken herhangi bir konu-
da zorlandığınız oldu mu? 

Başta,kullanılandilveyazımkuralla-
rıgeliyor.Yazımkurallarınıdönemi içeri-
sindekullanmayaçalıştım.Örneğin,Millî
EğitimBakanlığı,birdönemMaarifVekâ-
leti, bir dönem Kültür Bakanlığı. Metin
içerisindebütünbubaşlıklarbirbiriniizli-
yor.Dönemin kavramları, sözleri neyse,
onlarıdönemiçerisindebırakmakgereki-
yor. Dikkatli olmalısınız bu konuda.Öte
yandan çok kısa zamana sıkışık yoğun
bir tempoyla çalıştım. Zorlanıyorsunuz
tabii. Sayılı günler hemen tükeniveriyor.

İkincisi,kaynakçalışmaları…Biryandan
kaynaklarıtarıyorsunuz,biryandanyazı-
yorsunuz. Tasarım aşamasının sonuna
gelindiğinde bütün enerjim tükenmişti.
Şöylebakıyorumdakitaptakullandığım,
kullanmadığımnotlar,belgeler, fotoğraf-
laryığınladosyalarında.Kullanamadıkla-
rımbukitapkadar.Çalışmayabaşladık-
tanbirsüresonra,600sayfalıkbirkitap
planlamıştım. Ama planımı tam olarak
uygulayamadım. Kitap yetişmeyecekti
çünkü.Bölümleriazaltıp,birleştirdim.Ve
ağırlığıdahaçokilkotuz-kırkyılayaydım.
Bence, önemli olan, nereden geliyoruz
gibivebenzerisorularasomutkarşılıklar
verebilmekti.

Kitapta sizi en çok etkileyen bölüm
hangisi?

Tabii ki, ana sınıfının kurulmasıyla
başlayanilkdönembenietkiledi.Oilkyıl-
lar,ilkkısmınardından,ortakısmın,lise-
nin kuruluşu, 1930’lu yıllar. O dönemin
heyecanı ve dinamikleri çok farklı. Bir
defa,Atatürkyaşıyorvebaşımızda.Türk
MaarifCemiyeti’ninçalışmalarıylayakın-
danilgileniyor.Sonrakarşınızabazıadlar
çıkıyor. Örneğin, Niyazi Berkes. İlk
Müdür. Ardından gelen Hasip Ahmet
Aytuna. Büyük pedagog. Böyle öncü
kişilerin Cemiyet’in okulunda görev
almaları başkasını bilmem ama beni
heyecanlandırdı. Bu adların altlarını çiz-
mekgerek.Kolejlilerbubüyükinsanların
okullarınınharcınıyerleştirenbunagayret
edeninsanlarolduklarınıbilmelerıgerek.
EnverBehnanŞapolyo, tarihöğretmeni
olarak karşınıza çıkıyor. Bakıyorsunuz,
BehiceBoran,çiçeğiburnundadoçent,
sosyoloji, felsefederslerinegeliyor.Yine
odönemde,TurhanSeyfioğluöğrencisi
olmuş okulun. Çocukluğumun, elli yıl
öncesinin sinema oyuncusu; filmlerini
kaçırmazdım.HerkesGündüzKılıç’ın,bu
büyük spor adamının, futbol öğretmeni
Baba Gündüz’ün Galatasaray Lisesi
mezunu olduğunu sanır, öyle yazarlar.
GalatasarayLisesideülkemizingüzelbir
kurumu; ama Baba Gündüz Yenişehir

Lisesi’ninmezunnları arasında, hemde
ilk mezunlardan, 1938-1939 dönemin-
den.İşte,böyleyüzlercebilgiyi,üstüste
yığıyorsunuz,yavaşyavaşkitapbiçimle-
niyor,mutluoluyorsunuz.

TED Ankara Kolejinin tüm tarihini
incelemiş ve kaleme almış biri olarak,
TED Ankara Kolejinin Türk eğitimi içe-
risindeki yeri ve önemi konusunda
neler söylemek istersiniz? 

Evet, bugün gerek dernek gerekse
okul,seksenküsuryıllıkbirsürecinçok
farklıbirnoktasındalar.Güzelçalışmalar
yapılıyor.VakfınokuluTEDAnkaraKoleji
göz kamaştıran bir kampüs içerisinde.
Yaşam sürüyor. Bence, bütün Kolejlileri
ayrıcalıklı kılan bir nokta var, hoşuma
gidiyor.TEDAnkaraKolejinintemelinde-
kiTürkEğitimDerneği,ozamakiadıyla
TürkMaarifCemiyeti,ilkmeclisbinasın-
dakurulmuş.Omeclisbinasıki,Cumhu-
riyet orada ilan edilmiş. Cumhuriyet
meşalesi orada yakılmış.Beş yıl sonra,
Cumhuriyet’i kuranlar yine aynı binada
toplanmışlar,Kolejinmeşalesiniyakmış-
lar. O yüzden kitabın uzun başlığında
“Cumhuriyet’in Meşalesi” dedim çünkü
TEDAnkaraKolejineyakışıyor.

Turan Tanyer Kimdir?

14 Mayıs 1949’da Kuşadası’nda doğdu. İlk
ve orta öğrenimini Ankara’da yaptı. Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Fakülte öğrenciliği yıllarında Barış, Yeni
Ulus, Ankara, Politika gazetelerinde
muhabir olarak çalıştı. Ankara Sinematek
Derneği yönetiminde bulundu. Yankı,
Özgür İnsan gibi bazı dergilerde sinema
yazıları yazdı. Gazeteciliği bıraktıktan sonra
bir süre serbest avukatlık yaptı. Daha son-
ra devlet memuru oldu. Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumundan emekliye ayrıldı.
Ankara’da yayımlanan Siyah Beyaz ve
Günlük Haber gazetelerinde (“Tevfik
Doğan” müstearı ile) köşe yazıları yazdı.
Bazı incelemeleri Tombak, Koleksiyon gibi
popüler dergilerde yayımlandı. 
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008yılındanbuyanaOrta
Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)’ndeGenelSekre-
terlik görevini yürüten ve

önümüzdeki sene görev süresi
dolacakolanProf.Dr.TanjuMeh-
metoğlu’69,ODTÜ’nündaha ileri-
ye gitmesi ve çağdaş Türkiye’nin
övünçkaynağıolmasınındevamı-
na yönelik çalışmalarını sürdürü-
yor.ODTÜKampüsünü35binkişi-
lik bir beldeolarak tanımlayan ve
kendisinindebubeldeninbeledi-
ye başkanı gibi görev yaptığını
belirten Mehmetoğlu, yaptığı işin,
maddi ve manevi açıdan büyük
sorumlulukgerektirdiğinisöylüyor.

Nasıl bir okul hayatı geçirdiniz?
Kariyerinizi yönlendirmenizde
nelerin ya da kimlerin etkisi
oldu?

İlkokulunilk2senesiniAydınlı-
kevler’de, İhsan Sungu İlkokulun-
da okudum.Daha sonra 3. Sınıf-
tan itibaren TED Ankara Koleji
sınavını kazanarak Kolej’e başla-
dım.ÖğretmenimizrahmetliZehra
Arıcıoğlu idi. Kendisinden her
yönüyle mükemmel bir eğitim
aldık.Dahasonraortaokuluveliseyide
Kolej’de tamamladım.1969 yılında lise-
den mezun oldum. ODTÜ sınavları o
zamanlarayrı yapılıyordu.Haziranayın-
dayapılanilksınav,sorularçalındığıiçin
iptaledildiveeylülayında tekrarsınava
girdim. Kimya Mühendisliği bölümünü
kazandım. Bu bölümü tercih etmemim
nedeni,ikiablamındaobölümdeokuyor
olmasıydı.  Üniversitedeki ilk dönemin
sonundaODTÜ’de5Mart1971Olayları
oldu ve üniversite uzun süre kapatıldı.
Dahasonrahızlandırılmışbireğitimsüre-
cigeçirdik,1974yılındaODTÜ’dendere-
ceylemezun oldum. Eğitim hayatımda,

kendilerinden çok şey öğrendiğim ve
örnekaldığımbirçokiyihocamolduama
ilkokul öğretmenimin katkısı hepsinden
fazla olmuştur; kendisini rahmetle ve
minnetleanıyorum.

ODTÜ’deki Genel Sekreterlik görevi-
nizin detaylarından bahseder misiniz?
Bir üniversitede idari görevde olmak
kişiye ne tür sorumluluklar yüklüyor? 

ODTÜ’de geleneksel olarak genel
sekreterlikgörevi,öğretimüyeleritarafın-
danyürütülüyor.ODTÜKampüsünü,25
biniöğrenciolan35binkişilikbirbelde
olarak tanımlamak mümkündür; bu
durumdagenel sekreterlik görevininde

bu büyüklükteki bir kasabanın
belediye başkanlığı olduğunu
düşünebilirsiniz. Gerçekten de bir
belediyebaşkanınınrutinişleriolan
inşaatişlerivealtyapıhizmetlerine
ekolarak,güvenlik,öğrenciolayla-
rı, trafik, taşıt işletme,EymirGölü,
ODTÜormanı,misafirhaneler,ana-
okuluvelojmanlarladauğraşmam
gerekiyor. Birbirinden çok farklı
konularda ortaya çıkan sorunlara,
çok karmaşık ve durmadan deği-
şenyasalarvemevzuatlarçerçeve-
sindeivediçözümbulmayıgerekti-
renvehemmaddihemdemanevi
büyük sorumluluk isteyen bir
uğraş. Ama bizi en çok üzen ve

uğraştıran,Ankara’nınciğeriolanODTÜ
Ormanına,genelliklerantamacıylayapı-
lansaldırılaroluyor.

Ülkemizde birçok üniversite bulunu-
yor. Sizce bunlar arasında ODTÜ’nün
önemi ve farklı yanları nelerdir?

Benimşöylebirdüşüncemvar:Özel-
likle Türkiye gibi ülkelerde, insanların
doğuştan gelen “sorgulama”, “yaratıcı-
lık”ve“araştırmacılık”becerileri;aile,eği-
tim ve toplum baskısı nedeniyle körel-
mekte. Üniversiteler bu sürecin tersine
çevrilmesi gereken yerler. BizODTÜ’de
öğrencilerimizin gerekli bilgiyle donan-
maları yanında, “sorgulayıcı” ve “yaratı-

“Belediye Başkanı Gibi Görev Yapıyorum”

Yapacağınızherişi,
birbaşkasınınonu
birdahadüzeltme
şansıolmayacağını
düşünerekyapın.

Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU‘69

Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU’69
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cı”ve“araştırıcı”yanlarınındegelişmesi-
neolanakveriyoruz.Bencemezunlarımı-
zın diğer meslektaşlarından en önemli
farklarıbualanlardaoluyor.Belkidebu
nedenlemezunlarımızhergittikleriyerde
liderkonumunageliyor.

İlerisi için plan ve projelerinizi anlatır
mısınız? 

Şu an için bütün planlarım
ODTÜ’nündahaileriyegitmesiveçağ-
daşTürkiye’ninövünçkaynağıolması-
nın devamına yönelik. Önümüzdeki
sene görev süremiz sona erecek.
Daha ilerisi için plan ve progra-
mım yok ama idari görevim
bitince eşim ve çocuklarımla
sakin ve stressiz bir yaşam
umuyorum.İyimserbakışaçısı-
nasahipbirisiolarakönümüz-
dekigünlerindahaiyiolacağı-
nainanıyorum.

Örnek gösterilecek kariye-
re sahip biri olarak, genç-
lere mesleki yaşamlarında
neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle, iltifatınız için
teşekkür ederim.Öğretim
üyesiolduğumbölümden
mezun olanlar benimle
vedalaşmaya gelince
hep bir tavsiyem olur:
“Yapacağınız her işi, bir
başkasının onu bir daha
düzeltme şansı olmayaca-
ğınıdüşünerekyapın.”derim.Bu
özellikleherbir sondajmaliyetinin
10milyondolarlaölçüldüğüpetrol
mühendisliğinde çok geçerli bir
öğüt. Ama bence bütün gençler iş
hayatlarındabunudüşünerekçalışır-
larsa vazgeçilmez elemanlar olabilir-
ler.

Özel ilgi alanlarınız nelerdir? Neler
yapmaktan keyif alırsınız?

Özellikle bahçeyle uğraşmaktan
büyükkeyifalırım.Kitapokumakdiğer
sevdiğimuğraşımdır.Buaralar,özellik-
leuluslararasıpolitikastratejilerikonu-
sundakikitaplarıokuyorum.Çoknadi-
rendeolsa,mutfağagiripyeniyemek-
leridenemektenbüyükkeyifalırım.

TED Ankara Kolejindeki yıllarınızla
ilgili neler söylemek istersiniz?

Kolejinbizimzamanımızdaiyibireği-
tim verdiğini ve sosyal tarafı kuvvetli
bireyler yetiştirdiğini düşünüyorum.

Bununhaladevamettiğinidebizimüni-
versiteyegelenKolejmezunlarınıgözle-
yerekgörüyorum.Kolejgünlerimebaktı-
ğımda, okulun bize o zaman sağladığı
sportifvekültürelolanaklarınnekadariyi
olduğunugörüyorum,keşkedaha fazla
faydalansaydım.OzamanlarKolejBas-
ketbol Takımı birinci ligdeydi ve hafta
sonları kızlı-erkekli mutlaka maçlara
gider ve çok eğlenirdik. Takımda oyna-
yan herkesi yakından tanıdık; bir kısmı
arkadaşımızdı. Bir de o zamanlar TRT
tarafındanorganizeedilen“16SoruBilgi
Yarışması”hatıralarımdaönemlibiryere
sahip.Oçalışmalardanedindiğimgenel
kültür,hayatımboyuncahepişimeyara-
mıştır.

Kolej’de bizim eğitimimize katkıda
bulunmuş bütün öğretmenlerime ve
yöneticilerimize saygılarımı veminnet-
lerimi sunmak istiyorum. Vefat etmiş
olanlarıdarahmetleanıyorum.

1969 yılında TED Ankara Kolejinden, 1974
yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği
Bölümünden dereceyle mezun oldu.
Lisans eğitiminin ardından İngiltere UMİST
(University of Manchester Institue of Tech-
nology)’de master yaptı ve yüksek lisans
derecesiyle mezun oldu. 1980 yılında
Kanada Montreal McGill Üniversitesinde
doktora yaptı. Bir süre aynı üniversitede
araştırmacı olarak çalıştı. 1982 yılında
Türkiye’ye döndü. 1 sene Samsun 19
Mayıs Üniversitesinde çalıştı. Daha sonra
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendis-
liğine geçti ve 4 sene orada Yardımcı
Doçent ve Doçent olarak görev yaptı. 1987
yılında ODTÜ Petrol Mühendisliği
Bölümünde göreve başladı. O zamandan
beri bu bölümde çalışıyor.1994-2000 yılları
arasında Bölüm Başkanlığı yaptı. 2006-
2008 arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kam-
püsünde Rektör Yardımcısı olarak çalıştı.
2008 Ağustos ayından bu yana ODTÜ
Genel Sekreter Vekili olarak görev yapıyor.  

Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU‘69



30

panaromikbakış

kolejlilerARALIK2011

T
ürkiye’de kadınla-
rın işgücü piyasa-
sına katılımları
oldukça düşük

düzeyde seyretmektedir.
TÜİK2011Mayısayıverile-
rine göre bu oran%28’dir
ve son yirmi yıldaki artış
sadece %1.8 oranında
olmuştur. Kadınların işgü-
cüpiyasasınakatılımoranı
içinde tarım sektöründe
çalışmalarıdayeralmakta-
dır. Ancak bu istihdamın
biçimi ağırlıkla (%76’sı)
ücretsiz aile işçisi statü-
sündedir.Erkeklerinişgücü
piyasasınakatılımoranıise
%70 gibi oldukça yüksek
sayılabilecek bir düzeyde-
dir. TÜİK 2010 Mayıs ayı
verileri itibari ile kayıt dışı
çalışma oranı, erkek istih-
damında %37.4 iken,
kadınlariçin%58.9’dur.

1980’lerden itibaren
amaözellikle2000’li yıllar-
da,dünyadapekçokülke-
de istihdam güvencesinin
olmadığı bir yapı, iş piya-
salarına hakim olmuştur.
Neoliberal ideoloji“Özgür-
lük”söyleminikullanarakserbestpiyasa
ekonomisini dünyada egemen kılmış;
“Esnek Çalışma” adı altında sosyal
güvencesizçalışmabiçimleriişpiyasala-
rınadamgasınıvurmuştur.Kayıtdışıeko-
nomi, Türkiye gibi dengeli gelişmekte
zorluklar yaşayan ülkelerde ağırlıklı ola-
rak kentsel marjinallikten beslenmekte-
dir.Herhangibirsözleşmesorumluluğu-
nagirmeksizin,keyfibiçimdeiştençıka-
rılabilen, talebe bağlı üretimin hızına
paralelolarakaşırıverimliolmasıbekle-
nen kayıt dışı işçiler, küresel rekabetin
dayanağıolmaktadır.

Kayıtdışılık ile mücadele, Türkiye’de

kadınlarınistihdamınıarttırmakaçısından
önemlidir. Çünkü kadınlar, tüm sosyo-
kültürelengellererağmen,ekonomikzor-
luklar karşısında hanelerini ayakta tuta-
bilmekiçinişgücüpiyasasınakatılmakta-
dır.Amahiçbirsosyalgüvencelerininve
haklarının olmaması onları, piyasadan
kısa zamanda çekilmeye veya özellikle
ekonomikkrizzamanlarında,çokdüzen-
sizaralıklarlaişpiyasasınatekrarvehan-
giişibulurlarsagirmeyeitmektedir.

Marmara Üniversitesi Bilimsel Araş-
tırma Projeleri Komisyonu desteği ile
2008-2010 yılları arasında Sosyoloji
Bölümünde“Kadınveİstihdam:Değişen
Koşullar, Değişmeyen Eğilimler: Tekstil,

Gıda ve Hizmet Sektörlerin-
de İş Güvencesi ve Sosyal
Koruması Olmadan Çalışan
Kadınİşçiler”başlığıaltında;
BelkısKümbetoğlu,İnciUser
ve Aylin Akpınar yürütücülü-
ğündegönüllü13öğrencinin
dekatıldığıbiraraştırmager-
çekleştirilmiştir.Buaraştırma,
2012yılındaBağlamYayınla-
rıtarafındanyayınlanacaktır.

Araştırma alanı olarak
İstanbul, Bursa, Kocaeli,
SakaryaveDüzceilleriseçil-
miştir. Araştırmanın çalışma
evreni kadınların çok yoğun
biçimde yer aldığı tekstil,
gıdavehizmetsektörlerinde
kayıtdışıçalışankadınişçiler-
dir.Veriler213yarıyapılandı-
rılmış derinlemesine görüş-
me ve 3 odak grup görüş-
mesi ileoluşturulmuş;teks-
til,gıdavehizmetsektörlerin-
dekiçeşitli işyerlerindeyapı-
lan gözlemlerle de destek-
lenmiştir.

Araştırmabulguları,kayıt
dışı çalışan kadınların yüz
yüze bulundukları çocuk
yaştaçalıştırılma,yüksekişçi
devir oranları, asgari ücretin

altındakalanvedüzenliolaraködenme-
yenücretler,uzunçalışmasaatleri,karşı-
lığı ödenmeyenzorunlugecemesaileri,
işverenlerintacizveistismarıgibibirdizi
sorunu ortaya sermektedir. Kayıtdışı
çalışmayı herhangi bir sosyal güvenlik
örgütünekayıtlıolmamakgibibirtanıma
hapseden yaklaşımların çok daha kar-
maşıkbirtabloyuaşırıbasiteindirgemek
ve gerçekliğini sergilememek anlamına
geldiğigözlemlenmiştir.

Ataerkilcinsiyetrejimininhakimoldu-
ğutoplumumuzda,kadınveerkeğintop-
lumsalfırsatlaraerişimşanslarıeşitdeğil-
dir. Kadınlara biçilen toplumsal cinsiyet

Aylin AKPINAR‘77

Kayıtdışı Çalışan Kadın İşçiler
Bir Alan Çalışması
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rollerininsonucundakadınemeğideğer-
sizleştirilmekte, kadınlardan erkeklerin
gereksinimleri lehine fedakarlık beklen-
mektedir. Ataerkil cinsiyet rejimi içinde
kadınlarevdışındaçalışmalarıkonusun-
da çeşitli engellerle kuşatılmaktadır.
Örneğin,‘namus’nedeniyleevdendışarı
çıkamamakyadaancaksınırlıçevreler-
dehareketedebilmek,evdekalıpçocuk
ve yaşlı bakmak bu engellerin başında
gelmektedir.

Araştırma, işçi kadınların çalışmak
için çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını
göstermiştir.Sabaherkenişegidip,çok
geçgelenyadabirkaçgünevegeleme-
yen işçi kadınlar çocuklarıyla istedikleri
gibi ilgilenememektedir. Bu koşullarda
dışarıdaçalışmakileaileyaşamınıbirlik-
te götürmek oldukça zordur. Örneğin,
vardiyalıçalışanevlikadınveerkekişçi-
ler uzun aralıklarla birbirlerini göreme-
mektedir.Tekstil,gıdavehizmetsektörle-
rindeağırişlerdeçalışankadınişçilerişle
birlikteiyibirannelikyapamamanınacısı-
nı da çekmektedir. Kocalarının işlerine
yardımetmek,kayınvalidevekayınpede-
reyaşlılıklarındabakmak,komşuçocuk-
larına tüm gün bakmak gibi durumlar
aslındatamzamanlıücretliişlersayılabi-
leceği halde bu işlerin parasal karşılığı
yoktur.Bunormabağlıolarakişçikadın-
lardagirdikleriişlerdeuygunbirücretya
dasosyalgüvencetalepetmeyebilmek-
tedir. Toplumun erkeğe yüklediği ev
geçindirme sorumluluğu karşısında
kadınlar,yaptıklarıişlerinçoğuiçinpara-
sal bir karşılık almamaktadır. Yine aynı

nedenlekadınlar,kendiçalışmalarınıçok
uzun dönemler için öngörememekte,
çok kısa sürelerle çalışıp işten ayrılabil-
mekte, ayakta kalma stratejisi olarak
kocalarının sigortalı çalışabilmesine ve
ailede bir sigortalı olmasına odaklan-
maktadır.

Kayıtdışıçalışanişçikadınlarınsıkça
karşılaştıkları bir sorun da, fazla mesai
yaptıklarızamanyaçokazparakazan-
maları ya da hiç kazanamamalarıdır.
Çalıştıkları yerlerindenetimdenkaçması
busömürüyümümkünkılmakta,kadınlar
daişsizkalmamakiçinboyuneğmekte-
dir. Kadınları gerek yorgunluk gerekse
aile içindeüstlendikleri görevlerinaksa-
masıaçısındanen fazlazorlayankoşul,
fazla mesailerdir. Bunların işe girerken
üzerindeanlaşılannetbirsüresiolmadı-
ğıgibi, işçikadınlarnezamanmesaiye
kalacaklarını da bilmemektedir. Ayrıca
dinsel/geleneksel sosyalizasyonun da
etkisiyletoplumumuzdabireylerçokfaz-
laşükretmeyiöğrenmiştir.Şükürkültürü
bazenişçilerin,işvereninyerinegetirme-
sigerekenyükümlülüklerininfarkınavar-
makyerineoynadığı“Babaişveren”rolü-
nü benimsemesine yol açmaktadır.
Ancakemeklilikhakkıkazanmaktanyok-
sun bırakılan kadınlar geleceğe dair
umutbesleyememektedir.

Araştırma alanı içine giren illerde
genelolarakTürkiye’dekieğilimeparalel
olarakhemkentleşmeeğilimlerinin,hem
de hizmetler sektöründe artan işlerin
çalışan kadınların sayısının artmasına
etkisinden bahsetmek mümkündür.

Araştırmaalanı içinegirenvekenteko-
nomisi içindetarımınpayınınhalenyük-
sek olduğu illerde, dönemsel olarak
kadınların tarım sektöründe çalıştıkları
gözlenmiştir.Böyledurumlardakadınla-
rınkendilerininetamköylünedetamişçi
olarakgörebilmesimümkünolmamakta;
buna bağlı olarak kadınlar işçi hakları
konusunda bilinçlenebilmekten yoksun
bırakılmaktadır.

Türkiye’de kadınların istihdamının
artışıhedefleniyorsaişgücüpiyasasında
kadınlar içinvarolan işlerinkoşullarının,
onlarınişgücüpiyasasınakatılımınıarttırı-
cıhalegetirilmesigerekmektedir.

Aylin AKPINAR‘77

1959 yılında Ankara’da doğdu. 1977
yılında TED Ankara Kolejinden, 1981
yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji
Bölümünden mezun oldu. 1981-1984
yılları arasında Hacettepe Üniver-
sitesinde Sosyal Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bölümünde asistanlık yaptı.
1984-1985 yılları arasında Stokholm
Üniversitesinde Lisans Sonrası Sosyal
Bilimler Diploma Programını bitirdi.
1985 yılında Uppsala Üniversitesinde
doktora programına kabul edildi. 1984-
1999 yılları arasında 15 yıl süre ile İsveç-
Stokholm’da yaşadı ve çeşitli sosyal
projelerde çalıştı. 1999 yılında
Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Japon
Sasakawa Vakfından kazandığı bir burs
ile Sabancı Üniversitesinde 2 yıl süre ile
doktora sonrası çalışma yaptı.  2001-
2004 yılları arasında Bahçeşehir Üniver-
sitesi İletişim Fakültesinde öğretim üye-
si olarak çalıştı. 2004-2006 yılları arasın-
da Yeditepe Üniversitesi ve Kadir Has
Üniversitesinde yarı zamanlı statüde
dersler verdi. 2006 yılından itibaren Mar-
mara Üniversitesinde kadrolu olarak
çalışıyor. 2006-2010 yılları arasında Mar-
mara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
Halen aynı Üniversitede Yardımcı
Doçent statüsünde görev yapıyor. 
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T
ümdünyada,bilimselkanıtlarla
ortaya konulmuş olan KOLES-
TEROL gerçeği, bugünlerde
ülkemizde gereksiz karmaşa

yaratanbirgündemoluşturmuşbulunu-
yor.Bugünözelliklekolesteroldüşürücü
ilaçkullananlar,endişe içinde,“Koleste-
rol yararlımı, zararlımı?Kolesterol ilacı
zararlımı,değilmi?”sorusunayanıtarı-
yor.

Tartışmanınasılnedeni,sanırımbak-
tığınızaçı; tıpkı ‘yarısıdoluolanbirbar-
dak’ için farklıkişilerin farklıyorumyap-
ması gibi… Şimdi gelin, bazı soruları
yanıtlıyarak bu konudaki sis perdesini
aralıyalım.

Kolesterol gerçekten öcü mü? 
Kolesterol,vücudumuziçinolmazsa

olmaz önemli bir yapı taşı; mum kıva-
mındayağımsıbirmaddevebeyin,sinir-
ler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğer
başta olmak üzere tüm vücutta yaygın
olarakbulunuyor. Organlarımızınhücre
zarları,birçokhormon,Dvitaminiveyağ-
larısindirensafraasitlerininyapısındayer
alıyor.Kandabelirlivedüşükdüzeydeki
kolesterolbuişlemleriçinyeterli.

Kandaki kolesterol nasıl oluşur? 
Kandakikolesteroldüzeyininkabaca

¼’ü yediğimiz besinlerden , ¾’ü ise
karaciğerdeyapılarakoluşuyor.Besinle-

rimiz arasında kolesterolden zengin
olanları başlıca, hayvansal kaynaklar,
özellikledesakatat,kırmızıet,tamyağlı
sütveürünleri,kabukludenizürünlerive
yumurta olarak sıralayabiliriz. Büyük
bölümü karaciğerde sentezlendiğinden,
diyetimize çok özen göstersek hatta
vejetaryen olsak bile kan kolesterol
düzeyiniancak%15-20oranındadüşü-
rebiliyoruz. İştebunoktadaesasolarak
kalıtsalözelliklerilebirölçüdefizikegzer-
sizinetkileriönplanaçıkıyor.

Kolesterol yüksekliğinde
kalıtsal özellik nedir? 

Anne ve babadan geçen
fiziksel özelliklerimiz gibi
kolesteroldüzeyimizdesoya
çekimlebenzerlikgöstermek-
tedir.Genetikyapısıkolesterol
yüksekliğinekodlanmışbirey-
lerdebuunsuröneçıkar.Bu
kişilerde diyet ve egzersize
rağmen güvenli kolesterol
düzeyi sağlanamazsa tıbbi
destekgerekir.

Kan yağları  (lipidler) denilince ne
anlaşılır? 

Anagrupolarakkolesterolvetriglise-
ridleri anlarız.  Total kolesterol içinde,
HDLkolesterol(Halkımız: ‘İyi=yararlı
=hayırlıkolesterol’diyor.),LDLkoleste-
rol (Halkımız: ‘Kötü = zararlı = lanetli’
diyor.)ilebirdeVLDLkolesterolbulunur.
Doymamışyağlar(dahayararlı)genelde
bitkilerden elde edilir ve kolesterol yük-
sekliğiolanhastalaraönerilenyağlardan-
dır. Doymuş yağlar (fazlası zararlı) hay-
vansalyağlardırkikalp,damarhastalık-
larınıarttırıcıözelliğesahiptir.

Kan yağlarının normal düzeyleri ne
kadardır?

Toplumlararasındakalıtsal,çevresel
ve edinsel farklılıklara bağlı olarak bazı
değişikliklergörülsede,günümüzdebili-
niyorki, “Kolesteroldüzeyleriyükseldik-
çe,damarsertliğiriskiartar”ifadesi,tüm
dünyada tartışmasız kabul görür.  Bu
gerçek ışığında total kolesterol değeri
200mg/dl’nin altında ise normaldir. LDL
kolesterol 130mg/dl’nin altında olsun
istenir. Yararlı olan HDL kolesterol
40mg/dl’nin üzerine çıktıkça koruyucu
etkideartıyor.Damarsertliğigelişiminde
trigliseridyüksekliğidesorumluolabiliyor
ve 150mg/dl’nin altı normal kabul edili-
yor.

Bu düzeyler her birey için aynı mı
olmalıdır? 

Budüzeyler, farklıbireyler içinbelirli
ölçüdeesneklikgösterebilmektedir.Bire-
yin cinsiyeti, yaşı, yaşam ve beslenme
tarzı, sigara kullanımı, kilosu yanısıra
kolesterol yüksekliğine eşlik edendiğer
hastalıklarveriskfaktörleridikkatealına-
rak o kişi için hedef düzeyler belirlenir.
Örneğin, birinci derece yakınlarında
koronerkalphastalığıyokvekendisinde
de kolesterol yüksekliği dışında başka
riskfaktörübulunmayangençbirbireyde
LDL kolesterol'ün 160mg/dl’yi geçme-

KOLESTEROL 
Azı kararçoğu zarar

Prof. Dr. Celal KERVANCIOĞLU‘68
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mesikabuledilebilirbirdeğeriken,aynı
şahıstahipertansiyonyadadiyabetvar-
sa 130’u geçmemesi hedeflenir. Eğer
aynı şahıs kalp krizi geçirmiş ise LDL
kolesterol100mg/dl’ninaltında tutulma-
ya çalışılır. Bu şahısta aterosklerozun
(damarsertliğinin)hızlıilerlediğinigöste-
renbulgularınvarlığındaiseLDLkoleste-
roliçinhedef70mg/dl’ninaltıolmaktadır.

Kolesterolü yükselten nedenler neler-
dir? 

Büyükçoğunluğukaraciğerdeyapıl-
maklabirliktegerikalanı,beslenmemizin
özellikle hayvansal kaynaklı (doymuş
yağasitlerindenzengin)olması,hareket-
siz ve sedanter bir yaşam tarzı, sigara
kullanımı, yoğun stres altında olmamız,
direktyadadolaylıolarakkandakikoles-
terolünartmasınanedenolabilmektedir.

Kolesterol yüksekliği saptanırsa ne
yapılır? 

Kolesterolyüksekliğibulunankişinin
kapsamlı sorgulama ve muayenesi ile
genel tıbbi analizleri sonucunda uygun
diyet, zararlı beslenme alışkanlıklarının
düzeltilmesi, sigaranın bırakılması, eşlik
edenhastalıklarıntedavisiyanısıraspor-
tifaktiviteuygulamalarıilehedefkoleste-
rol düzeyine ulaşılmaya çalışılır.  Yeterli
sonuç alınamayanlar için kolesterol
düşürücüilaçtedavisigündemegelir.

İnsanoğlunun doğasında var olan,
kendiniçevresinekabulettirme içgüdü-
süsonucukimilerini,konununkompeta-
nıolsunolmasın,heledesağlıkalanında
“Banagöre…”diye başlayanders ver-
meleriniçindegörürüz.Heledebugünle-
ringünceliolduğundankolesteroldüşü-
rücü ilaç tedavisi adeta ağızda sakız.
Pek tabiidir ki zorunluluk yoksa ilaçlara
başvurulması önerilmez. Ancak yapılan
genişölçekliçalışmalarlaçokiyibiliniyor
ki,LDL-Kdeğerlerindekiher10mg/dl’lik
artış, kalpkrizi riskini yaklaşık%20ora-
nındaarttırmaktadır.BunakarşılıkHDL-K
değerlerindeki yükseklikle birlikte kalp
krizi riskinde azalma olmaktadır. HDL-K
değerlerindekiher10mg/dl’likartış,kalp
damar hastalığı gelişme riskini %20-30
oranındaazaltmaktadır.İştebunoktadan
hareket ederek, kolesterol yüksekliği
belirlenmiş kişilerden, tanımlanmış
damarsertliğisorunubulunanlardahas-
talığınilerlemesinindurdurulması,henüz
tanıalmamışolanvefakatdamarsertliği

ileilişkilihastalıkgelişmesineadayolan-
ların geleceklerinin sağlıklı kalmasını
güvenceye almak amacıyla kolesterol
düşürücütedaviyebaşvuruyoruz.

Kolesteroldüşürücütedavidekullanı-
lanilaçların,tıpkıdiğerilaçlardadaoldu-
ğu gibi yan etkileri olabiliyor. Ancak bu
ilaçlarla tedaviye karşı abartılı bir yanlış
kanıgeliştiğinden “Karaciğerimibozar”
endişesi ileönerilmiş ilacıhiçkullanma-
mayadabaşlanmışolantedaviyibırak-
ma, çok sık karşılaştığımız bir durum.
Oysabaştakaraciğerveadalelerüzerin-
deolmaküzere tümyanetkileringörül-
mesıklığı%4’ügeçmemektedir.Kaldıki
karaciğer için ALT ve AST, adaleler için
iseCKtetkikiyapıldıktansonratedaviye
başlanıpilk4-6aygeçirildiğindebutest-
leryinelenerektakipyapılmaktadır.Böy-
lece ilaca ait yan etki görülmeyenlerde
yıllık takiplerle hedeflenen kolesterol
değerleri elde edilmek üzere ilaç dozu
ayarlanır.Azöncesözünüettiğimizkara-
ciğerveadaleenzimlerindenormalinüst
sınırının 2,5-3 katından fazla bir artış
görülmesihalindeiseyailaçdozuazaltı-
lır ya da bir başka tür ilaca geçilerek
devam edilir. Buna rağmen yan etki
devamedenlerde ilaç kesilerek, karaci-
ğeryadaadaledeoluşanetkilerhiçbir

kalıcı hasar bırakmaksızın tümüyle kay-
bolmaktadır.Bunedenleuzmankontro-
lündekullanılankolesteroldüşürücüilaç-
lar için, hastalarda oluşan “ Yan etkiler
organlarıma zarar verirse” endişesi yer-
sizdir.

Sonuçolarak;KOLESTEROLÜNAZI
KARAR,ÇOĞUZARARolupdiyetvefizik
egzersiz ile kontrol altına alınamayan
bireylerdeuzmankontrolündeilaçdeste-
ğigüvenleuygulanır.

Sağlıklı,uzunyaşamdileklerimle…

Prof. Dr. Celal KERVANCIOĞLU‘68

İlkokulu Gaziantep’te bitirdikten sonra
1961-68 yıllarında TED Ankara Kole-
jinde yatılı okudu. Lise eğitimi sonrasın-
da girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesinden 1975’de mezun oldu. Aynı
fakültede önce iç hastalıkları, sonra
kardiyoloji uzmanı olan Kervancıoğlu,
1984’te Yardımcı Doçent, 1987’de
Doçent oldu ve 1993 yılında Kardiyoloji
Profesörlüğüne yükseltildi. Halen
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiy-
oloji Anabilim dalı öğretim üyesi alarak
görev yapmaktadır.
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S
u,günümüzdünyasındaönce-
liklibirkonuvezorlumücadele-
lerbarındırıyor;biryandakurak-
lıklar, diğer yanda yükselen su

seviyeleri. Basmakalıp hale gelen uyarı
ve tembihlerin altında, hafife alınmaya-
cak,çoğumuzun farkındaolmadığıger-
çekler yatmakta. Artan dünya nüfusu,
gelişenküreselekonomiveiklimdeğişik-
liğinedeniylesuyunerişilebilirliği,maliye-
ti ve kalitesi her zamankindendahada
önemlihalegelmekte.

İçmesuyutesisleri;doğalsukaynak-
larından su alır, arıtır ve tüketiciye iletir.
Atık su tesisleri ise toplumun harcadığı
suyu,buteminedilensuyunyaklaşık%
70’i olmaktadır, değişen miktarlarda
gelen yeraltı ve yüzey sularıyla birlikte
toplar. Çok sayıda eski yerde atık su,
aynızamandayağmurveeriyenkarveya
buzdankaynaklananyüzeyakımınında
giderimi için yapılmış kanalizasyon sis-
temlerinedeşarjedilmeyedevametmek-

tedir. Buna “Birleşik” kanalizasyon adı
verilir.Ancak;çoğugençyerleşimdeatık
suveyağmursuyu,bunlarınkarışımının
rastgeledökülereksuyollarınıkirletmesi-
nin önlenmesi amacıyla her biri kendi
ayrıkanalizasyonveyağmursuyudrenle-
rinegitmektedir.Buna“Ayrık”kanalizas-
yonadı verilir. Toplananatık sulararıtılır
ve genellikle doğal bir drenaj kanalına,
nadirentopraküstünedeşarjedilir.Çoğu
zaman,alıcıortam,aynızamandaönem-
libirsukaynağıolarakbirçokamacahiz-
metetmeyedevametmektedir.Doğada-
kisuyunbuçoklukullanımısağlambirsu
kalitesi yönetiminin gerekliliğini anlama-
mızıkolaylaştırmaktadır.

İçmesuyuteminiveatıksubertarafı-
nın birbirine bağımlılığından ne kadar
söz edilirse bölgesel kentleşme de o
kadarilerleyecekvegenelvesağlığailiş-
kin ekonomideo kadar ileri gidecektir.
İçme suyu temini ve atık su bertarafı;
konutlar,ticarikuruluşlarvesanayilerde-
ki içmesuyuveatıksuborulamasiste-
miyle birbirine bağlanır. Katı atığın top-
lanması, çoğunlukla ayrı bir iştir. Çöp
öğütmevebununkanalizasyonadeşarjı
ile çöp yakma tesislerinin atıksu arıtma
tesisleriyle bağlantılı olarak işletilmesi
bunaistisnadır.

Modern içme suyu arıtma tesisleri
çok çeşitli şekillerde tüketici ihtiyaç ve
isteklerini karşılayacak nitelikte tasarla-
nabilmektedir.Hamsukalitesineolursa
olsun,uygunarıtmayöntemleriyleisteni-
lengüvenlik, berraklık ve kimyasalbile-
şimde çıkış suyu üretilebilmektedir.
Modernatıksuarıtmatesisleriçoğunluk-
la belirlenen herhangi bir performans
gerekliliğiniyerinegetirebilsedegerçek
prosesveişlemseçimihijyen,estetikve
ekonomi meselesidir. Genellikle atık su
arıtımınınamacı,alıcıdoğalortamınkul-
lanışlılığınınzararauğramasınakarşıtam
koruma sağlamak olmaktadır. Normal

şartlar altında atık su arıtımının hiçbir
zaman içmesuyu kalitesine yaklaşan
nitelikteçıkışsuyuolmasıgerekmemek-
tedir.

İçme suyu talebi her geçen gün
nüfuslabirlikteartaraksınırlısukaynakla-
rı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Mev-
cutkaynaklarınkorunabilmesiiçininsani
faaliyetler nedeniyle meydana gelebile-
cek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak
amacıylaatıksudeşarjlarıyasalarlasınır-
landırılmaktadır. Doğal su kaynaklarına
deşarj edilecek gerek evlerde ve ticari
alanlarda gerekse sanayide kullanılmış
olanatıksuyunbellibirkaliteyekadararı-
tıldıktan sonra doğaya verilmesi bir
zorunluluktur. Burada, “Su Kalitesi” ve
“Kirlilik” kavramlarından söz etmemiz
gerekir. Suyun kirliliğini belirlemek için
birtakım parametreleri ölçmemiz gerek-
mektedir. Suyun asitliği veya bazlığını
gösterenpH,çözünmemişhaldekiçöke-
lebilirveyasüzülebilirmaddeyigösteren
AKM(AskıdaKatıMadde),mikroorganiz-
malar tarafından indirgenebilenmadde-
ninbirgöstergesiolanBOİ (Biyokimya-
salOksijenİhtiyacı),asitleyakılarakoksi-
dize edilebilen maddeyi gösteren KOİ
(KimyasalOksijen İhtiyacı), besinmad-
desiolanazotvefosforbuparametreler-
dendir.Atıksuyunbelliortamlaradeşarj
edilebilmesi için bu parametrelerin belli
değerlerde olması gerekmektedir. İlgili
yasal düzenlemeler Avrupa ülkelerinde
1970’li yıllarda yapılmaya başlamıştır.
Zamanladahasınırlayıcıstandartlargeti-
rilmiştir. Türkiye’de “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği”, “Kentsel Atık Su Arıtımı
Yönetmeliği”, “Atık Su Arıtma Tesisleri
TeknikUsullerTebliği”gibiyasalmevzu-
at,AvrupaBirliği ileuyumsüreciçerçe-
vesindegeçtiğimizyıllardadüzenlenmiş,
standartlarsıkılaştırılmıştır.

Daha sıkı standartlar, yeni teknoloji
ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Rüzgarı İçmek

İrem MUTLU GÜVEN’98
ÇevreveİnşaatYüksekMühendisi
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Alışılagelmişbirevselatıksuarıtmatesi-
si tasarımında ön arıtma için kullanılan
fizikselyöntemler;ızgaraveyasüzgeçler-
le mekanik süzme, kum tutucular ve
çökeltmetanklarındaçökeltme,yağtutu-
cularda yüzdürmedir. Tesiste kullanılan
biyolojik yöntemler ise suyun içindeki
çözünmüş organiklerin veya çökeleme-
yenpartiküllerinmikroorganizmalartara-
fındantüketilmesiesasınadayanır.Seçi-
lenprosestürünegöretesisinkapladığı
alan,enerjitüketimi,ilkyatırımbedeliçok
değişiklik gösterebilmektedir. Burada,
arıtılmışsueldeedilmesininyanısıraber-
tarafedilmesigerekenbazıatıklardaçık-
maktadır;giriştekiızgaraveyasüzgeçler-
detutulanbez,naylon,tahtaparçalarıve
prosessonucuoluşançamur (prosesin
türünegöreçamurunmiktarı veayrıbir
işlemden geçip geçmeyeceği değişir).
Coğrafi koşulların hayatta kalmak için
yenilikçi çözümler üretmek zorunda
bıraktığıHollandagibiülkelerdesuala-
nındayenikeşifveicatlararastlanmakta-
dır. Örneğin, atık su arıtımında şu ana
kadar kullanılmakta olan mikroorganiz-
malaraalternatifyenibirmikroorganizma
keşfedilmiştir. Bu bakteriyle daha az
enerji tüketilerekçokdahaazkarbondi-
oksityayılmakta,%50dahaazalanaihti-
yaçduyulmaktadır.

Geçmiştenbugüneartanduyarlılıkla
sıkılaştırılan yasalmevzuattan bir diğeri
içme suyu standartlarıdır. Dünya Sağlık
ÖrgütüİçmeSuyuKaliteStandartları’nın
kökeni 1950’lere dayanmaktadır. Ülke-
mizde ilgili mevzuat; “İçme Suyu Elde
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan
Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönet-
melik”, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular
HakkındaYönetmelik”olaraksıralanabi-
lir. Elektrik iletkenliği, sertlik, ağır metal
derişimleri,azotlubileşikderişimlerigibi
ölçülmesi gereken birçok parametre
içmesuyukalitesininbelirlenmesindede
rehberlikeder.Belirlideğerleresahipsu
bir iş için kirli olarak nitelendirilebilirken
diğerbirişstandartlarınagöretemiznite-
lendirilebilmektedir. Farklı sanayilerde
kullanılan su ile evsel nitelendirdiğimiz
suyun sahip olması gereken özellikler
arasında fark olup, kirlilik bubağlamda
değerlendirilmelidir. Ölçülen parametre
değerleriyle suyun “Kalite” sınıfını da
belirleyebilmekteyiz. Bir içme suyu arıt-

ma tesisinin başlıca ünitelerini havalan-
dırmaünitesi,hızlıkarıştırıcılar,yumaklaş-
tırıcılar, durultucular, filtreler, dezenfeksi-
yon, ileri arıtma (tersosmozgibimem-
bransistemleri,aktifkarbon,iyondeğiş-
tiriciler) olarak sıralayabiliriz. Burada da
bellimiktardaenerjiyeihtiyaçbulunmak-
tadır.İklimdeğişikliğinekarşıyenilenebi-
lir enerji kullanımına bir örnek olarak
“Rüzgarı İçmek” gösterilebilir. Bu çalış-
mada, rüzgar türbininden elde edilen
enerji içmesuyuarıtımındakullanılmak-
tadır.

Günümüzde su sektöründe dünya
geneline bakıldığında özel şirketlerin
egemenliği görülmektedir. Geniş dene-
yimvebilgibirikimleriyleövünenbuşir-
ketler genelde Avrupa kökenli olmakta-
dır. Avrupa ülkelerinde altyapı gelişimi
tamamlanmıştır; sektörde çalışanlar
işletmevebakım,araştırma-geliştirmeve
yurtdışı işlerinde katkıda bulunmaktadır.
Geliştirdikleriyeniteknolojilerindeuygu-
lamaları genellikle yurtdışında olmakta-
dır. Kamu-Özel Sektör-Ortaklığı (Public-
Private-Partnership(PPP))adıylayaban-
cıülkebelediyeleriyleuzunvadeliortak-
lıklar yapmakta, özel sektörün bilgi ve
deneyimbirikimindenyararlanıldığıbelir-
tilenbuilişkide,projesürevemaliyetleri-
nindikkatedeğerölçüdeiyileştiğini,ilave
maliyetlerözelsektör tarafındankarşıla-
nırken bunun bedelinin ya tüketiciler

yadaparasıyetenbelediyelertarafından
karşılanmasıgerektiğinibelirtmektedirler.
Susektöründeözelleştirmenin,uygulan-
dığı gelişmekte olan ülkelerde halkın
ödeyemediğisufaturalarıgetiripvaadet-
tiği hiçbir avantajı getirmediği belirtilir-
ken,1989’dasusektörününözelleştirildi-
ği İngiltere’deki özel firma çalışanları
başlarından geçen kuraklık dönemini
anlatırken; özelleşme olmasaydı çok
dahazorgünlergeçirmişolacaklarını,o
dönemde sadece para vererek başka
yerdensugetirmelüksünüyaşayabildik-
lerini, özelleştirme sayesinde esnekliğin
vestandartlarınarttığını,baştameydana
gelen fiyat artışlarının zamanla dengeli
halegeldiğinibelirtmektedirler.

Türkiye’desu ile ilgilialtyapıgeliştir-
me ihtiyacıyla bu yönde çalışmalar
devamederkenaynızamandaAvrupaile
yasal uyumluluk için çalışmalar da sür-
mektedir. Öte yandan dünyanın ortak
endişesi iklim değişikliği gibi sorunların
daortağıolmaktayız.Bugerçeklerkarşı-
sındasuveatıksuyönetimimizigözden
geçirmeli,suvarlıklarımızıkorumalı, tek-
nolojik gelişmeleri takip ederken kendi
içimizde de yenilikçi düşünce tarzını
benimsediğimiz gelişim stratejileri oluş-
turmalıyız.

İrem MUTLU GÜVEN‘98

1981 yılında İngiltere, Glasgow’da doğ-
du. TED Ankara Kolejinden 1998 yılında,
ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden
2002 yılında mezun oldu. Lisansüstü
eğitimini 2003 yılında Birmingham
Üniversitesi (MSc Construction Manage-
ment With Merit) İnşaat Mühendisliği
bölümünde yaptı. 1999-2004 yılları
arasında Ekotek İnşaat, Ticaret ve Sanayi
Ltd. Şti.de Asistan Mühendis, 2003-2004
yılları arasında aynı şirkette çevre ve
İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev
yaptı.   2004-2008 yılları arasında Temel-
su Uluslararası Mühendislik Hizmetleri
A.Ş.de Çevre ve İnşaat Yüksek Mühen-
disi ve Çevre Komitesi Üyesi olarak
mesleki kariyerine devam etti. 2008 yılın-
dan bu yana Ekotek İnşaat ve Ticaret ve
Sanayi Ltd. Şti.de Çevre ve İnşaat Yük-
sek Mühendisi olarak çalışıyor. 
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C
em Suca’nın 10 yıllık hayali
olanMiroRestaurant,geçtiği-
miz ay içerisinde Ankara’nın
seçkinköşesiOran’dakapıla-

rınımisafirlerineaçtı.
Kaliteli hizmet unsurunun konukse-

verlik bilinciyle tamamlandığıMiro Res-
taurant;içmekantasarımı,yemekkalite-
si, menüsü ve profesyonel kadrosuyla
Ankara’nınenşıkveseçkinrestaurantla-
rıarasındayerinişimdidenaldı.

Bir restorandaki en önemli unsurun
yemeğin kalitesi ve lezzeti olduğunun
bilincindevedünyadakigeliş-
melerin farkında olarak,
mutfağınırestoranınıntam
kalbineaçıkbirşekildeyer-
leştiren MİRO; Türk,
Osmanlı, Akdeniz ve Asya
mutfaklarınınseçkinörnekle-
rini uyumlu bir menüde
buluşturarak konuklarına
sunuyor.

Oluşturdukları menüyle
rakip tanımadıklarını söyleyen
Miro Restaurant’ın sahibi Cem
SucaveKoordinatörŞefiMutlu
Çekiç, 10 yıllık hayalin gerçeğe
dönüşmeöyküsünüanlattılar.

Cem Bey, öncelikle bize Miro
Restaurant’ı açma fikrinizin nasıl
oluştuğunu anlatır mısınız? 

ODTÜ İktisat bölümünden
mezunolduktansonra7seneSer-
maye Piyasası Kurulu’nda çalıştım.
Sonrasındaise3senelikLyontecrü-
bemoldu.Lyon,Fransa’nıngastrono-
mimerkeziolarakbilinir.Lyon`dançok
ciddişeflerçıkarveçokkalitelirestau-
rantları vardır. Fransa, İtalya ve İspan-
ya’dadeğişiklezzetleritatmafırsatıbul-
dum. Ayrıca ailemin evinde yemek ve
mutfakherzamanönemlivevakitgeçiri-

lenbirhobiolmuştur.Buyüzdenaklım-
da10yıldırbirrestaurantaçmafikrivardı
vebufikrimLyon’daciddişekildebiçim-
lendi.GeçenseneTürkiye’yedönüşyap-
tıktansonrabufikrimihayatageçirmeye
kararverdim;KoordinatörşefimizMutlu
Bey’leçalışmalarabaşladıkveMiroRes-
taurant’ınaçılışınıgeçtiğimizay içerisin-
degerçekleştirerekAnkaralılarınhizmeti-
nesunduk.

Konum olarak,  Oran’ı tercih etmeni-
zin nedeni nedir? 

Konumolarak insanlarınşehrin için-
debulunacağı,amaaynızamandases-
siz, sakin ve huzurlu bir şekilde yemek
yiyebileceğibiryer,kısacasışehringürül-
tüsündenuzaklaşarakhoşçavakitgeçi-
rebileceklerinezihbiryer.Buözelliklerin-
dendolayıOran’ıveözelliklebuyeriter-
cihettik.

Restaurantınızın iç mekan
konseptini oluştururken nelere
dikkat ettiniz? 
Konsepti oluştururken ne çok

spornedeçok fazlaağırlaştırma-
dan konsept yaratmaya, çizgiyi
doğrututturmayaçalıştık.Sadelikve
şıklığı temel aldık. Esasında menü-
müzü, mutfağımızı öne çıkarmaya,
çok fazla dekorasyona boğulmadan
birrestaurantyaratmayaçalıştık.Bun-
dadaşuanakadaraldığımıztepkiler-
denbaşarılıolduğumuzudüşünüyorum.

Kaç kişilik kapasiteyle hizmet veriyor-
sunuz? 

140-150kişilikbirkapasiteylehizmet
veriyoruz. Kış için iki bölümümüz var;
salonumuz ve kış bahçemiz. Salonu-
muzda öğleden sonra şöminemiz yan-
mayabaşlıyor.Yaziçinisebirdeterası-
mızbulunuyor.Terasımızıözelliklekapat-

Farkını Menüsündeki Lezzetlerde Fark Edeceksiniz

MİRO’dakışınşöminebaşındaşıkbirakşam
yemeğiyemekyadaişortaklarınızlakışbah-
çesindekeyiflianlargeçirmek,öğlenarasın-
daözenlehazırlanmışsalatavemakarnaları
tercihetmekmümkün...
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madık, yazın büyük şemsiyeler altında
kullanımaaçacağız.Kışbahçesiylesalo-
numuzunkesiştiğibiryerdeyazbarımız
olacak.Dolayısıylayazbahçemizdeen
azkışbahçemizkadargüzelolacak.

Özel gün organizasyonları düzenliyor
musunuz? 

Yaşgünü,nişangibiözelgünorgani-
zasyonları yapıyoruz ama restaurantı-
mızdameyhane formatındabireğlence
sözkonusudeğil.Sonuçtabizimbirçiz-
gimiz var.  Normal zamanlarda canlı
müziğimizyokamaözelgünlerde(sev-
gililer günü, öğretmenler günü, yılbaşı
vs.)canlımüziğimizmevcut

Mutlu Bey, Miro Restaurant’ın Koordi-
natör Şefi olarak bize biraz Miro’nun
menüsünden bahseder misiniz?  

İtalyan,OsmanlıveAsyamutfağıola-
rakadlandırdığımızüçayrımutfaklayola
çıkarakbirkonseptoluşturmayıhedefle-
dik ama sonra bu düşüncemiz değişti.
Buüçayrıkonseptibirleştirip,tekmenü
halinde hizmet vermeyi daha mantıklı
buldukvebudoğrultudabirmenüoluş-
turduk.Menümüzde;Türk-Osmanlı, İtal-
yan, Fransız, Lübnan ve Uzakdoğu
yemekleriyeralıyor.Miro’nunenönemli
farkı,  menüsünün özel ve tek olması.
Menümüzdekiyemekler,Ankara’nınher-
hangibirrestaurantınabulamayacağınız
kalitedevelezzettedir.Yanimenümüzde-

kiyemekleri insanlarınbaşkabirrestau-
rantta yeme şansları bulunmamaktadır.
MenümüzfarklıamaaynızamandaTürk
damaktadınauygunlezzetlerdenoluşu-
yor. Menümüzü incelerseniz, çok farklı
ülkelerden mutfakların olduğunu görür-
sünüzancakbuyemeklerinhepsininbir-
biriyle uyumu söz konusudur. Mesela
müşterilerimiz;Osmanlı çorbasıÇeşmi-
nigarilebaşlayıp,sıcakbaşlangıçtaHint
böreği Etli Samosa’yı,  ana yemekte
JaponyemeğiChickenKatsuCurry’iter-
cih edebilirler. Üzerine de tatlı olarak
Fransızmutfağındanprofiterolalabilirler.
Kısacası,dünyamutfağınınözelveleziz
yemeklerini seçerek her damak tadına
hizmet edecek bir menü oluşturduk.
Ancakşunubelirtmek isterimki,menü-
müzstatikbirmenüdeğildir.Menümüzü
altıaydabir, kışveyazmenüsüolarak
değiştirmeyi düşünüyoruz. Menümüzde
yer alan çorbalardan ana yemeklere,
salatalardan tatlılara kadar her şey
Miro’yaözgülezzetlerdir.

Miro’nun ayrıcalıklı bir diğer özelliği
degünlükolarak,7farklıülkenin7çeşit
ekmeğinimüşterilerinesunmasıdır.Dola-
yısıyla insanlar restaurantımızageldikle-
rindesıcakekmekyiyebilir,ayrılırkende
tazeyapım tatlılarımızla yemeği sonlan-
dırabilirler. Bu da konuklarımızı oldukça
memnunetmektedir.

Mutfağınızda kullandığınız ürünleri
nasıl temin ediyorsunuz? 

Bütünürünlerimizorganiktir.Özellikle
pastane bölümümüzde kullanılan ürün-
lerin yüzde yüzünün organik olduğunu
söyleyebilirim. Mutfağımızda kullandığı-
mız ürünleri Ankara’nın herhangi bir
manavındanteminetmiyoruz.Kullandığı-
mız tüm ürünler Hatay’dan ve Mer-
sin’dengeliyor.Mersin’dentazebaharat-
larımız, yeşilliklerimiz geliyor; Mersin’de
Fransız bir yetiştirici tarafından üretilip
bize gönderiliyor. İstediğimiz ve Anka-
ra’dabulamadığımızyeşillikleribuşekil-
deteminedebiliyoruz.Meselaithalroka-
yı Ankara’da  bulamazsınız ama Miro
Restauranttarahatlıklabulabilirsiniz.

Fiyat politikanızdan bahsedebilir misi-
niz? 

Fiyatpolitikamızgerçektenuygunve
şeffaftır.Bizimiçinönemliolan,insanların
uygunfiyatlarla,rahatbirşekildeyemek
yiyebilmeleri, güzel zamangeçirebilme-
leridir.İlgilenenler,websitemizdefiyatla-
rımızavemenümüzeilişkintümdetayları
bulabilirler…

Miro Restaurant

RafetCanıtezCaddesi

ArifNihatAsyaSokakNo:3
7/A

Oran/Ankara

T: 0(312)4904003F: 0(31
2)4904008

www.mirorestaurant.com

info@mirorestaurant.com
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A
vrupaBirliği(AB)Fonları,proje-
leraracılığıylabölgeselkalkın-
mayamali destek yaratmakta,
yenifikirlerinoluşmasınavegiri-

şimcilerin hayallerini gerçekleştirmeleri-
ne imkan sağlamaktadır. Fonlar; hibe,
topluluk programları ve krediler aracılı-
ğıylakullanıcılaraulaşmaktadır.ABfonla-
rından yararlanmak için AB tarafından
ilan edilen proje çağrılarına başvuruda
bulunmakveprojesüreciniyürütmekve
tamamlamakgerekmektedir.

AB Fonları Nasıl Oluştu? Çıkış
Noktası Neydi?

AB Fonları, öncelikle 1957 yılında
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ola-
rakkurulanAB’ninkendiiçerisindeoluş-
turduğu bir mekanizmadır.  Bu Fonlar;
öncelikle topluluküyesiAvrupaülkeleri-
nin2.DünyaSavaşı’ndankalanyaralarını
dahakolaysarabilmeleriiçinaltyapıyatı-
rımlarınateşvikverilmesi,toplulukiçinde-
kiazgelişmişbölgeleringelişmesineve
bölgeselgelişmişlikfarklarınınazalması-
nakatkıdabulunulmasıamacıylaoluştu-
rulmuştur.

ABFonları’nınbüyükbirbölümü,AB
bütçesinin “Yapısal harcamalar” kale-
minden karşılanmaktadır. Fonlar, genel-
likle bölgesel kalkınmışlık düzeyleri ara-
sındaki farklılıkların giderilmesi ve AB
üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükle-
ringiderilmesinedestekolmakiçinhibe

şeklinde verilmektedir. Ayrıca girişimcili-
ğindesteklenmesiveyatırımlarakaynak
sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla,
AvrupaYatırımBankasıtarafındansağla-
nanuzunvadeli,düşükfaizlikredilerde
önemlibirmaliyardımaracıdır.

Üyelerinyanısıra,TürkiyeveABada-
yı diğer ülkeler için katılım öncesi AB
müktesebatındankaynaklananyükümlü-
lüklerinyerinegetirilmesininkolaylaştırıl-
ması,  sosyal ve ekonomik gelişmenin
desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği
tarafındanhibevekrediniteliğindeçeşit-
li yardımlar sağlanmaktadır. Ayrıca AB,
ekonomikvesiyasiişbirliğiiçindebulun-
duğuazgelişmiş veyagelişmekteolan
üçüncüülkelere1yönelikdeçeşitli fonlar
sağlamaktadır.

Kurulduğugündenbuyanaaşamalı
olarakgenişleyenAB,2004ve2007yıl-
larındatoplam12MerkeziDoğuAvrupa
(MDA) ülkesini birliğe dahil ederek,
genişlemesürecinehızvermiştir.Böyle-
ce birlik içindeki ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri arasındaki uçurum artmaya
başlamışvefonmekanizmasıdahada
önemkazanmıştır.

AB Fonları’nın Aday Ülkeler
Tarafından Kullanılması

IPA(Instrument Pre-Accession-
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı)

IPA, MDA ülkelerinin üyelik öncesi
yararlandığıyardımprogramlarının(Pha-
re,Ispa,Sapard2 ) genişletilip, AB adayı
Türkiye, Hırvatistan, Makedonya  ve
aday adayı Arnavutluk, Bosna-Hersek,
SırbistanveKaradağ’ınyararlanabilece-
ği birmali yardım paketine dönüştürül-
mesiyle oluşmuştur. IPA’nın 2007-2013
AB mali programındaki toplam bütçesi
11,5milyaravrodur.

AB-Türkiye Mali İşbirliği

Ülkemiz,ABFonları’ndanABileolan
mali işbirliği çerçevesinde yararlanmak-
tadır.Buişbirliğinintemelleri1963yılında
AETileimzalananOrtaklıkAnlaşmasıile
başlamıştır. 2007 yılında AB ile olan
müzakere süreci başlayana kadar sıra-
sıylaMaliProtokoller,ÖzelİşbirliğiFonla-
rıveÖzelEylemProgramlarıveMEDAI-
II programlarından yararlanan Türkiye
Cumhuriyeti,2007yılındanbuyanadiğer
adayveadayadayıülkelerlebirlikteIPA

Avrupa Birliği Fonları

Tabloda2004yılından2010yılınaTürkiye içinayrılan fonlargörülmektedir.Türkiye’ye

sağlananyardımlarıAB’ye2004yılındaüyeolan10MerkeziDoğuAvrupaÜlkesiilekıyas-

lamakgerekirse;72milyonnüfusluTürkiye,ABileilişkilerinbaşladığı1963yılındanbuyana

toplam1,702milyon€ yardımalmıştır.Toplam75milyonnüfusasahip10MDAÜ1990’dan

2005’etoplam31,251milyon€ yardımalmışlardır(Bilici,2005,s:133).

Ceran Arslan OLCAY’95
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programınadahiledilmiştir.Bununlabir-
likteçeşitli toplulukprogramlarındanda
yararlanmaktadır.

IPA Sürecinde Yapılanma

IPA, ülkemizde Ulusal Program ve
KatılımOrtaklığıBelgesi’ndekiöncelikle-
rimizi ve taahhütlerimizi desteklemek
amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsam-
da,2007-2013MaliProgramısüresince,
Türkiye’ninAByolundaki stratejikönce-
likleridoğrultusunda5temelIPAbileşeni
oluşturulmuştur.Bunlar;KurumsalKapasi-
te Geliştirme, Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kay-
naklarının Gelişimi ve Kırsal Kalkınma
başlıklarındanoluşmaktadır.Bubileşen-
lerulusalönceliklerimizvetoplulukönce-
likleri doğrultusunda oluşturulmuş, ilgili
bakanlıkların hazırladığı operasyonel
programlar çerçevesinde projelendirile-
rek, mali destek sağlanmaktadır. IPA
kapsamındaki projeler çoğunlukla hibe
şeklindefinanseedilmektedir.

Hibelerin Yürütülmesi-İdari Yapı

Ülkemizde IPA programının koordi-
natörlüğü Hazine Müsteşarlığına bağlı
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda
projelendirme ve finansman süreci
MFİB’nebağlıbirimlertarafındanyürütül-
mektedir. Bu birimlerin görev dağılımı
aşağıdakigibidir:
• UlusalFon:Mali yardımların toplan-

dığıfondur.HazineMüsteşarlığıbün-
yesindedir.

• MaliYardımKomitesi:Malikaynakla-
rınkullanımındaönceliklerinbelirlen-
mesi, dönemsel finansman prog-
ramlarınınhazırlanmasıvemalikay-
naklarındağıtılmasınıngözetiminden
sorumludur.

• UlusalMaliYardımKoordinatörlüğü:
Mali işbirliği kapsamında belirlene-
cek projelerin, Katılım Ortaklığı ve
Ulusal Program önceliklerine göre
seçilmesi,izlenmesiveuygulanması-
nısağlayacaktır.

• MerkeziFinansveİhaleBirimi:Proje-
lerinihalesi,sözleşmelerinyapılması,

paraların ödenmesi, muhasebe ve
raporlama işlemlerini yapmakla
görevlidir.

• Ortak İzleme Komitesi: Programları
gözdengeçirmekvedeğerlendirmek
üzere senede iki kere toplanmakta-
dır.
Ülkemizde hibelerin kullanımını

kurumsal yapılanma,mevzuat uyumve
ekonomik sosyal uyum temel başlıkları
altında özetleyebiliriz. Hedef, Türk
kurumlarının, topluluk müktesebatını
uygulama kapasitesine ulaşması, AB
Müktesebatı’nınbenimsenmesineyöne-
likaltyapıyatırımlarıveTürkiye’ninsana-
yivealtyapısınıtoplulukstandartlarısevi-
yesineyükseltmektir.

Kimler AB Hibelerine Başvurabilir?

Kamu kuruluşları, yerel yönetimler,
sivil toplumörgütleri,üniversiteler,birlik-
ler-vakıflarhibebaşvurusundabulunabi-
lirler.
-Başvuru
MerkeziFinansveİhaleBirimine(MİFB)
-Değerlendirme
MİFBadına“DeğerlendirmeKomitesi”
-Onay
AvrupaKomisyonu
-Sonuç
”HibeSözleşmesi”

Topluluk Programları

IPA programı dışında Türkiye-AB
maliişbirliğiçerçevesindeçeşitlitopluluk
programlarından yararlanmaktayız. Bu
programlar,IPAçerçevesindeyararlandı-
ğımızhibeprogramlarındanbazı açılar-
danfarklılıkgöstermektedir.

Öncelikle topluluk programlarına
dahilolabilmekiçin,TürkiyeCumhuriyeti
olarak başvuruda bulunmamız, her
program için aidat ödememiz ve her
program için ayrı bir mutabakat anlaş-

ması imzalamamız gerekmektedir. Bu
programların temel önceliği, AB üyeleri
ile işbirliği, eğitim ve öğretim kalitesinin
dünya çapına yükseltilmesi, yenilik ve
girişimcilik anlayışının desteklenmesi ve
topluluk politika ve araçlarının uygulan-
masına alışılması olarak özetlenebilir.
Bunların başlıcaları; Hayat Boyu Eğitim
veGençlikProgramı,7.ÇerçeveProgra-
mı, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı
olarak özetlenebilir. Başvurular sırasıyla
Ulusal Ajans ve TÜBİTAK’a yapılabile-
cektir.

Hibe programları takibi için:
Merkezi Finans ve İhale Birimi
www.mfib.gov.tr 
AB Bakanlığı - www.abgs.gov.tr
Topluluk Programları
www.ua.gov.tr
www.tubitak.gov.tr
www.fp7.org.tr 

1Üçüncü ülkeler olarak öncelikle; Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Akdeniz Ülkeleri (Fas, Tunus, Cezayir, Suriye, İsrail, Lübnan’ın içinde bulunduğu
MEDA ülkeleri) ni kapsamaktadır.

2Açıklama için bkz…..http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/phare_ispa_sapard_en.pdf

Ceran ARSLAN OLCAY‘95

1995 yılında TED Ankara Kolejinden mezun
oldu. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi İkti-
sadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
2003 yılında yüksek lisansını tamamladı.
2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi
Avrupa Toplulukları Anabilim Dalında
Ekonomi ve Maliye Bölümünde doktora
çalışmalarına devam ediyor. Eğitim hay-
atının ardından 2001 yılında Şekerbank
TAŞ’ta İç Denetim ve Mali Kontrol Müdür-
lüğünde iş hayatına atıldı. 2002 yılından bu
yana Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluk-
ları Araştırma ve Uygulama Merkezinde  AB
Uzmanı olarak çalışıyor. AB Çalışmaları
Merkezi Derneği ile TED Ankara Koleji
Mezunları Derneğinde üyelikleri bulunuyor. 
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T
SK Mehmetçik
Vakfı,ülkemizinve
milletimizingüven-
liği için görev

yapan erbaş ve erlerimiz-
den şehit olan veya her-
hangibirnedenlehayatını
kaybedenlerin bakmakla
yükümlüolduklarıyakınları
ilegaziveengelliMehmet-
çiklere sosyal ve ekono-
mik destek sağlamak
amacıyla 1982 yılında
kurulan bir vakıf. Bugün
onlarca Mehmetçik ve
ailesinin adeta güvencesi
konumuna gelen TSK
MehmetçikVakfı,birdevlet
kurumugibiyaptıklarıyar-
dımların miktarını, hükü-
metin yaptığı enflasyon
zammı oranında senede
ikikezrevizeediyor.Dola-
yısıyla Vakfın adeta bir sosyal güvenlik
kurumu gibi çalıştığını dile getiren TSK
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli
Tümgeneral Salih Güloğlu, askerden
sevk kağıdını alıp birliğine teslim olma-
dan kaza geçirenlerle, vatani görevi
esnasında çatışmada şehit düşen veya
gazi olan Mehmetçiklerimiz arasında
ayrımyapmadanyardımdabulundukları-
nınaltınıçiziyor.

Mehmetçik Vakfının faaliyetleri ve
kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?

TSKMehmetçikVakfı,17Mayıs1982
tarihindedöneminGenelkurmayBaşkanı
ve 7’nci Cumhurbaşkanı Sayın Kenan
EVREN ve kuvvet komutanlarının arala-
rında topladıkları beş bin TL ile kurul-
muştur.

TSKMehmetçikVakfınınamacı,Ana-
yasal bir görev olan askerlik hizmetini

yapmak üzere Silahlı Kuvvetlere katılan
Mehmetçiklerin (ki bunları erler, onbaşı
ve çavuşlar oluşturur) bu hizmetleri
esnasında şehit olmaları veya herhangi
bir nedenle hayatlarını kaybetmeleri
halindeailelerine;gaziveyaengelliolma-
larıhalindeisekendilerineveçocuklarına
yardım etmektir. Burada önemle vurgu-
lanmasıgerekenhusus,TSKMehmetçik

Vakfınınsadeceer,onba-
şı ve çavuşlara yardım
yapmasıdır.Vakfınprofes-
yonel kadrolara (subay,
astsubay, uzman erbaş)
yardımısözkonusudeğil-
dir. 29 yılı geride bırakan
Vakıf, bugün büyük Türk
Milletinin sahiplendiği
önemli bir sosyal yardım
kuruluşuhalinegelmiştir.

Türkiye genelindeki
örgütlenmenizden bah-
seder misiniz?

Vakıf Genel Müdürlü-
ğü Ankara’dadır. Genel
Müdürlüğebağlıİstanbul,
İzmir, Adana, Samsun,
Erzurum ve Kocaeli’nde
temsilciliklerimiz bulun-
maktadır. Vakıf bünyesin-
de temsilcilikler dâhil 60

personelgörevyapmaktadır.
Vakfınyatırımlarıarasındasigortacılık

alanında faaliyet gösteren Mehmetçik
VakfıSigortaLtd.Şti.ileİstanbul’dabulu-
nan akaryakıt istasyonlarının işletmesini
sürdüren Mehmetçik Limitet Şirketi
olmaküzereikiayrışirketidebulunmak-
tadır.

Vakıf olarak nasıl bir kitleye hitap edi-
yorsunuz? 

TSKMehmetçik Vakfının hitap ettiği
iki kitle bulunmaktadır. Birincisini, Meh-
metçik Vakfından yardım alan şehit
yakınlarıilegaziveengelliMehmetçikle-
rinkendileriveaileleri;ikincisiniiseMeh-
metçik Vakfınabağış yapanbağışçıları-
mızoluşturmaktadır.

MehmetçikVakfındanbugünitibariy-
le10bin249Mehmetçikveailesiyardım
almaktadır.Bukitleiçerisindeşehitailele-
rinin yanı sıra malul gazilerimiz, engelli

Emekli Tümgeneral
Salih GÜLOĞLU

TSKMehmetçikVakfısade-
ceer,onbaşıveçavuşlara
yardımyapmaktadır.Vakfın
profesyonelkadrolara;
Subay,AstsubayveUzman
Erbaş’ayardımısözkonu-
sudeğildir.

Mehmetçik ve Ailesinin Güvencesi
TSK Mehmetçik Vakfı
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Mehmetçiklerimiz ve onların aileleri
bulunmaktadır. Vakfımız, çeşitli sosyal
etkinliklerle de yardım ettiğimiz kitle ile
iletişimçalışmalarınısürdürmektedir.

Diğer kesim olan bağışçılarımıza
gelecekolursak,MehmetçikVakfının450
bin civarında bir bağışçı kitlesi bulun-
maktadır. Geniş bir yelpazeye yayılan

bağışçıkitlesininiçerisindesanatgüneşi-
mizZekiMürengibimalvarlığınınyarısını
Vakfımıza bırakan hayırseverler olduğu
gibi, harçlıklarından artırdıkları paraları
bağışlayan minik yavrularımız da yer
almaktadır. Anlaşılacağı üzereMehmet-
çikVakfıherikikitlearasındadabirköp-
rüvazifesinigörmektedir.

TSK Mehmetçik Vakfının, şehit er ve
erbaş aileleri ile gaziler için nasıl yar-
dımlarda bulunuyor? Yardım kriterleri-
niz nelerdir?

Mehmetçik Vakfı, vatani hizmetini
yaparken şehit olan veya herhangi bir
nedenlehayatınıkaybedenerveerbaş-
ların geride bıraktıklarına (anne babası
veya eşi ve çocuklarına), eğer kendisi
malul gazi veya engelli durumuna gel-
mişse kendisine ve çocuklarına yardım
yapmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar,
geriödemeliolmadığıgibiMehmetçik’in
kendisine ömür boyu, çocuklarına ise
yüksek lisans seviyesine kadar devam
etmektedir.

Mehmetçik Vakfı, kuruluşundan
bugüne kadar; 15.838 şehit olan veya

herhangibirnedenlehayatınıkaybeden
erveerbaşlarınailelerineölümyardımı,
9.158maluliyetyardımı,3.260bakımve
öğrenim yardımı, 3.614 gazi ve engelli
bakımyardımı,5.5065ve6’ıncıderece
gaziveengelliyardımı,235doğumyar-
dımı,164ölümyardımıolmaküzeretop-
lam 37.775 Mehmetçik ve ailesine
280.009.362,10TLyardımdabulunmuş-
tur.

Örnek vermemiz gerekirse birinci
derecedegaziveengellibirMehmetçiği-
miz,Vakıftanaylık858,00TLalırken,bir
üniversite öğrencisi çocuğumuz aylık
558,00 TL almaktadır. Vakıf, üniversite
öğrencisiçocuklarımızaonikiayödeme
yapmakta,yıldabirkezkırtasiyemasraf-
larıiçin558,00TLödemektedir.Üniversi-
teöğrencilerininharçücretideVakıftara-
fındankarşılanmaktadır.

TSK Mehmetçik Vakfı, yardımlar için
gelirlerini hangi kanallardan topluyor?
Bağışta bulunmak isteyen vatandaş-
lar nasıl bir yol izlemelidir? 

TSK Mehmetçik Vakfına yapılan
bağışlar, tamamen bankacılık sistemi
üzerinden gerçekleşmektedir. Mehmet-

çikVakfınabağışyapmakisteyenvatan-
daşlarımız, kendileri bankalara giderek
bu işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bu
nedenle Mehmetçik Vakfı, hiç kimseye
kendiadınabağıştoplamaizniniverme-
mektedir. Devlet kaynaklı herhangi bir
geliribulunmayanTSKMehmetçikVakfı-
nınenbüyükgelirkalemini,Mehmetçiği-
nisevenyardımseverhalkımızınbağışla-
rı oluşturmaktadır. Vakfımıza ayrıca
2582’ye boş mesaj göndererek 10 TL
bağışta bulunulabileceği gibi,
www.mehmetcik.org.tradresiüzerinden
deonlinebağışyapılabilir.

TSK Mehmetçik Vakfının, yardım
kampanyaları haricinde yürüttüğü faa-
liyetlerden bahseder misiniz?

TSKMehmetçikVakfı,dahaöncede
belirttiğimiz gibi yardım kampanyası
düzenleyerek bağış toplamamaktadır.
Vakfın bağışlarını, vatandaşlarımızın
özgüriradeleriyleyaptıklarıbağışlaroluş-
turmaktadır.MehmetçikVakfıyıliçerisin-
de sadece vekâleten kurban kesimi
kampanyasıyürüterek,vatandaşlarımızın
kurbanbağışlarınıalmaktadır.

Halkımızın Vakfa olan bağışlarında
sürekli bir yükselişmevcuttur.Gelirlerini
bağışlar ve gerçekleştirdiği yatırımlar
yoluylaartıranVakıf,kendidenetimorga-
nınınyanısıraVakıflarGenelMüdürlüğü,
Sayıştay ve Ankara Valiliği tarafından
denetlenmekte, şeffaflık ilkesi gereği
bilânçosunu ve gelir-gider tablosunu
internetsayfasındayayınlamaktadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz var
mı?

YüceTürkmilletininverdiğidestekle
hergeçengünbüyüyenMehmetçikVak-
fıüzerindeemeğigeçenherkeseteşek-
kürlerimizisunarız.
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T
üm Türkiye’yi 1995 yılının mart
ayında tek yürek haline getiren
ve eşine az rastlanır bir hızla
büyüyen “Haydi Türkiye Meh-

metçikleElele”kampanyasınınardından
kurulanTürkSilahlıKuvvetleriEleleVakfı,
ogündenbaşlayarakkahramangazileri-
mizeölümsüzeserlerbırakmayadevam
ediyor.VakıfGenelMüdürüEmekliTüm-
general Sabri Demirezen, hayatlarının
baharındavataniçincanlarınıhiçesaya-
rak sağlıklarını feda eden kahraman
askerlerimizin, genç yaşta yatağa ve
tekerleklisandalyeyebağımlıkalmalarına
gönüllerininrazıolmadığını;tıbbınvetek-
nolojininçağdaşimkanlarıileonlarısağ-
lıklıyaşamlarınakavuşturmanınöncelikli
görevleriolduğunadikkatçekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elele Vak-
fının kuruluşu ve kurumsal yapısı hak-
kında bilgi verir misiniz?

Hatırlanacağıgibi,İçGüvenlikHare-
katı’nınyoğunbirşekildesürdüğü1995
yılının Mart ayında, Ankara Gazeteciler
Cemiyeti ve Türkiye Radyo Televizyon
Kurumutarafından“HaydiTürkiyeMeh-
metçikleElele”adıaltındaTSK’nidestek-
leyen bir kampanya başlatılmıştı. Türki-
ye’yi tek bir vücut, tek bir yürek haline
getirenbukampanyada,56saatgibiçok
kısabirsürede,azizmilletimizingönlün-
denkopanyardımlarbirçığgibibüyü-
yerek2,7trilyonTL’yeulaştı.Toplanan
bubağışlarGenelkurmayBaşkanlığı-
na teslim edildi. GenelkurmayBaş-
kanlığında yürütülen kapsamlı ve
geniş katılımlı çalışmalar sonucun-
da, söz konusu bağışlar ile ülke
savunması ve terörle mücadele
esnasındasakatlananveyauzvunu
kaybeden Gazi Mehmetçikler için
hizmetverecekveonlarıtekrarsağ-
lıklı yaşamlarına döndürecek çağ-
daşbirrehabilitasyonvebakımmer-
kezikurulmasıkararlaştırıldı.

Hedeflenenbuyüceamacınkuru-
lacakbirvakıfeliylegerçekleştirilmesi-
nindahauygunolacağınındeğerlendi-

rilmesiüzerinekurucuüyeliklerini;döne-
minGenelkurmayBaşkanlığı ve Kuvvet
Komutanları ileJandarmaGenelKomu-
tanlığınınyaptığıTSKEleleVakfıdoğmuş
oldu. Toplananbubağışlar ile halkımız,
hayırlı bir hizmetin veVakfımızın kurulu-
şununyolunuaçtı.Milletinvermişolduğu
bu emaneti üstlenen Vakfımız, tesis
senedinin 21 Nisan 1996 tarihli resmi
gazetede yayımlanmasıyla kuruluşunu
tamamlamıştır.3Haziran1996tarihinden
itibarenAnkara’dahizmetvermeyebaş-
layanVakıfGenelMüdürlüğümüz,halkı-
mızdan aldığı büyük güçle faaliyetlerini
yoğunbirşekildesürdürmektedir.

Vakfınızın girişimleri sonucunda inşa
edilen merkezler hakkında bilgi verir
misiniz?

Aziz milletimizin gönlünden kopan
bağışlarlakurulanEleleVakfı,övünçkay-
nağımız Kahraman Malul Gazilerimizin

yaşamsevinçlerineortakolmakveonla-
ra sağlıklı,mutlu vegururlubir gelecek
hazırlayabilmek için kuruluşunun ana
gayesi olan TSK Rehabilitasyon ve
BakımMerkeziProjesini süratleuygula-
mayakoymuştur.GenelkurmayBaşkan-
lığıveEleleVakfı tarafındanuzunvadeli
vestratejikboyutlarlaelealınanprojenin
yapımına01Haziran1997'debaşlanmış,
35 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan
tesis 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete
açılmıştır. Proje için toplam 105 Milyon
Dolarharcanmış,tesisintümfinansman
ihtiyacıTSKEleleVakfı tarafındankarşı-
lanmıştır.

TSKRehabilitasyonVeBakımMerke-
zi Ankara’da Bilkent yolu üzerinde
Lodumlu‘da hizmet vermektedir. TSK
Elele Vakfı, Türkiye’nin Gazilerine vefa
borcuarmağanıolan,ülkemizdeveböl-
gemizde eşi ve benzeri bulunmayan,
tıbbınve teknolojininçağdaşher türlü
imkanlarıyladonatılmışbuanıtsalese-
ri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandır-
manın haklı gurur ve mutluluğunu
duymaktadır. Türkiye’de fizik tedavi
ve rehabilitasyon alanında engeliş-
miş tesisi konumunda olan TSK
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
imkanlarından % 30 oranında sivil
vatandaşlarımız da yararlanabil-
mektedir.

Kahraman Gazilerimize Ölümsüz Eserler

TSK Elele Vakfı

TSKRehabilitasyonve
BakımMerkezi,Türkiye’nin
Gazilerinevefaborcu
armağanıolan,ülkemizde
vebölgemizdeeşiveben-
zeribulunmayan,tıbbınve
teknolojininçağdaşhertür-
lüimkanlarıyladonatılmış
buanıtsaleserdir.

Emekli Tümgeneral
Sabri DEMİREZEN



ARALIK2011kolejliler

Merkezdetedavigörenmalulgazile-
rimizihastaneortamındanuzaklaştırarak
ruhsal rehabilitasyonlarına, moral ve
motivasyonlarına katkıda bulunmak
amacıyla2,1MilyonTL’yeyaptırılanGazi
Uyum Evi 19 Eylül 2004 Gaziler
Günü’nde hizmete açılmıştır. TSK’ya
kazandırdığıanıtsalbireserkonumunda-
kiTSKRehabilitasyonveBakımMerke-
zindensonra,vakıftarafındaninşaettiri-
lerekyineTSK’yateslimedilendiğerbir
tesiste TSKAnkaraÖzel BakımMerke-
zi’dir.Yaklaşık42MilyonTL’yemalolan
tesisgazilerimizinikincibaharlarınıyaşa-
bileceklerisınıfınınenüstündestandart-
larasahipbirbakımmerkezidir.65yaşını
tamamlamış TSK Personeli bu tesisten
faydalanmaktadır. Yine bu tesisin de
geliştirilmesi için her türlü destek vakfı-
mıztarafındankarşılanmaktadır.

BirdiğergururkaynağımızyineTürki-
ye’de ilk olma özelliğine sahip Medikal
Tasarım Ve ÜretimMerkezi. Özellikle iç
güvenlikharekâtındayaralananvedoku
kaybına uğrayan kahraman gazilerimiz
ve TSK Mensuplarının şiddetle ihtiyaç
duyduklarıyapayorgan,ortezveprotez-
lerin üç boyutlu teknolojiden istifadeyle
hatasızvehızlıimaledilebilmesimaksa-
dıyla yaptırılan,GATAKompleksi içinde
yer alan tesis 4,3 milyon Euro’ya mal
olmuşvetümfinansmanıTSKEleleVak-
fıtarafındankarşılanmıştır.

Vakfımız ayrıca, Ayvalık/Balıkesir’de
Gazilerimiz ile Şehit personel ailelerine
hizmetverenTSKAliÇetinkaya İlkKur-
şunRehabilitasyonMerkezininmillibüt-
çeden sağlanamayan araç, gereç ve
malzemeihtiyaçlarınıdakarşılamaktadır.

Vakfımız, kahraman gazilerimizin

bakım, tedavive rehabilitasyonunuger-
çekleştirenmerkezinyaşatılması,gelişti-
rilmesiveenüstdüzeydeişletilmesiiçin
gereklihertürlüdesteğivermeyedevam
etmektedir.

TSK rehabilitasyon ve bakım merke-
zi’nde hangi tesis ve üniteler bulun-
maktadır? Gazilerimize ne tür hizmet-
ler verilmektedir?

TSKRehabilitasyonveBakımMerke-
zikompleksinde;200Yataklıomurilikve
ortopedik rehabilitasyon hastanesi, 50
Yataklıdevamlıbakımevi,50Yataklıhas-
tamisafirhanesi,Meşguliyet tedavisi ve
meslekirehabilitasyonbölümleri,Sosyal
yaşamtesisleri,kapalı-açıksporsahaları
ve rekreasyon alanları, Başkanlık ve
diğeridaribirimleryeralmaktadır.

Ayrıca Kahraman Gazilerimizin ruh-
sal tedavileri dahilinde; Ampute Futbol
Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımı,TekerlekliSandalyeTenisi,Masa
Tenisi, Okçuluk, Eskrim, Halter, Görme
EngelliGolbolTakımıveHavalıSilahAtış
Takımı, oluşturulmuştur. Bu takımlarımız
yurt içi ve yurt dışımüsabakalarda çok
güzelbaşarılaraimzaatmıştır.Sözkonu-
su takımlarımız yineVakfımız tarafından
desteklenmektedir.

Vakfınız, şehit er ve erbaş aileleri için
herhangi bir yardımda bulunuyor mu? 

TSK Elele Vakfı; kişilere yardım için
değil, amacına uygun tesis kurmak ve
butesisleridesteklemekamacıylakurul-
muşbirvakıftır.Yanigazilerimizinruhsal
vebedenselrehabilitasyonuiçintesisler
inşaetmek,butesislerigeliştirmekveen
üstseviyedeyaşatmakiçindesteksağ-
lamaktayız.Tabiîkibahsekonutesisler-

den sadece gaziler değil, şehit er ve
erbaşailelerideyararlanabilmektedir.

Vakfınız, yardımlar için gelirlerini han-
gi kanallardan topluyor? Bağışta
bulunmak isteyen vatandaşlar nasıl
bağışta bulunabilirler?

Vakfımızındevletdestekliyadayasa
ile belirlenmiş hiçbir geliri yoktur. Tüm
gelirimizi halkımızın yapmış olduğu
gönüllübağışlaroluşturmaktadır.

Gönüllülük esasıyla yapılan nakdi
bağışlar, banka hesap numaralarına
veya Vakıf Genel Müdürlüğüne gelerek
elden makbuz karşılığı yapılabilir.
www.elele.org.tr adresinden de online
olarakyapılabilmektedir.Diğerbirbağış
şeklidegayrımenkulbağışıdır.Her türlü
gayrimenkul bağışı kabul edilmektedir.
Gayrimenkul bağışlarında, mevzuat
gereğincetapudevrivevasiyetnameile
olmaküzereikibağışusulübulunmakta-
dır.

Vakfınızın yardım kampanyaları dışın-
da yürüttüğü faaliyetlerden bahseder
misiniz?

Vakfımızın gelir artırıcı faaliyetleri de
bulunmaktadır.Bukapsamda2004yılın-
da% 99 pay sahipliği ile TÜRKTRUST
A.Ş kurulmuştur. Ayrıca Mehmetçik
Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti, TÜRKTIP-
SANA.ŞdeVakfımızın iştirakleriarasın-
dadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz
var mı?

Kahramangazilerimiziçinneyapsak
azdır.Buvesileileazizmilletimizinbağış-
larıylakurulmuşolanVakfımızınyürüttü-
ğühizmetlerihalkımızlapaylaşmafırsatı-
nıbizeverdiğiniziçinteşekkürveşükran-
larımızısunarım.
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H
erjenerasyon,kendisindenbir
öncekini “Eski kuşak”, kendi-
sinden sonrakileri de “Yeni
kuşak”, “Zamane gençleri”

şeklindeisimlendirir.Yetişkinlerlegençle-
rin, zamanzamanbirbirlerinianlamakta
zorlandıklarına ve bu durumdan yakın-
dıklarına hepimiz sık sık tanık oluruz.
Yetişkinlergençleri,sorumlulukalmayan,
büyüklerinekarşıgerekli saygıyıgöster-
meyen,geleneklerianlamsızbulupbun-
ları reddeden, sürekli riskli davranışlar
sergileyen,kollanmasıgerekençocuklar
olarakgörürken;gençlerdeyetişkinlerin
kendilerine güvenmediklerini, işlerine
geldiğindebüyük,işlerinegelmediğinde
çocukmuamelesiyaptıklarını,aşırıkoru-
yucu davrandıklarını, tutucu olduklarını
düşünürler.Kısacaher ikisideanlaşıla-
madıklarındanyakınırlar.Üstelikbu,tarih
boyunca bu şekilde süregelmiş bir
durumdur. Ancakgünümüzdekuşaklar
arasındakibuduyguvedüşüncefarklılık-
ları çok daha yoğundur ve değişim de
çokdahasüratlidir.

Sosyologlar, günümüzde yaşanan
toplumsal,kültürelveteknolojikdeğişim-
lerin etkisinin, doğum yılları aralıklarına
göre farklı özellikler gösterdiğini ileri
sürüyorlarvebazısınıflamalaryapıyorlar.
Özellikle de son 60 yılı çok detaylı bir
şekilde inceliyorlar. Buna göre; 1945-

1964 yılları arasında doğanları “Baby
Boomers”, 1965-1976 yılları arasında
doğanları “X Kuşağı”, 1977-1994 yılları
arasında doğanları “Y Kuşağı”, 1995
yılındansonradoğanları ise “ZKuşağı”
diyeadlandırıyorlar.

Bu kuşakları ve özelliklerini bilmek
son derece önemli çünkü şu anda iş
dünyasında4nesilbiraradaçalışıyorve
araştırmalara göre en iyi dede-torun
anlaşıyor. Okullarda öğrencilerin BB, X
ve Y kuşaklarından öğretmenleri var. Z
kuşağının anne babaları ise X ya da Y
kuşağınınüyeleri.Bukuşaklarınyaşadık-
larıdönemlerdendeetkilenerek,taşıdık-
ları özellikler ve teknoloji ile ilişkilerine
bazı örnekler vermek istiyorum.Aslında
teknolojiburadaçokbelirgin.Buneden-
lebireyinteknolojiyinekadarkullandığı,
onun aslında hangi kuşağın temsilcisi
olduğunudabelirliyor.

Herkuşakyaşadığıdöneminsosyal
olaylarındançoketkileniyor.Hepimizbili-
riz,efsanegibibirkuşak,toplumsalhak-
sızlıklaraisyaneden68kuşağı,BBkuşa-
ğınıntemsilcileri.Şuandabukuşak,en
kalabalıkgrup.İdealistler,çokçalışkanlar
-hatta işkolikler-, çok çalışıyorlar ama o
oranda tüketmiyorlar. Rekabetçiler,
imkanları doğru kullanarak başarıya
ulaşmışlar.Ekonomik sıkıntılar yaşamış-
laramabüyükçoğunluğuhayattanbek-
lediklerinieldeettiğinidüşünüyor.Tekno-
lojiyegelince,gerektiğizamanteknoloji-
yi kullanıyorlar amabağımlı da değiller.
Gençemekliolanamaemeklioluncane
yapacağınıbilemeyençünkühobikültü-
rüyleyetişmemişbirkuşak.

Çeşitli ekonomik ve sosyal krizler
döneminde doğdukları için “Kayıp
kuşak”olarakdaadlandırılanXkuşağı,
1965-1976 yılları arasında doğdular. En
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yaşlısı44,engenci35yaşındaveonlar,
“Dijital çocuklar (Z Kuşağı)”ın anne
babaları.Oldukçakanaatkarlar,markala-
rabağlılar,cesurlaramatedbirlilerdeve
garanticiler, eğlenceliler. Cinsiyet eşitliği
iletanışanilkgrup.Dinamikler,bağımsız-
lıklarına düşkünler, teknoloji ile tanıştılar
ve kullanmayı seviyorlar. Kadınlar daha
geç yaşta evlenip, daha geç yaşlarda
anne oldular; erkekler ise babalarından
farklı olarak aile ve çocuk bakımında
daha fazla sorumluluk aldılar. Ancak
önceki kuşaklara göre boşanma oranı
arttı.İşyaşamındagüvenlibirortamara-
yan bu kuşağın üyeleri; rekabetçiler,
motivasyonları oldukça yüksek,   üret-
kenler, kaliteye önem verirler, otoriteye
saygı duyarlar, kendilerine de saygı
duyulmasınıbeklerler. İş veözel yaşam
arasında denge kurmayı önemserler.
Aidiyetduygularıoldukçayüksek,yüzyü-
ze iletişimi tercih ederler. Mücadeleci
yapılarınıişortamındadakorurlar,“Yaşa-
mak içinçalışmak”anlayışınıbenimser-
ler.Yalnızçalışmakisterler,onaylamave
onaylanmayaçokönemverirler.

Farklı kaynaklarda, farklı tariharalık-
larıyla verilmekle birlikte, genel olarak
1977-1994 yılları arasında doğanlar Y
kuşağı olarak adlandırılıyor. Yaşamların-
daönemlibiryertutanteknolojiyeolduk-
ça hakimler. Kendilerine güveniyorlar,
bağımsız, iyimser, hedef odaklı, kararlı,
birbirine bağlı, başarıyı önemseyen,
daha küresel bakabilen bir anlayışları
var.Aileveişyaşantısınıdengelemekten
yanalar;buyüzdenuzaktançalışma,yarı
zamanlı çalışma ve özellikle devreye
çocukgirdiğindegeçiciolarak işibırak-
magibiesnekkoşullarıolan işleri tercih
ediyorlar.Değişikliklereveyenidurumla-
raçokrahatuyumsağlıyorlar.Girişimci-
ler,herzamanfikirüretmedurumundalar,
hızlıveçokişdeğiştirmeyibir fırsatola-
rak görüyorlar. Bir işi yapar gibi görün-
mek onların tarzı değil. Geribildirim
almaktan,  fikirlerinin dinlenmesinden
çok hoşlanıyorlar ama kontrol edilmek
hoşlarına gitmiyor. Oluşmuş bir kurum
stratejisindepiyondeğil,ostratejininbir
parçasıolmakistiyorlar.Kurumdabulun-
ma sebepleri kurum için değil, kendi
kariyerleri için. Bu kuşak, yöneticilerin-
den “Yönetici” davranışı değil, “Lider”
davranışı bekliyor.Sorumlulukalmaktan
kaçınmıyorlar.Yüksekadaptasyonbece-

risi, eğlence, esneklik,
özgürlük ve bireysel karar
alma eğilimi gösteriyorlar.
Paraiçindeğil,özgürkala-
bilmek için çalışıyorlar.
Önceki kuşaklara göre,
teknolojiyle daha içiçe
büyüdüler; çoğu bilgisa-
yarlı bir eve doğdu. İnter-
neti çok etkin kullanabili-
yorlar; internetten ve cep
telefonundan iletişim kur-
mayı tercih ediyor, banka
işlemleriniinternettenyapı-
yorlar. Sosyal paylaşım
sitelerindekiarkadaşlarınınsayısıileövü-
nüyorlar;farklıkültürlerden,farklıcoğraf-
yalardan insanlarla iletişim halindeler.
Dahaöncekikuşaklaragöredahaben-
merkezciveözgüvenleriyüksek,hayalle-
rinin peşinden gitmekten çekinmeyen,
herkonudacesaretlendirilmişbirkuşak.

1995yılı vesonrasındadoğan,yani
21. yy’ın ilk kuşağı olan Z Kuşağı ise;
konuşmaktan çok mesajlaşan, hiç
buluşmadıklarıarkadaşlarlaçevrimiçiile-
tişimiterciheden,teknolojininiçinedoğ-
muşbirkuşak.Ceptelefonununolmadı-
ğıbirhayatıhayalbileedemiyorlar.Bilgi-
sayarları kitaplara tercih ediyorlar. Anın-
daçözüm istiyorlar.Teknoloji ve teröriz-
minolmadığıbirdünyayıhiçtanımıyorlar.
Anne-babaları, genellikle X kuşağının
üyeleri.Z’lergeleceğisimgeliyor.Buyüz-
den,“Dijitalyerliler”,“Noktacomçocuk-
lar”, “Medya kuşağı”, “Sıfır kuşağı” gibi
isimlerledetanımlanıyorlar.Gençmarka-
larıterciheden,imajdüşkünübirkuşak.
Coğrafi sınırlar onlar için bir şey ifade
etmiyor. Aynı anda birden fazla şeyle
uğraşabiliyorlar.El,göz,kulaksenkroni-
zasyonuenyüksekkuşak;sizinlekonu-
şurkenelleriarkadamesajçekebiliyorlar.
En yaşlı ebeveynlere sahipler; anneleri-
nin yaş ortalaması yaklaşık 33. Bilgiye,
sadecebirkaçtıkuzaktaolduklarıkablo-
suzdünyadanulaştıkları içinkütüphane
kullanımıgiderekdüşüyor.Tarihtekidiğer
kuşaklardandahauzunyaşamalarıbek-
leniyor.Kardeşsayısıenazolankuşak.
Eğitimeerkenyaştabaşlıyorlarveeğitim
süreçleri diğer kuşaklara göre oldukça
uzun. En fazla yatırım yapılan, teknoloji
okur-yazarlığıenfazlaolankuşak.Gele-
nekseleğitimyöntemleri,buyenikuşağa
uygungörünmüyor.Yaratıcılığaizinveren

aktivitelerden hoşlanıyorlar. Edilgen
olmaktan hoşlanmıyorlar. Uzun dönem
bellekleri oldukça iyi ve ezberden çok
oyun, hikayeleştirme ve hayallerle etkin
hale gelebiliyor. Aileleri yeterince sınır
koymadığı için eğlenceyi ertelemekte
güçlükçekebiliyorlar.Onyıl içindeişgü-
cünün%10’unuoluşturacaklar.Kaynak-
ların azaldığı bir çağda iş gücünegire-
cekler. Tüketim için kaynak bulmaları
gerekecek, dolayısıyla borsada oyna-
mak, kısa yoldan zengin olmak gibi
düşünceleriolacak.

Bu yazıyı sonuna kadar okuduysa-
nız,dahaöncedenhiçbirfikrinizolmasa
bile artık hem kendi kuşağınız hem de
diğerkuşaklarınözellikleriyleilgilibirşey-
ler biliyorsunuz demektir. Her bireyin
kendi kuşağının özelliklerini taşıdığını
kabullenir, birbirimizi değiştirmeye değil
deanlamayaçalışırsak,biraradayaşa-
mak ve çalışmak çok daha keyifli olur
diyedüşünüyorum.

TED Ankara Koleji (2011). Kuşaklar: Birbirini
Anlamak Birlikte Çalışmak.
Meister, J.C. ve Willyerd, K. (2010). The 2020
Workplace: How Innovative Companies
Attract, Develop, and Keep Tomorrow's
Employees Today. Harper Business. 
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çocuk

Beyza ÖĞETÜRK’75

1956 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta,
lise eğitimini TED Ankara Kolejinde
tamamladıktan sonra, ODTÜ Psikoloji
Bölümünden mezun oldu. 1989 yılına
kadar GATA Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalında
çalıştı. 1989 yılından bu yana TED Ankara
Kolejinde çalışıyor. 
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S
poryaptığıyadaçokazyediği
halde,özelliklelokalyağlanma-
lardan ve vücut deformasyo-
nundankurtulamayanlaraDen-

geTıpLaboratuvarGrubu’nunkurucusu
Doç.Dr. SelvinAydınbilgi, deneyim ve
profesyonel çalışmalarıyla yardımcı olu-
yor.Zayıflamanınsadecediyetvespor-
ladeğil,dışyağlanmanınazaltılması ve
sıkılaşmasıyladadesteklenmesigerekti-
ğini vurgulayan AYDIN, metabolizma,
yaşambiçimi,beslenmealışkanlıklarıve
vücuttipininherkestefarklıolduğunadik-
katçekiyor.Doç.Dr.SelvinAydın,zayıf-
lamada ve gençleştirmede, kişiye özel
işlemler ve programlarla daha hızlı ve
kalıcısonuçlaraldıklarınıbelirterek,zayıf-
lama konusunda bilinmesi gerekenler,
uyguladıklarıprogramlar vekullandıkları
cihazlarileilgilidetaylarıanlattı.

Selvin Hanım, çalışmalarınızın detayı-
na geçmeden önce gıda intoleransı-
nın zayıflamadaki önemi konusunda
bilgi verir misiniz? 

Çok genel bir özetle, daha önce
enzim dediğimiz maddeler yardımıyla
parçalayıpkanaulaştırdığımızdiyetimiz-
dekibazıproteinleri, virüs, toksikmad-
deler, radyasyon gibi nedenlerle artık
parçalayamamız ve böylece vücudu-

muzdakisavunmasisteminin,omadde-
yiyabancıolarakalgılayıponunlasavaş-
masından kaynaklanan bir immun sis-
temdefektidir.Geçiciyadakalıcıolabilir.
Busavaşınürettiğibirkompleksvücudu-
muzunherhangibiryerindebirikipoböl-
genindüzenliçalışmasınıaksatmaktadır.
Çözümbellisüreyleomaddeyitüketme-
yerekbubirikimidağıtmaktır.Buaksama
kiloalma,çeşitliağrılar,uykusuzluk,asa-
biyet,gastrointestinalsorunlargibidok-
torlarınbaşkatestlerleortayakoyamadı-
ğıvegenelliklepsikolojikolaraktanımla-
dığı sorunlar olabilir. Çoğunlukla intole-
rans tesbit ettiğimiz madde gıdadan
kesildiğindehızlazayıflamasaptamakta-
yız.

Lokal yağlar kavramını açıklar mısı-
nız?

Lokal yağlar bizim diyet ve sporla
yok edemediğimiz yağlardır. Kollarda,
sırtta(özelliklemenopozsonrası),karın,
basenveenönemlisisimitdiyetanımla-
nanbeldebirikenyağlardansözediyo-

rum. Bilindiği gibi her şeyi hatta kibriti
bileyakmak içinoksijengerekir. İştebu
yüzeydekiyağlarakandamarlarıyeterin-
ce ulaşamadığı için oksijen ve besin
maddesi de gitmiyor. Düzensiz beslen-
meden(yaniazkaloriyeihtiyacımızolan
saatlerdeyüksekkalorilibesinlertüketti-
ğimiz için) yağlar, hormonlarımız nede-

Sporvediyetyaparakzayıflamak
vücudumuzubedenolarakküçültsede
lokalgörüntübozukluğuvegevşeklik
kalıcıdır.Budokularadışarıdanişlem
yaparakdiyetvesporlazorlanmadanda
zayıfgörünebiliriz;tekniğinadı:
Endermoloji…

Lokal Yağlarınızdan 
Profesyonel Bir Yaklaşımla Kurtulabilirsiniz

Doç. Dr. Selvin AYDIN’75
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niyle bu bölgelere yığılıyor ve kartopu
gibi biriktikçe kan dolaşımını kilitliyor.
Bağdokusunusıkılaştıranhücrelerbesin
maddesi ve oksijen alamadığı için bağ
dokusunu sentezleyemiyorlar. Sonuç
birikmişyağvesarkmışdoku.Zatenteş-
his konulduğunda tedaviye ulaşmak
dahakolaydır.

Bahsettiğiniz cihaz, bu yağ dokusu
üzerinde nasıl bir etki gösteriyor?

LPGyaniendermolojitekniğiileyap-
tığımız işlem,kandolaşımınınulaşama-
dığı yerlere bir nevi kanı çekmek yani
dokuyuhavalandırmak.Böyleliklebesin
maddesiveoksijenulaşmışdokusıkıla-
şırveyağlardankurtulur. Ancakbizbu
cihazla da kalmıyoruz. Herkesin yaşı,
sağlık durumu, alışkanlıkları ve genetik
yapısı farklı. Bu nedenle dokuyu önce
muayeneediyoruz.DahasonraLPG’nin
başarısını artırmak için kavitasyon gibi
yöntemlerle dokuyu önce yumuşatıp
LPG’ninetkisinidahadaartırıyoruz.Son
olarakdaICOONEcihazıilebirneviütü
yapar gibi dokuyu düzeltiyoruz. Bazı
hanımlar zayıf olmalarına rağmen simit
yağları olabiliyor. Onlara direkt LPG
uyguluyoruz.Bazılarıiseyinezayıf,spor
yapan ama sarkmaları ve gevşemeleri
olan hanımlar oluyor. Onları ise direkt
ICOONEiletoplayıpsıkılaştırıyoruz,selü-
litleriniyokediyoruz.

ICOONE Cihazının yüzdeki etkisi
nedir? 

Fizik tedavi cihazı ama yüze de
uygulananbirdüzeneğivar.LPGüretici-
leriningeliştirdiğiyineesasıendermoloji
tekniği olan vakum vemasaj esaslı bir
yöntem.Bildiğinizgibi,yüzmasajıyüzü
canlandırır ve gençleştirir. Bu cihaz,
vücudu topladığıgibiyüzdekiödemive
yağbirikimleriileboyunsarkmalarınıyok
ediyor.Botoksvedolgugibidoğalolma-
yan görünümler olmaksızın yüzü 10 yıl
gençleştiriyor. Program5 hafta sürüyor.
Haftada3defa45’erdakikalıkseanslar
uyguluyoruz.  Dolayısıyla 15 günde

sonuçalabiliyoruz;dudakkalkıyorçünkü
bağdokusu toplanıyor,yanaktavealın-
dabelirginfarklılıklaroluyor.

Uyguladığınız zayıflama ve gençleştir-
me programlarını belirli aralıklarla tek-
rarlamak gerekiyor mu? 

Hiçbircihazmucizeyaratmaz.İnsan
doğasıgereği işlembittiğindeartıkveri-
len zamanveemeğiboşaçıkarmamak
adına alınan sonucu korumak gerekir.
Prensip olarak işlemi yapıp, bırakmıyo-
rum.Çünküinsanlarbudokularınneden
oluştuğunu anlamalılar ki tekrar yerine
koymamak için gerekeni yapabilsinler.
Belirlibölgelereyağboşunatoplanmıyor.
Bunun nedeni anlaşılırsa, diyete girme-
dendebuyağbirikimleribirdahaoluş-
maz. Dolayısıyla programımız dahilinde
önce 2-2.5 saatlik bir görüşmeyle bu
yağların oluşmasına neden olanmeka-
nizmayıanlatıyorumveinsanlarozaman
ogünekadarnormalyaşamdayaptıkla-
rınınyanlışlığınıvekendibeslenmeşekil-
lerini sorguluyorlar. Yanlışanlaşılmasın,
benbirdiyetisyendeğilim,sadeceonla-
ra kendilerini tanımalarını ve yaşam
biçimleriiçindenasılçeşitlibeslenmeleri
gerektiğini ve şekilleri konusunda tavsi-
yelerdebulunuyorum.Zatengenelbes-
lenmedurumlarınıöncedenvesonrasın-
daaldığımızçokkapsamlıbircihazölçü-
müileanalizediyoruz.

Uyguladığınız programların sonucun-
da kişi nasıl bir sonuç elde ediyor?

Kişi, bize başvurduğunda önce izin
verirlerse,gizlitutulmaküzerefotoğrafla-
rınıçekiyoruzÇünküaynadakişikendisi-
ni sürekli görerek farkı seçemiyor. Baş-
langıçvesonrasıresimlerçokfarklıoldu-
ğunugösteriyor.Tabiikibuçekimlertek-
nik olarak aynımesafe ve ışıkla olmalı.
Ayrıca kıyafetlerinden 6-7 seans sonra
farkediyor.Hattaseanslarbittiktensonra
dasıkılaşmayısağlayanhücrelercanlan-
dığıveişlevlerinedevamettiğiiçindaral-
madevamediyor.Ayrıcatabiikimezura
ileölçümyapsakdagerçekölçümkarın-
dakiiçvedışyağlanmayıölçenözelbir
cihazlaoluyor.Bizimamacımızdışyağ-
lanmayıazaltmak.İçyağlanmadakişinin
beslenme ile bize ne kadar yardımcı
olduğunugösteriyor. Seanslar sonunda
karnın yandan kesiti olarak dış yağlan-
manınazaldığınıgörüntüolarakdasap-
tayabiliyoruz. Bu da doğal olarak daha
inandırıcıoluyor.

Tabiikibunlarınsonundamüthişbir
yaşamenerjisiveözgüvensizibekliyor.

TıpLaboratuvarlarıve
TıbbıGörüntülemeMerkezi

KennedyCad101G.O.P-Ankara
Telefon:03124662866
Web:www.dengetip.com
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C
ildinizin yaşlanmasını önleye-
mezsiniz fakat geciktirebilirsi-
niz. PRP uygulamaları bu
amaçla kullanabileceğiniz

yöntemlerdenbiridir.

PRP Uygulamaları Nedir? 
PRP,“PlateletRichPlasma-platelet

yönünden zenginleştirilmiş plazma
uygulaması”adı verilen tedavi yöntemi-
nin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama bir
kişiden alınan küçük miktardaki kanın
özelbirtüpekonularaksantrifüjişlemine
tabi tutulduktan sonra bileşenlerine
ayrıştırılmasıveeldeedilenazmiktarda-
ki “Platelet yönünden zenginleştirilmiş
plazma(PRD)”nınyineaynıkişiyeenjek-
siyonyoluylageriverilmesinitemelalır.

PRP Uygulamaları Ne Zamandır Yapı-
lıyor? 

PRP uygulamaları1970’lerde gelişti-
rilmiştir. Son yıllardaki ilerlemeler PRP
uygulamalarının hastaneler dışında, kli-
niklerde de uygulanmasına olanak ver-
miştir.PRPuygulamalarınınsporhekimli-
ğiveortopedialanlarındauygulanmasın-
danyaklaşık10yılöncedişhekimliğinde
uygulanmaya başlanmıştır. PRP ve kök
hücre teknolojileri; ilk klonlanan hayvan
olan“Dolly”adlıkoyuniçinyapılanaraş-
tırmalardankökenalmıştır.

PRP uygulamalarının öncülerinden,
Dr.AllanMishra;eskibirSanFrancisco
49’ers savunma oyuncusu olan Steve
Bono’nun aşil tendonu yaralanmasını
PRPuygulamaları ile tedavi etmiştir.Bu
başarılıuygulamasonrasındaA.B.D.’de
ortopedivesporhekimliğialanındaPRP
uygulamalarınınkullanımıartmıştır.

PRP Uygulamasının Amacı
Plateletler - veya diğer adıyla trom-

bositler-vücudumuzdakihasarlıdokula-
rınonarımınıvedoğalhallerinedönmele-

rinisağlamakiçingerekliolan“Büyüme
faktörlerini” yapısında barındıran kan
bileşenleridir.Dokularımızdaherhangibir
hasar oluştuğunda kanımız plateletleri
budokuya toplayarakbironarımsüreci
başlatır. PRP uygulamasının amacı ise,
buhedefdokuyakandolaşımıiletaşına-
bilecek olandan çok daha fazla sayıda
plateleti verebilmektir. Böylece hasarlı
dokununonarımıhızlıvegüçlübirşekil-
de başlar ve daha çabuk sonuçlanır.
Çünkü PRP ile elde edilen plateletlerin
yoğunluğukandakinden2ila4katfazla-
dır.

Derimizin yaşlanması aynı yaralan-
ma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel
özelliklerinikaybetmesindenkaynaklanır.
Bu nedenle derimizi gençleştirmeye
yönelik uygulamalarda aslında vücudu-
muzunbiryarayıiyileştirirkenyaptıklarını,
çeşitli yöntemlerle taklit ederiz.Örneğin
lazer, peeling gibi yöntemlerle derimize
limitleri belli, hafif bir hasar verir ve bu
hasarıderimizihızlaiyileştirmekiçintetik-
leyicibirgüçolarakkullanırız.Buhasarson-
rasındabüyümefaktörlerisalınırveiyileşme
süreci başlar. Dermo-kozmetik ürünler de
benzerşekildederimiziyenidenyapılandıran
maddelerinveyasentetikolarakeldeedilmiş
büyümefaktörlerininbiriyileşmesürecibaş-
latmasınısağlarlar.

Cildinizin Yaşlanmasını Geciktirebilirsiniz

PRP Uygulamaları

Hastadan alınan kanda santrifüj yardımıyla
plateletler izole edilir. Plateletler büyüme fak-
törü açısından çok zengindir.

Dr. Mehmet TÜMER’81
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Deridekibirhasarıenetkili,enhızlıve
en doğal biçimde onarabilecek olan
yapı,yinederininaitolduğubütününbir
parçasıdır. Bu nedenle plazma uygula-
ması damarlarımızda dolaşan bu sihirli
gücühareketegeçirenbiryöntemolarak
gelişmiştir.

Uygulamalarda PRP ile hazırlanan
maskelerkullanılabildiğigibimezoterapi
vevolümartırıcıtedavilerdedePRPkul-
lanılabilmektedir.Engeneltanımlaeste-
tiktıptaPRPyüz,boyun,dekoltebölgesi,
eller, bacak içleri, kollar gibi vücut
bölümlerinde;
-Lazer / peeling gibi uygulamalardan
hemensonra,derininhızlayapılanması-
nısağlamak,
-Deride yılların ve UV ışınlarına maruz

kalmanınsonuçlarınıgeriyedöndürecek
biçimde kırışıklıkların düzelmesini,
çöküntülerin giderilmesini, esneklik ve
parlaklığının yeniden kazandırılmasını
sağlamak,
-İyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve
deriniteliğininzarargördüğüdurumların
kontrolünüsağlamak,
-Saç dökülmesinde tek başına kullan-
mak veya diğer tedavi seçeneklerinin
etkisinigüçlendirmek,
gibiamaçlarlaveyukarıdabelirtilenalan-
lar dışında pek çok alanda başarıyla
uygulanmaktadır.

PRP Uygulamasın Güvenli midir? 
PRP uygulaması “Otolog” dur, yani

kullanılan plateletler hastadan kendisin-
den alınanlardır. Ayrıca kanın alınması,
plateletlerin ayrıştırılması gibi işlemler
steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapıl-
maktadır, yani dışarıdan bulaşma riski
yoktur.Bunlarındışında,verilenplatelet-
lere eklenenhiçbir şeymevcut değildir.

Bunedenlerlebuuygulamagüvenilirola-
rakdeğerlendirilebilir.

PRP Uygulaması Nasıl Yapılır? 
Uygulamanın yapılacağı kişiden 2

veya3tüp(16-23ml)kanalınır,santrifüj
cihazındaplateletleriayrıştırılır.Ayrıştırılan
plateletlerkittekitüpüniçerisindeyoğun-
laşıpbirikirvePRPdenilenbirkanürünü
ortayaçıkar.Buürün (PRP)dolguveya
mezoterapigibiyollarladeriyeuygulanır.
Deriyi gençleştirici etkisi uygulamanın
hemen sonrasında parlak ve canlı bir
görünümlebelirginhalegelir.

Toplamda yaklaşık 30 dakikalık bir
uygulamadır. Kolayca, acısız biçimde
uygulanır. Uygulamadan hemen sonra
ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar.

Dahasonrabuparlakgörünümdebiraz
gerilemeolur.Ancak3veya4uygulama-
dansonra(yani1küruygulandıktanson-
ra) kalıcıbiretkibelirginhalegelir. Tam
etkitoplam3veya4uygulamadanyani
bir kür tamamlandıktan sonra kalıcı bir
ışıltı,birtoparlanmaşeklindeortayaçıka-
caktır.

PRP uygulaması,  Platelet sayısı
yetersizolanhastalarda,kanserhastala-
rındabuuygulamayapılamamaktadır.

Unutmayın,ciltsağlığısadecevücu-
dun dışından yapılan müdahalelerle
değil, sağlıklı beslenme yeterli su içme
gibigenelsağlığımızı ilgilendirenyaşam
tarzıdeğişiklikleriiledeyakındanilgilidir.

Doğumgünlerinizde sadece takvim
yaşınızın ilerlemesi ve zamana sağlıkla
meydanokumanızdileğiyle…

PRP Uygulamasından Beklentiler
Neler Olmalıdır? 

KozmetikamaçlıPRPuygulaması;
-Uzunetkilidir,

-Deriyi en doğal biçimde yeniden can-
landırır,yapılandırır.
-Kolayvegüvenlibiçimdeuygulanır.
-Sadeceyenikolajenoluşumunudeğil,
derinin tümyaşamsal işlevlerinidestek-
ler.
-Kırışıklıkları ve çizgileri deriyi “doldura-
rak”değil“gençleştirerek”giderir.
-İlkuygulamadansonrasısağlananpar-
laksağlıklıgörünümbirsüresonrahafif-
çegerileyebilir,bunun içinardışıkuygu-
lamalar yapılmalı ve genleştirici etkinin
yığılmasınısağlamalıdır.
-3 veya 4 uygulamadan oluşan kürler
her10-12aydabirkez tekrarlandığında
kalıcı sayılabilecek kadar uzun etkili bir
gençleştiricietkisisağlanmışolacaktır.

Mehmet TÜMER’81

1963 yılı Ankara’da doğdu.  Ortaokul ve
liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdikten
sonra, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu. Sivas’ta iki yıl
mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 1993
yılında Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimini
tamamladı. 2005 yılında "Bireysel Sağlık
Yönetimi" kavramını ortaya koyarak açtığı
kliniğinde, metabolik monitörizasyon,
beslenme ve egzersiz danışmanlığı, sağlık
takibi ve kilo yönetimi konularında ekibi ile
birlikte hizmet verdi. 2010 yılında bu yapıyı
"Bütünsel Sağlık" polikliniğine dönüştür-
erek genişleyen hizmet alanı ile çalış-
malarına devam etmektedir. Üyelikleri
arasında Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık
Derneği, Obesity Society, American Acad-
emy of Family Physicians, North American
Association for the Study of Obesity, Soci-
ety of Teachers of Family Medicine bulun-
maktadır. 

RegenLab PRP uygulamasının tedavi öncesi ve 3 uygulama sonrası etkisi
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ROMA-2
Hakkında söylenebilecek her şey zaten söylenmiş!

Papa Michelangelo’ya Vuruyor

60binkişilikkapasitesiileHıristiyan-
lığınenbüyükkilisesiolanSanPietroKili-
sesi324yılınatarihleniyor.Hıristiyandün-
yasının en eski, en büyük ve en kutsal
kilisesi12asırayaktakalmayıbaşarmış,
ancakRönesansilebirliktekiliseyerlebir
edilipyerineyenisiinşaedilmiş.

Rönesans nedeniyle Roma’nın eski
heykellerinin başına gelenler daha da
dehşetverici!Eskiçağlardayapılmışbin-
lerceheykelRönesansdönemindekireç
yapılmak için yakılmış.Michelangelove
diğersanatçılarbuuygulamalardanşika-
yetçi olmuşlarsa da kendilerine pek

kulakasanolmamış.EskiRomaheykel-
lerinin yakılması Rönesanstan çok son-
ralarıdadevametmişmaalesef.

San Pietro Kilisesi’nin dev kubbesi-
nintasarımıMichelangelo’yaait.Sanatçı,
Sistina Şapeli’nin tavan freskleriyle
uğraşmaktayken,Papasabırsızlıklaese-
rinnezamanbitirileceğinisorunca,Mic-
helangelokabaca;“Benimiçinmümkün
olanenkısazamanda”deyivermiş.Bunu
duyanPapaküplerebinmiş,iskeleüzeri-
nefırlayıpasasıylaMichelangelo’yavur-
mayabaşlamış.Bununüzerine işi bıra-
kanMichelangelo’nun geri gelmesi için
Papa 500 düka altını ödemek zorunda
kalmış.

Roma sokaklarında rastladığımız
kadarrahibeyihayatımızboyuncabaşka
biryerdegörmediksanıyorum.Rahibele-
rin hemen yanı başındaki vitrinde ise
Madonna’nınyarıçıplakafişleri,çılgınbir
rockmüzikeşliğindearz-ıendamediyor.
Sokaklarda “Cocco Fresco” tabelasıyla
üzerindensularakandilimlenmişHindis-
tancevizleriylekarşılaşıyoruzsıkça.

Trevi Çeşmesi’nde Aşk

Aşk Çeşmesi’nin bulunduğu Piazza
di Trevi, çağıl çağıl suların aktığı, gece
gündüz tıklım tıklım bir meydan. ünlü
yönetmenFellini’nin1950’lerdeçektiğiLa

DolceVitaadlıfilmindeAnitaEkbergve
Marcello Mastroanni’nin bir gece yarısı
yıkandığıünlüçeşmeninönündeyiz.

TreviÇeşmesi’neparaatıpRoma’ya
geri dönme dileğinde bulunanların ardı
arkası kesilmiyor. Çeşme’ye arkalarını
dönüpparayıbaşlarınınüzerindenhavu-
zafırlatıveriyorinsanlar.Aşıklarelele,diz
dize oturup birbirlerinin gözlerinin içine
derinderinbakmaktaikenyankesicilerin
icra-isanateylemekiçinfırsatkolladıkla-
rıdabirgerçek!Çeşmeninçevresişarkı
söyleyenler, gitar çalanlarla dolu. Turist
kızlarailân-ıaşketmekiçinçeşmebaşın-
dagezinenİtalyandelikanlılarınsayısıda
azdeğildoğrusu!TreviÇeşmesi’nincan-
landırılıp süslenmesini buyuran Papalar
buçeşmebaşıfaaliyetlerinitahminede-
bilse çeşmeyi bu hale getirirler miydi
bilemiyorum!

İki Bin Yıllık Colosseum Roma’nın
Sembolü

Roma’nınsembolüveenbüyükanıtı
olanColosseum’untarihiikibinyılgerile-
reuzanıyor.Roma’nınkuruluşununbinin-
ci yıldönümü nedeniyle 249 yılında
düzenlenenşenliklerde,50binseyircilik
bu amfi tiyatroda yüzlerce hayvandöv-
üştürülmek suretiyle öldürülmüş. Filden
aslana,kaplandansuaygırına,zebradan

Murat ÖZSOY’76
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zürafaya kadar yüzlerce hayvan
Roma’nınbininciyılışerefinealkışlarara-
sındaparçaparçaedilmiş!

Bininciyılkutlamalarındaöldürülenler
sadeceaslan,kaplanladasınırlıkalma-
mış. Gladyatör dövüşlerinde de iki bin
gladyatör çığlıklar arasında ölüme yol-
lanmış!Romakentibinyılayaktakalma-
yı başardı diye, sen gel iki bin çaresiz
insanı birbirine kırdır! Roma ahalisi,
Colosseum’dakibukanderyasınıizledik-
tensonra“E,bugünbireğlendik,birkut-
ladıkki,demeyingitsin!Nehayvankaldı,
ne insan” mı diyorlardı acaba, diye
meraketmemekeldedeğildoğrusu...

Romalı Askerler Turistlere Kılıç
Saplıyor

Colosseum çıkışında, üzerinde ren-
garenk “Roma” yazılı dizi dizi şapkanın
bulunduğu tezgâhınhemenyanındabir
denegörelim!İkiRomalıaskerturistlere
kılıççekmesinmi?“Breaman!”demeye
kalmadı, kılıçlı kalkanlı Romalı askerler
turistlerinelindenküçükçocuklarınıkapı-
verdiler!Ancak,turistlerhiçistifleriniboz-
madan ağlanacak hallerine gülüyor,
üstüneüstlükbirde fotoğrafçekiyorlar!
Birazyaklaşınca,bunların“Turizmamaç-
lı Romalı asker!” olduklarını anlıyoruz.
Kıyafettenbaşkasermayeistemeyen,eli
kılıç tutanhervatandaşın rahatlıklager-
çekleştirebileceği bir turizm faaliyeti ile
karşıkarşıyayız.

Navona Meydanı’nda Karikatür

Hem Roma sakinlerinin, hem de
turistlerinensıkuğradıklarıyerlerdenbiri
olanNavonaMeydanı,gündüzvegece
oderecefarklıkiinanılasıdeğil.“Gündüz
meydan,gecesirk”gibibirmekandayız.
Havabirkararmayagörsün,beşdakika-
dakarikatürveportreçizenlersandalye-

lerine kurulupmüşteri beklemeyebaşlı-
yor meydanda. Boş duranına da pek
rastlamadıkdoğrusu!Ressamvekarika-
türistlerinkarşısındakisandalyeleremüş-
terilerinbirikalkıpbirioturuyor.Çevrede
dehemenbirizleyicikalabalığıoluşuve-
riyor. Her halde içlerinden de yoğun
biçimde “Benzedi mi, benzemedi mi?”
analizleri yapıyorlardır! Clark Gable’dan
SophiaLoren’edekkimleryokkikarika-
türcülerinmüşteriportföyünde.Helehele
Pavarotti’yiöylebirçizmişlerki,teşbihte
hataolmaz,ünlü tenor kocamanağzını
açıpüstümüzedoğrugeliverenbirbali-
nayıandırıyordu!..

Fala İnanma ama  Faldan da Geri
Durma

Satıcılarbağıra,çağıraRomatişörtle-
risatarkenpandomimcilerdebinbirçeşit
icra-isanateyliyorNavonaMeydanı’nda.
Bir tanesi, bembeyaz pudralı yüzü ve
kravatıyla robot taklidi yaparken, bir
diğeri“FingersDance”yazılıbirlevhanın
başında,ikielininparmaklarınakıyafetler
giydirip bir dansçı çift yaratmış, masa
üzerindemüzik eşliğinde “Parmak çift”i
dansettiriyor…

Hani, “Fala inanma ama faldan da
geridurma”derler ya,busözünevren-
selliğine Navona Meydanı’nda inanıyo-
rum.Baştaİtalyanca,İspanyolca,İngiliz-
ceolmaküzerepekçokdildefalhizmeti
veriliyor burada.Gitar çalıp şarkı söyle-
yenlerden robot taklidiyapıppillibebek
gibi hareket eden mim sanatçılarına
kadar bir cümbüştür gidiyor meydan-
da...

İspanyol Merdivenleri’nde 
Akordeonlu Düğün

Geceninilerleyensaatlerinde,kentin
enpopülernoktalarındanbiriolanİspan-

yolMeydanı’nauğruyoruzkibir
denegörelim!Birgelinlegüvey
yanlarında davetliler de olmak
üzere,hepbirlikteİspanyolMer-
divenleri’ne kurulmuşlar. “Nikah
salonututupmasrafagirecekle-
rine,yenievlilerişinkolayınıbul-
muş anlaşılan” diye düşünüp
düğün alayına yaklaşıyoruz.
Öğreniyoruzki,buseremoniiçin
ta Polonyalardan gelmişler!
Anlaşılanyakınlarıİtalya’dayaşı-

yormuş.Düğünalayı,hepbirliktemerdi-
venlereoturupakordeonvemızıkaeşli-
ğinde şarkılar söyleyip havuz başında
dans ediyorlar. Bu “Merdiven üstü
düğün”ün izleyicileri, sadece bizlerle
sınırlı değil. Bir seyyar kestaneci de
köşeye tezgâhını kurmuş, davetlilere
“Düğünkestanesi”satabilmeumuduyla
ateşikörüklüyor...
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1958 yılında Ankara'da doğdu. TED
Ankara Kolejinde eğitimini 1976 yılında
tamamladı. 1981'de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümünden önlisans dere-
cesiyle mezun oldu. 1986'da İsveç'te
Linköping University Institute of Technolo-
gy Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitir-
di. 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 sorum-
lusu olarak görev yaptı. Yayımlanmış kita-
pları: “İsveç ve Filmin İkinci Yarısı”,
“Turkuaz Günlüğü”, “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 kurulların-
da 1997’den bu yana görev yapıyor. 72
ilköğretim öğrencisinin gezi yazılarıyla
Türkiye’de bir ilk oluşturan Torun Çelebiler
Seyahatnamesi’ni yayına hazırlayanlardan. 
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E
vrenselbirdilolaraksanat,her-
kesinbirleşebildiğiortakbeğe-
nilerdir.Sanateğitimiinsanların
kişiliğini ortaya çıkarırken kimi

sanatınuygulayıcısı,kimisanatındestek-
leyicisiveizleyicisiolarakçağdaştoplu-
muoluşturur.

Ülkemizde sanatın uygulayıcısı ve
destekleyicilerinden birisi de Meltem
Yaprak Darcan’87. Şu anda Türkiye’nin
en büyük kapalı alana sahip gösteri
sanatlarıiçinaçılmışbirmekanınkurucu-
suolanDARCAN,sanatvesanateğiti-
mikonusundakigörüşlerinibizimlepay-
laştı.

Öncelikle bize, sanata olan ilginizin
başlamasından ve devamında gelişen
sanat geçmişinizden bahseder misi-
niz?

Annem,İstanbulBelediyeKonserva-
tuarı şan bölümünde eğitim almış biri
olarakbalesanatınadabüyük ilgiduy-
muştur. Üniversiteye kadar akademik,
sosyalvekültürelgelişimimizkonusunda
hamleleri her zaman annem yapmış,
babamdaher türlüdesteği sağlamaya
çalışmıştır.

Bale, bacağındaki bir rahatsızlık
sonucudoktortavsiyesiüzerineablamın
hayatına, ondan gördüğüm hareketleri
tekraretmemyoluyladabenimhayatıma
girmişoldu.Zatençokgeçkonuşmaya
başlamış bir çocuk olarak, çoğu olayı
mimiklerlevevücudumukullanarak,bol-
ca da şarkılar mırıldanıp dans ederek
aktarma yolunu tercih ettiğimden tam
banauygunbirsanatdalıydı.Taklityete-
neğiminolmasıöğretmenlerimingöster-
diği hareketleri kendi vücuduma doğru
birteknikleaktarmamdaetkilioldu.

İlkokul5.sınıftagirdiğimkonservatu-
ar sınavında ise jürinin ‘çok yetenekli
ama partner bulamayız’ yorumu hala
kulaklarımda.Yaşımagörehızlıgelişmiş
birçocukolmamlaberaber,odönemde
balet olarak yetiştirilmeye hevesli az
öğrenci vardı. Minyon sayılamayacak
fiziğimle parmak ucuna da kalktığımda
partnerimden uzun olmamalıydım. O
zamanlar bana hayli üzücü gelen bu

durumun,aslındabenimutsuzbirkordo
balerin olmaktan kurtardığını sonraları
anladım.Ortaöğretimimeoyılkazandı-
ğım TED’de, bale ve piyano eğitimime
iseokuldışındagittiğimözelkurumlarda
devamettim.1984-1990yıllarıarasında
yazlarıUluslararasıKölnDansAkademi-
si’nde diğer dans disiplinleri üzerine
çalıştım. 1987 Kolej mezuniyetim ve
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi içMimarlık Bölümüne girişim,
1989yılındaVestel’indüzenlemişolduğu
Türkiye Dans Yarışması’ndaki ikincilik
derecelerimdebudönemleriçindeidi.

1998 yılında öğretmenlik formasyo-

numu, 2003 senesinde İngiltere Royal
Academy of Dance International Teac-
hingCertificateProgramınıtamamladım.
Şuandakendiaçmışolduğumkurumlar-
dayöneticilik veöğretmenlikgörevlerini
sürdürmekteyim.

Şu  anda İstanbul’un belki de Türki-
ye’nin en büyük kapalı alana sahip
gösteri sanatları eğitimi için açılmış
mekanın kurucusu olarak sanat eğiti-
minin inceliklerini ve önemini anlatır
mısınız?

Mekanımız 30 yılı aşkın bir hayalin
vücut bulmuş hali olarak 1000 m2’ye
yakınbiralandahiçbirdetayınatlanma-
dığı bir sanat eğitim kurumudur. Terzi
elinden çıkmışçasına özel olarak tasar-
lanmıştır. Akademi Çizgi’nin en önemli
özelliği tadildeğil,doğrudantatbikedil-
mişolmasıdır.

Bale,dans,dramavemüzikherbiri
kendi aralarında ilişkili disiplinler. Sanat
eğitiminde,yineherbranştaolduğugibi
eğitimcilerin de kendi alanlarında yetiş-
miş profesyonellerden oluşması gerek.
Burada o işi profesyonel icra edeni ile
eğitiminiverenideherzamanaynıkişide
bulamıyorsunuz.Öğretmenlikformasyo-
nu tabii ki çok önemli, bunun yanında
özellikle gösteri sanatları için hocaların
aynı zamanda işlerini iyi de icra eden
kişilerolmasıgerekir.

Bugünbiliyoruzkieğitimsistemimiz
çokağırveheryıldeğişenayrıbirsiste-
me adapte olmaya çalışan öğrencileri-
miz, ciddibir yükünaltındaadetaokul-
dershane-ev üçgeni içinde hayatlarını
sürdürmekte.Çoğu,fabrikasyonbirüre-
timinnihaiürünüolmaküzereaynıyürü-
yenbantlarakonmadanöncebirbirinden
çokfarklıilgiveözelyetenekleresahipler.
Bensanateğitimininbunoktadamutlaka
devreyegirmesigerektiğini düşünenler-
denim.Günümüzteknolojiçağındayeri-
mizdenkalkmadanbirtıklatümbilgilere
ulaşıyor,yüzyüzekonuşmaksızınmesaj-
laşıyorvedahasıçokazhareketediyo-
ruz. Oysaki beynimiz kadar ruhumuz,
duygularımız ve bedenimiz de beslen-
meli.

Sanat Eğitimi
Kişilere Saygınlık Kazandıran Bir Ayrıcalıktır

Meltem Yaprak DARCAN’87
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Kurumunuzun misyonundan bahse-
der misiniz?

Bireylere sağlıklı düşünme yetisi
kazandıransanateğitimi,kişilerinözgü-
venini artıraraksaygınlıkkazandıranbir
ayrıcalıktır.Misyonumuz,enküçüktenen
büyüğekendipotansiyelininveyetenek-
lerinin farkında, sanatın önemini kavra-
mış,sanatçıruhutaşıyan,yaratıcı,sürek-
lietkinöğrenenveseçtiğisanatdalında
teknik bilgi ve beceriye sahip bireyler
yetiştirmek veonlarabir çizgi kazandır-
maktır.

Sanat eğitimi alabilmek için belli bir
yaş ve yetenek gerektiğini düşünüyor
musunuz?

Heryaşiçinalınacakeğitiminyapısı,
içeriğimutlakaönemli.Örneğinbaleiçin
birdisiplinsanatıolduğudüşünülerek,4-
5 yaşlarında doğaçlama hareketler,
müzik eşliğinde temalı danslar ve ritm
çalışmaları ile başlanıp ileriki yaşlarda
teknik ağırlıklı egzersizlere yumuşak
geçişyapılabilir.‘Point’yaniparmakucu
ayakkabısı için ise ayak bileklerini kuv-
vetlendirmeden erken yaşlarda yapılan
çalışmaların hembozuk teknik hemde
sakatlıklarlabizegeridönmesiçokmuh-
temeldir.Bireyinfiziksel,ruhsalvemental
gelişimineyinezaman,neölçüdealma-
sıgerektiğiileilgilibelirleyicidir.Böylebir
yaklaşımlaerkenyaştaalınaneğitimileri-
si için de büyük bir yatırımdır. Bir diğer
önemliunsuriseeğitimalanbireyinyap-
tığıiştenzevkalmasıvebunukendiira-
desiileistemesidir.Kendiiçimizdeukde
kalan şeyleri çocuklarımıza yaptırmaya
çalışmak bu nedenle her zaman iyi
sonuçlanmayabilir. Tam tersi çocuklu-
ğundaböylebireğitimfırsatıolamayan-
ların,kendileri içinbunuemeklilikson-
rası dahi olsa gerçekleştirebildiklerini
görüyorum.37- 55 yaş aralığında bale
eğitimialmayasıfırdanbaşlayanöğren-
cilerimvar.Bu,müzik,salondanslarıve

dramaiçinçokdahamümkün.
Yetenek, profesyonel sanatçılar için

işlerinidiğermeslektaşlarındandahaile-
ri taşıyabilmeleri adınamutlaka gerekli;
ancakdisiplinliçalışma,azim,boltekrar
vesevgininbazen(yeteneğikendinebir
şey ifade etmeyenlere) galip geldiğini
biliyorum.

Hepimizin bildiği gibi sanat, insanlığın
en önemli ve değerli olgularından biri-
dir. Peki, ülkemizde bu değerli olguya
yeterince önem verildiğini düşünüyor
musunuz? Neler yapılmasını önerirsi-
niz?

Dans,tiyatro,müzikaslentoplumun
sahnede buluşma şeklidir. Bireysel
konuların dışında toplumsal olguları,
akımları ve dönemi anlatır. Sanatın dili
karşındakini anlamak, ırk, memleket ve
sınır tanımaksızıntüminsanlarıkucakla-
yanevrenselliğesahiptir.

Buaçıdanmilletolaraksanatkonu-
sundaçokdahatalepkarolunmasınıve
devletin de bu konuda destekleyici bir
tutumgeliştirmesinidiliyorum.Sanatave
sanatçılarımızaverilendeğerarttıkçayurt
içindevedışındaalkışlanacakniceeserler
dahaçıkacak,bizişuanakadargelinen
noktadançokdahaileriyetaşıyacaktır.

Sanatınsaltpopkültürolarakalgılan-
masıyerine,çokçeşitlidallarındadevlet
büyüklerimizidetekraroperalarda,bale-
lerde,konserlerdevesergilerdegörmek
sevindiriciolacaktır.Birdebunlarınsah-
neleneceği yerler keşke AVM’lerin yarı
sayısına ulaşsa, yetenekli gençlerimiz
keşfedilip, iyi ellerde devlet desteği ile
yetiştirilebilsederim.

TED Ankara Koleji yıllarınıza ilişkin
neler paylaşmak istersiniz?

Bugünkü çizgime çokbüyük katkısı
olmuş, aidiyet duygusu ile her zaman
gurur duyduğum, bizleri çok yönlü ve
sadecebakandeğilgören,sorgulayan,

kendine güvenli bireyler olarak yetiştir-
miş bir kurumdur. Benim dönemimdeki
imkanları,şuançocuklarımızbazıokul-
larda ancak bulabilmişlerdir. 4 kardeş
hepimizin TED mezunu olduğumuzu
gururlaifadeederim.İkiyeğenimdeyeni
kampüsteeğitimlerinedevamediyorlar.

Sanata ve sanatçılarımıza verilen
değerarttıkçayurtiçindevedışında
alkışlanacakniceeserlerdahaçıka-
cak,bizişuanakadargelinennok-
tadançokdahaileriyetaşıyacaktır.

Meltem Yaprak DARCAN’87

1969 yılında Ankara’da doğdu. Bale
eğitimine 7 yaşında Dünya Egemen Kır-
mızı Pabuçlar Bale Kursu’nda başladı.
1985’te başarıyla mezun olarak aynı
kurumda 10 yılı aşkın bir süre eğitmenlik
yaptı. 1987 yılında TED Ankara Kolejinden
mezun oldu. 1984-1990 yılları arasında
Uluslararası Köln Dans Akademisinde
klasik bale, modern, jazz dans, flamenco
ve oryantal teknik dersleri aldı. 1989’da
Vestel'in düzenlediği Türkiye Dans yarış-
masında ikinci, aynı yıl Yeni Asır Gazete-
si’nin düzenlediği güzellik yarışmasında
birinci oldu. Miss. Turkey olarak katıldığı
Malezya’daki 1990 Miss. All Nations
Beauty Contest'te “Miss Photogenic-
1990” ünvanını aldı.1990-1998 yıllarında
Modacı Zuhal Yorgancıoğlu’nun yurt içi
ve yurt dışı birçok defilesinde de manken,
dansçı ve koreograf olarak görev aldı.
1991’de Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümünden fakülte 2. si olarak
mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında
aynı üniversitede “Sanatta Yüksek Lisan-
sını” tamamladı. Tepe Grubu’nda çalıştığı
8 yıl boyunca birçok iç mimari projeye
imza attı. 1998’de İstanbul Üniversitesin-
den “Öğretmenlik Formasyonu”nu
tamamlayarak Özel Meltem Darcan Çizgi
Bale Kursu'nu açtı. 2010 yılında yine
MEB’e bağlı bir kurum olarak çok daha
geniş imkanlar ve branşlarda Çek-
meköy/Akademi Çizgi’yi kurdu.
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Kilden Suretler
Vehbi Koç Vakfı Sadberk

HanımMüzesi18Kasım2011–15
Nisan2012tarihleriarasında“Kil-
den Suretler, Sadberk Hanım
Müzesi Koleksiyonu’ndan Antik
ÇağTerrakottaFigürinleri”sergisi-
neevsahipliğiyapıyor.

SERGİ YARIŞMA

KONSER

2. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali
Buyılikincisigerçekleştirilecekolan”YılmazGüneyKül-
türveSanatFestivali”sinema(kısafilm,belgesel),öykü,
şiir, karikatür ve fotoğraf dallarında olmak üzere beş
sanatdalındagerçekleştirilecek.Festival,15Ocak–15
Mart2012tarihleriarasında,İstanbulbaştaolmaküzere
birçokşehirdeyapılacaketkinliklerledevamedecekve
31 Mart gecesi düzenlenecek ödül töreniyle de son
bulacak.

FESTİVAL

FUAR

EMİT 2012
Dünyanın en büyük beşinci

turizm fuarı olarak gösterilen
EMITT’inbuyıl16.sı,9-12Şubat
2012tarihleriarasındaBeylikdüzü
TÜYAP’dadüzenlenecek.Dünya-
nınhertarafındanturizminöndegelenisimlerininbiraraya
geleceğiEMITTfuarınınorganizasyonu,EKINveIDEGro-
uptarafındanyapılıyor.

ULVİ CEMAL ERKİN’in
Ölümünün 40. Yıl

Anma Konseri

Senfonik Bölüm - 26-
27 Ocak 2012

PiyanoKonçertosu2.Senfoni
GülsinOnay(piyano),İbrahim
Yazıcı(şef),Cumhurbaşkanlığı
SenfoniOrkestrasıCSOKon-
serSalonu,20:00

Keman Konçertosu
2Mart2012
Mirjam Tschopp (keman),
IşınMetin (şef),BilkentSen-
foni Orkestrası Bilkent Kon-
serSalonu

II. Doğa Filmleri Yarışması
DağKültürüDerneği tarafındanNationalGeographic

Türkiye’nindesteğive
Mineral Event organi-
zasyonuyla düzenle-
nen 2. Doğa Filmleri
Yarışması için başvu-
rular başladı. Yarışma
için başvurular “Ulu-
sal”, “Üniversiteliler”
ve“Kurumsal”başlıklıüçfarklıkategorideyapılacak.Yarış-
mayasonkatılımtarihiise12Ocak2012.Dereceyegiren
filmler, İstanbul’da düzenli olarak 6 yıldır düzenlenen 7.
DağFilmleriFestivalikapsamındagösterilecek.

İklim Değişimliği Sergisi
HemeğlencelihemdeöğreticiİklimDeğişikliğiSergi-

si,4Ekim2011-15Ocak2012tarihleriarasındasantralis-
tanbul Ana Galeri’de yer alacak. Amerikan Doğal Tarih
Müzesi’nin2008yılındaNewYork’taaçtığıve237.000kişi
tarafındanziyaretedilen“İklimDeğişikliği”sergisi, İstan-

bul Büyükşehir Belediyesi
ev sahipliğinde ve Türk
Telekom ana sponsorlu-
ğunda izleyiciyle buluşu-
yor.



H
ansel ve Gretel’deki cadının
pasta evini korumak isteyen
yaşlı bir kadın olduğunu;
Süpermen’in değil fakat baş

düşmanıLexLuthor’unaramızdayaşa-
dığını; Romeo’yla evlenseydi Jülyet’in
birgüntarlakuşuna(!)dönüşeceğinive
gerçek insanınsiyahlabeyazarasında
bir yerdeduranRaskolnikovolduğunu
anladığımızgünçocukluğumuzbitmiş-
tir. Bundan böyle kahramanlarımız
“MutlakİyiAdam”ınyerinialanDr.Hou-
se, Bart Simpson, Dedikoducu Kız,
Garfield,UmutsuzEvKadınlarıveBeh-
zatÇ.

Trevanian takma adıyla macera
romanlarıyazanRodneyWilliamWhita-
ker,1979yılındanbuyanasatışrekorla-
rı kıranŞibumi’de yeni nesil bir kahra-
manla tanıştırıyor okuru: Nicholai Hel.
YarıRus,yarıAlmanasıllıolanHel,Şan-
gay'dadoğmuş,birJapongeneralitara-
fındanyetiştirilmiş,yedidilbilenprofes-
yonelteröristavcısı,korkusuzmağaracı,
ustabirgooyuncusuvefilozof.

BatılıgenlerininüzerineDoğudeğer-
leriylealdığı eğitimlekişiliğini inşaeden
Nicholai’yedışarıdanbakıldığındasahip
olduğu özellikler fark edilmez; çünkü o
sadeliğin ve olgunluğun peşindedir.
Hollywooddoğumlusüperkahramanlar
gibi rengarenkelbiselergiymez;sıradışı
özellikleri,bilimselbirkazasonucuyada
teknolojidesteklideğildir.Herbiriyoğun
eğitimler,insanıinsanyapanacılarsonu-
cu kazanılmış, hepsinin bedeli ağır bir
şekilde ödenmiştir. Felsefeye, sanata,
doğaya,onura,bilgeliğevedahabirçok
insani değere yoğun bir saygı besler.
Klasikkahramanlargibigörevlerinibaşa-
rıylatamamlaramabunuyaparkenyön-
temleridahafarklıdır.

Hel'in yaşamı; Amin Maalouf’un
Ölümcül Kimlikler’de işlediği, doğduğu
anda ebediyen belirlenmiş olan etnik
köken, coğrafya, aile, zaman arasında
sıkışmışinsanın,yaşamsürecindeyaptı-
ğı tercihleriyle özgürleşebileceği savını
destekliyor. Daha karmaşık bir kimlik

talep eden herkes toplum dışına itilmiş
bulur kendini. Maalouf’a göre, kimlik
insanın ne milliyeti, ne ırkı, ne de dini.
Kimliklekastedilen,tabiikibudeğerlerin
de bir arada bulunduğu o insanı özel
olarak tanımlayan aidiyetler, tercihler,
eylemler… Karmaşık etnik ve kültürel
yapısıyüzündenkimizamankendinibu
dünyada nereye koyacağını bilemeyen
Hel, zaman zaman bu durumu lehine
çevirebilmiştir.

Yazar, olağan görünümlerin altında
yatangizliüstünlükler,kendinikanıtlama
gereği duymayan bir alçak gönüllülük,
hakimiyetpeşindeolmayanotoriteşek-
linde açıklanabilen
Şibumi kavramını
Go oyunu ile
özdeşleştirmekte.
Gosadecemantıkla
kavranabilecek bir
oyun değildir. Batı
dünyasının galibiyet
odaklı oyunlarından
enbüyük farkı, tama-
men kazanma veya
rakibi tamamen yok
etmeamacıgütmeme-
sidir.Kazananoyuncu-
nunüstünlüğünü, tahta
üzerindeegemenlikkur-

duğualanındahafazlaolmasıgösterir.
Basitbirgomanevrasıolan“Yalnızolan
taşa saldır” Pearl Harbor saldırısının
arkasındayatansoğukmantıktır.

RüzgarGibiGeçti’ninScarlett’igibi,
tedirgin edici bir hayranlık uyandıran
NicholaiHel’inII.DünyaSavaşısonrası,
Japonya’da tutuklanması ile emekli
olupBaskBölgesi’neyerleşmesiarasın-
daki geçen zaman aralığı, okurlara bu
yılDonWinslowtarafındansunuldu.

Winslow,  hayranı olduğu Trevani-
an’ın ajansından, 2005 yılında hayata
vedaedengizemli yazarın yerinegeç-
me önerisi alınca çok şaşırır. Açıkça
''YeniTrevanianolmayanedersin?''diye
sorulurkendisine.Güçamaonurverici
ve keyifli olacağını düşündüğü öneriyi
kabul eder ve Satori (ZenBudizminde
aydınlanma)kavramınıngölgesindeTre-
vanian’varibirüslupla,Tokyo’danÇin’e,
Çin’denVietnam’a“soğuksavaş”yılları-
nıngeriliminibüyükbirustalıklaanlatır.

Son cümle Şibumi’den bir alıntı
olsun:  Zaman ancak, içi boş olduğu
zamanağırdır...

KitapAdı:Şibumi
Yazar:Trevanian
Kitapadı:Satori
Yazar:DonWinslow
HerikikitapdaTürkokurunaEYayın-

larıtarafındansunulmaktadır.
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Ayfer NİĞDELİOĞLU’81

Bir Antikahramanın Dönüşü:
Nicholai Hel

KUDRETLI KILIÇ KININDA DURUR. 
JAPON ATASÖZÜ
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Annem 10 yıla yakın bir süre anılarını
çeşitli dönemlerde toparlamaya çalış-
mıştı. Bilgisayar teknolojisinin azizliğine
uğrayan anılarını, kendisine yardım
etmek amacı ile daktilo etmeyi teklif
ettim. Bu sırada çeşitli başlıklar altında
toparlanmış anılar içimde, bir kurgu ile
roman formatına getirme arzusunu
doğurdu. Mart-Aralık 2010 tarihleri ara-

sındahergeceenaz3-4saatçalışarak
sonhalinegetirdim.Yazılananılarınbir-
çoğunu çocukluğum boyunca dinledi-
ğim için hiç yabancılık çekmedim ve
yaşananolaylardakiduygularıçokdaha
yoğunkağıdadökebildim.
“Tatmanlar”ınbiricikevladıolanannem
Necla’nındazorluyaşamöyküsünübu
kitaptabulacaksınız.YeniTürki-
ye Cumhuriye-
ti’nin genç nesli-
nin bir üyesi olan
annem ve daha
nicelerinin yokluk-
lar içinde neleri
başarabildiklerini
görmek ve göster-
meçabasıdavardır
yazıda. Onun haya-
tında,nasılbirazimle
başarılar elde ettiğini

dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.
1930yılınınAralıkayındabaşlayananla-
tımiçindeyakıntarihimizdeyaşananbazı
olaylarıdagörmenizmümkünolacaktır.

Delik Jeton; benim 70’ler ve 80’ler-
den getirdiğim anılarla dolu bir kitap.
TEDAnkaraKolejindekigünlerimdenbir
kesit bile var. Lastik pabuçlardan spor
ayakkabılara, bakkallardan süper mar-
ketlere, Türkiye’nin pazarlama ve satış
alanlarındageçirdiğisüreçtenbahsettim
kitabımda.

Değişenişdünyamızdaönemigide-
rekartanpazarlamanındoğrularınıaktar-
mayaçalıştım.İşimgereğiyüzüaşkınşir-
keti analiz etme fırsatı buldum. Bazen
öyle insanlara rastlıyorsunuz ki, gerçek
birpazarlamadehasıoluyorlar.Oşaşırtı-
cı dahilerden ikisine de yer verdim.

Örneklerim hep hayatın içinden gerçek
kişiler,şirketlervemarkalardır.

Delik Jeton’la anlatmaya çalıştığım
Türkinsanınınnekadarkıvrakbirzekaya
sahip olduğudur. Ancak bir türlü bunu
sistemlivetutarlıbirşekilde“İŞ”edönüş-
türemiyoruz. Bir türlü dünya markası
çıkaramamamızın nedeni de budur.
Küçükveortaölçeklişirketlerinbukonu-
da neler yapması gerektiğini anlattım.
Dikkat etmemiz gereken küçük fakat
önemli noktaları bir yapboz gibi okura
sunmaya çalıştım. Bunu yaparken de
duyularınnekadarönemliolduğunuvur-
guladım.BirdeTür-
kiye’de bir ilk
olan bir bölüm
daha var kita-
bımda. Kadınla-
ra ve erkeklere
satışınfarklıoldu-
ğunu anlattım.
Kadınlar iletişim
kurmaya daha
yatkınken,erkekler
çözüme odaklan-
mışlar. Her birine

ayrıpazarlamayöntemleriuygulamalıyız.
KitaptaEinstein’danöğrencilerimekadar
neredeyse herkes var. Hepsi hakkında
ufak açıklamalar ve duygularım yer alı-
yor.Kitaptaherbölümünbitimindedinle-
necek şarkılar da var.Onların listesi de
arkada.Kısaca,önsözüolmayanancak
söyleyecekçoksözüolanbirkitapDelik
Jeton;HayatınKendisiPazarlama

YALTA’DAN İZMİR’e Bir Ömrün Hikayesi  

A.Nil ÇEVİK ALTAY’80

A.Nil ÇEVİK ALTAY’80

Banu BİNGÖL AKIN’85

TED Ankara Kolejinden 1985, Ankara
Üniversitesi SBF İşletme Bölümünden
1989 yılında mezun oldu. Sırasıyla;
Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş.de Yatırım Uzmanı, Garanti Yatırım
Merkezinde Yetkili Uzman olarak görev
yaptı. Daha sonra sermaye piyasasın-
daki kariyerini 2003 Nisan’ına kadar Alfa
Menkul Değerlerde sürdürdü. 2005
yılında Marka Vekili oldu ve marka  tes-
cili konusunda da çalışmaya başladı.
Marka yönetimi ve tutundurması konu-
larında danışmanlık çalışmalarına
devam ediyor.

Banu BİNGÖL AKIN’85

1963 yılında Ankara’da doğdu. Orta
ve lise öğrenimini TED Ankara Kole-
jinde tamamdı. 1986 yılında
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl
Pedodonti Anabilim Dalında doktora
eğitimine başladı. 1991 yılında “Bilim
Doktoru” derecesini aldı. 1995 yılın-
da doçent, 2003 yılında profesör
kadrosuna atandı. 2003- 2009 yılları
arasında Hacettepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dekan Yardım-
cısı, 2004-2007 tarihleri arasında da
Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
görevlerini yürüttü. 

Delik Jeton; Hayatın Kendisi Pazarlama 
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Doğan Kitap tarafından
Temmuz 2011’de yayınlanan
kitapta, Deniz Bölükbaşın’ın
Dışişleri Bakanlığında görev
yaptığı34yılınanılarıvehikaye-
siaktarılmaktadır.

Bugündegüncelliğinikoru-

yanönemlidışpolitikadosyaları-
nınarkaplanıvebilinmeyenyön-
leri hakkında geçmişten bugüne
uzanan bir perspektiften kamu-
oyununilgisiniçekecekbilgilerve
değerlendirmeleryeralmaktadır:

Türk - Yunan ilişkileri, Batı
Trakya Türk Azınlığı, Ege gizli
müzakereleri,Kıbrıs,Ermenidos-
yası,“Soykırım”yalanıveuluslar-
arası hukuk yolları, AB sanal
müzakere süreci, ABD’nin Irak’ı

işgali,1MartTezkeresi,FenerRumPatrikhanesi,Heybeliada
RuhbanOkulu,TürkBoğazları,Azınlıktartışmaları,Etnikbölü-
cülükvePKKterörü.

İ
kincieseri“AltıncıIrk”ileyazarBerrak
Yurdakul,AntikYunançağındangünü-
müzeokuyucularını2500yıllıkbiryol-

culuğa çıkarıyor. ‘Kanunun koyduğu
sınırların ötesindeki tehlikeyi görmeyen’
insanlık, ‘artıkbirgereklilik’olmadığında
neolur?
"Siz,benimçocuklarımnasılbuuğur-
suzluğungölgesialtındaysanız,sizin
çocuklarınızdaöyleincinecek."

Sofokles
TanrılarUranüsveGaia,oğullarıKro-

nos’uneliylebirbirlerindenayrılıyorlar.Bir
dahaaslayeryüzüvegökyüzübiraraya
gelemiyor. Hâlâ Gaia’ya aşık olan Ura-
nüsonakavuşmanıntekyolunununTan-
rıların Tanrıçası,Gereklilik ve Zorunluluk
Tanrıçası Ananke’den geçtiğini öğreni-
yor.

Ananke,ölümlülerinveölümsüzlerin
ihanetlerinesonvermeniyetinde.

Yüzyıllar sonrası, Adrastia, Delos
Adası’ndabulunanküçükbirkızıanlatan
kitabını yazıyor. O’nun varlığı ise hep
etrafında, her daim hissediyor. Delos,
Adrastia’yiçağırıyor.

Okurlarıyla buluştuğu ikinci yapıtı
Altıncı Irk ile Berrak Yurdakul, İlyada ve
OdysseagöndermeleriyleHomer’eşap-
kaçıkarıyor.AntikYunanTanrıları,Delos

Adası’ndakierguvansaçlıkız,günümüz-
deyaşayanveüretenAdrastiagibikita-
bında yer alan karakterler aracılığıyla,
insanlığıdeğiştirecekgücünyinesadece
kadınlarıniçindeolduğununaltınıçiziyor.

Çok kısa süreönce raflardaki yerini
alanAltıncıIrkileBerrakYurdakulSedat
SimaviEdebiyatÖdülü’nedeadaygös-
teriliyor.

“Önce ‘Unutuş’ pınarına gideceğiz
ikimiz,onunsularındaniçeceksin.Siline-
cekhafızandanbugünedekkaydettiğin
bütün anılar, zihninde yeni bilgilere yer
açacaksın.‘Hatırlayış’pınarınagideceğiz
dahasonra,yudumlayacaksınobuzgibi
sulardanda.Bulacaksın varlığınınanla-
mını, anımsayacaksın kim olduğunu,
kendisırrınıçözeceksinorada…”

AltıncıIrk,BerrakYurdakul
“AltıncıIrkBatıedebiyatınınikitemeli

İlyadaveOdyssea’nındoğduğutoprak-
larda,budestanlarınadetaüçüncüaya-
ğı,doğaldevamıgibiokunançağdaşbir
mitoloji yapıtı. Fantastik kurgusu ve
yazımbiçemiçokbaşarılıbirroman.”

MineG.Kırıkkanat,Cumhuriyet, 05.
10.2011

Altıncı Irk ile Berrak Yurdakul Tanrılara Dokunuyor!

Deniz BÖLÜKBAŞI’67

Dışişleri İskelesi

1949 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1973 yılında
Dışişleri Bakanlığına girdi. T.C. Brüksel NATO Daimi Temsilciliği,
Stokholm, Madrid, Moskova, Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde
görev yaptı. 1999 - 2007 yıllarında T.C. Lizbon Büyükelçisi, Dışişleri
Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri ve Cenevre Dünya Ticaret Örgütü
nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 2007 yılında
Dışişleri Bakanlığından istifa etti, TBMM. 23.Dönem MHP Ankara
milletvekili oldu. İngiltere’de yayınlanan “Turkey ande Greece, The
Aegean Disputes: A Unique Case in International Law” isimli kitap
ile “Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası: Osman Bölükbaşı’nın Hayat
Hikayesi”, “ 1 Mart Vakası/Irak Tezkeresi ve Sonrası” ve “Dışişleri
İskelesi” adlı kitapların yazarıdır.

Berrak YURDAKUL’91

1974 yılında doğdu. TED Ankara Kolejin-
den mezuniyetinden sonra, üniversite eğiti-
mini Montreux’de, lisansüstü eğitimini New
York’ta tamamladı. İlk kez 2010 yılında
‘Konuşmayan Tavus Kuşu Camio’ adlı
romanıyla okuyucuların karşısına çıktı. İlk
kitabı ile edebiyat dünyasında geniş yankı
uyandırdı.  İkinci kitabı Altıncı Irk ile yeniden
okurları ile buluştu.
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B
riç,şanstançokyeteneğinöne
çıkmasıyla diğer iskambil
oyunlarından ayrılan ve spor
dalı olarak kabul edilen bir

oyun.Çeşitli ülkelerde liseveüniversite
seviyesinde ders olarak okutulan briçin
enönemliözelliklerindenbirideuluslar-
arasıbirdilioluşu.Birbirinindilinibilmek-
sizinbirarayagelenoyuncular,rahatlıkla
briçoynayabiliyorlar.

Ülkemizde turnuva briçi alışkanlığı,
60’lıyıllardaçoğunluğunuMusevivatan-
daşların oluşturduğu bir azınlık grubun
uğraşısı olarak başlamış.  Daha sonra,
önce İstanbulolmaküzereçeşitli illerde
briçkulüplerikurulmuş.Briçkulüplerinin
yaygınlaşmasısonucubriç federasyonu
kurulması aşamasına geçilmiş. Avrupa
veDünyaBriçFederasyonlarınaüyeolan
ülkemiz 70’li yıllardan beri uluslararası
turnuvalardatemsilediliyor.

AydınAdnanMenderesÜniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında
ProfesörolanveaynızamandaUluslar-
arası Briç Hakemliği yapan M. Selim
ÖZKÖK’81,ülkemizdedahaçokgençle-
rin rağbet ettiği briç sporu ve briç
hakemliği konusunda dergimize bilgi
verdi.

Öncelikle bize briçi anlatır mısınız?
Briçin genel kuralları, kabul gören
oyun türleri ve tarzları nelerdir?

Briç,dünyadaenyaygınbeyinspor-
larındanbiridir.52kağıtlıkbirdesteile4
kişininoynadığıkozlubiroyundur.Birey-
selbiroyundeğildir, temelolarakelinizi
karşınızda oturan ortağınıza anlatıp,
ortak bir karar almanız ve oynamanız
gerekir. Sosyal olarak da oynanmasına
rağmensporolarakkabuledilen“Turnu-

vaBriçi”dir.2’liveyatakımhalindeoyna-
nır.Tümsalonaynıellerleoynar.Şansın
rolüenazaindirilir.

Diğer kağıt oyunlarının aksine briç
neden bir spor olarak anılmaktadır?
Dünyadaki popülaritesinden bahse-
der misiniz?

Turnuva briçinin spor olarak kabul
görmesindeki enönemli etkenbir şans
oyunuolmayıpbeceri,deneyimvedaya-
nıklılık gerektirmesidir. Ayrıca günümüz-
de4yıldabirolimpiyatlarlabirlikteyapı-
lanDünyaBeyinOyunları’nınbirüyesidir.
Dünyada yaygın olarak oynanan kağıt
oyunlarınınbiriolmasınınyanındaözellik-
lebatıdahemenhemenherşehirde,en

azbirbriçkulübüvardır.İnternetüzerin-
dekienyaygınbriçkulübündedeözellik-
leakşamlarıtümdünyadan15.000kişiye
yakın insan briç oynamaktadır. Birçok
insandilbilmesedekarşılıklıoynayabil-
mektedir. Yani bir açıdan tüm dünyada
geçerlibelkidetekdildir.Enönemliözel-
liğidehercinsveyaştan insanınoyna-
yabileceğisosyalbiroyunolmasıdır.

Üzerine araştırmalar yapılıp kitaplar
yazılacak kadar önemsenen bu oyu-
nun ülkemizdeki yaygınlığı hakkında
bilgi verir misiniz?

1997 yılındaGençlik veSporGenel
Müdürlüğü çatısı altında Türkiye Briç
Federasyonu kurulmuştur. Şu anda

“Dünya Briç Olimpiyatları
En Keyif Aldığım Organizasyondu”

Mustafa Selim ÖZKÖK‘81

AydınAdnanMenderesÜniv.
TıpFakültesiAdliTıpAnabilimDalı
ÖğretimÜyesiveUluslararası
BriçHakemi

2004yılındaİstanbul’dayapılanDünyaBriçOlimpiyatla-
rı’nda yardımcı hakem olarak görev aldım. 72 ülkenin
katıldığımüthişbirorganizasyondu.Buturnuvadanson-
raTürkiye’debriçgiderekgelişti.
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özerkbirfederasyondurve4-5
bincivarındaaktiflisanslıspor-
cusu vardır. Ayrıca hemen
hemen her ilde federasyon
çatısıaltındabriçkulüplerinde
briç oynanmaktadır. Türkiye
Şampiyonaları’na genelde
700-800 civarında oyuncu
katılmaktadır.Bayanlararasın-
dadayaygınbirspordur.

Briçe olan ilginiz nasıl başla-
dı, başarılarınızdan bahse-
der misiniz?

Üniversite 1. sınıftan itiba-
ren hobi olarak sosyal briç
oynardım. 1997’den itibaren
de turnuva briçi oynamaya
başladım.AydınİlBirinciliğive
yerel kulüplerde derecelerim
var.

Hakemliğe geçişiniz ve bu
alanda ki çalışmalarınız nasıl
gerçekleşti?

Aydın Briç İl Temsilciliği
yaparken Aydın’da kurallara
uygun oynayabilmek için
hakem ihtiyacımız oldu. Bu
amaçla 1999 yılında kursa
katıldım, o zamanlarda ulusal hakem
olmak gibi bir beklentim yoktu.  Ancak
giderekulusalturnuvalardagörevalma-
yabaşladım.4yılevvelBaşhakemYar-
dımcısıolarakulusalturnuvalardagörev
aldım,buyıliseAnkaraİkiliŞampiyona-
sı’ndaBaşHakemlikyaptım.

Briç hakemi olmak için hangi kriterleri
karşılamak gerekir? Ülkemizdeki ulu-
sal ve uluslararası hakem sayısı
nedir?

Briçhakemiolabilmek içinöncelikle
Federasyonun düzenlediği kurslarda
başarılı olmak gerekir, sonrasında ise
başarınıza göreB, A, ulusal ve uluslar-
arası olmak üzere 4 kategoriye ayrılır.
Türkiye’de halen 2 uluslararası, 15’i de
ulusalolmaküzere137briçhakemivar-
dır.

Herhangi bir uluslararası turnuvada
görev aldınız mı? Türkiye bu sporda
dünyada ne durumda?

2004yılındaİstanbul’dayapılanDün-
yaBriçOlimpiyatları’ndayardımcıhakem
olarak görev aldım. 72 ülkenin katıldığı
müthiş bir organizasyondu. Hayatımda

en keyif aldığım organizasyonlardan
biriydi. O turnuvadan sonra da Türki-
ye’debriçgiderekgelişti.Pekin’deyapı-
lanDünyaBeyinOyunları’ndagençlerde
dünyabirinciliği,bayan takımlardadün-
ya dördüncülüğü kazandık. Bu yılda
bayan takımımız Avrupa Şampiyonu
oldu.Hernekadarbayanlarımızındiğer
branşlarda da göğsümüzü kabartan
başarılarıolsadadünyadabeyinsporu
veentelektüelbirsporolarakkabuledi-
lenbriçte,Türkbayantakımlarınınbaşa-
rıları özellikle Türkiye ve Türk kadınının
geldiğigüzelnoktayıgöstermesiaçısın-
danbenceçokönemli.

Tıp alanında da araştırmalarınızın
olduğunu biliyoruz. Bize bu araştırma-
larınızdan ve ilgilendiğiniz alanlardan
bahseder misiniz?

Halen Aydın Adnan Menderes Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim
Dalında Profesör olarak çalışmaktayım.
ÖzellikleÇocuğavekadınayönelikşid-
det ve cinsel şiddet ağırlıklı konularda
çalışıyorum.AkademisyenolarakdaAdli
Tıp,TıpHukukveEtiğiderslerinegiriyo-
rum.

TED Ankara Koleji ve okul yıllarınızla
ilgili bizimle neler paylaşmak istersi-
niz?

“Kolejli”olmakhayatımınheraşama-
sındabanagüçverdi.Geldiğimhernok-
tadaonunetkisini hissediyorum.Mezu-
niyetimin30.yılındabanabuimkanıver-
diğiniz içindeayrıcaçok teşekkürede-
rim.

Mustafa Selim ÖZKÖK’81

1964 yılında Ankara’da doğdu. 1981
yılında TED Ankara Koleji ve 1987 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp
Fakültesinde Adli Tıp Uzmanlığını aldı.
1996 Yılından beri Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği
yapmaktadır.  2002’de Doçent, 2008’de
Profesör unvanını aldı. Üniversite yılların-
dan bu yana briç oynamaktadır.
1999’dan beri briç hakemliği yapmak-
tadır.
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İ
kili ve çok taraflı ekonomik ve
ticari ilişkiler alanında 36 yılı
aşan bürokratik kariyere sahip
olan Tuncer Kayalar,  12 Ekim

2009 tarihinden bu yana Kenya
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
Türkiye ile Kenya arasında başta
imalat,tarım,turizmvemüteahhitlik
hizmetleriolmaküzerebirçokalan-
daortakyatırımvefaaliyetimkanla-
rının mevcut olduğunu vurgulayan
Kayalar, en büyük amaçlarından
birininKenya’yıTürkişadamlarıiçin
ticaret ve yatırım merkezi haline
getirmekolduğunusöylüyor.

Kenya’daki görevinizden bahse-
der misiniz?

Kenya’ya, 2002-2009 tarihleri
arasındaderuhteettiğimDışTicaret
Müsteşarlığı ve Eximbank Yönetim
Kurulu Başkanlığı görevlerinin biti-
minden sonra atan-
dım. Müsteşarlığım
dönemindeuygulama-
yakoyduğumuzAfrika
stratejisi kapsamında
45kezsahraaltıAfrika
ülkelerini ziyaret etme
imkanıbulmuştum.Bu
ziyaretlerden biri 2004 yılında Ticaret
Anlaşması imzalamak üzere geldiğim
Kenyaidi.

Kenya,esasitibariyleDoğuAfrika’ya
açılankapıniteliğindeolupDoğuAfrika
Birliği’nin (Kenya, Tanzanya, Uganda,
Burundi, Rwanda) en önemli üyesidir.
Amacımız, Kenya’yı işadamlarımız için
birticaretveyatırımmerkezihalinegetir-
mektir.Buamacamatufolarakocakayı
sonundaMombasa’dabirgümrükhattı
dışıantrepove“Show-room”ufaaliyete
geçireceğiz.Türk-Kenyaortakgirişimiile
oluşturulacak bu antrepo, ülkemizden
Kenya’ya ve Kenya üzerinden bölge
ülkelerineyapılacakmaldağıtımınıkoor-
dine edecek, ithalatçıların ülkemizden
daha rahat mal ithal etmelerine imkan
sağlayacaktır. İkinci bir projemiz Ken-

ya’dabirOrganizeSanayiBölgesioluş-
turmaktır.Buradakiamaç,Kenya’daüre-
timiyapılacakürünlerinDoğuAfrikaBirli-
ğigümrüksahası içindeserbestdolaşı-
mını sağlamaktır. Ticaret ve yatırımların
arttırılmasınadönükçalışmalarımızmey-
velerini vermeyebaşlamışolup,buyılın
ilk 9 aylık rakamlarının geçen yılın aynı
dönemiilekarşılaştırıldığındaticarethac-
minde%157’likbirartışolduğugözlen-
mektedir.

Türk iş adamlarının görev yaptığınız
Kenya’da, genel olarak Afrika’da yatı-
rım olanaklarından bahseder misiniz?

Türk işadamlarının genel anlamda
Afrika’ya, dar anlamda Kenya’ya ilgileri
güngeçtikçeartmaktadır.Evvelcebelirt-
tiğimgibiKenya,DoğuAfrika’nınkalbive
bu bölgeye açılan kapı hüviyetindedir.

Burada üretilecek ürünlerin sadece
Kenyapazarınadeğil,bütünbölge-
yeihraçedilmesimümkündür.Dev-
letolarakgörevimiz,işadamlarımıza
uygun yatırım ortamını sağlamaktır.
Buçerçevedemezkurülkeilehuku-
ki altyapının tamamlanması büyük
önem taşımaktadır. Kenya ile 2004
yılında imzaladığımız ticaret anlaş-
masıçerçevesindekarmaekonomik
komisyonu mekanizması kurulmuş,
Türk-Kenya İş Konseyi ihdas edil-
miş, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunması Anlaşması’na son şekil
verilmiştir.

Dış Ticaret Müsteşarı görevine
geldiğiniz günden bugüne Türki-
ye-Afrika ilişkilerindeki dikkat
çeken gelişmeleri anlatır mısınız?

Müsteşar olarak göreve geldi-
ğimde hedefimiz, 30 milyar dolar
civarında olan ihracatımızı 100mil-

yar doların üzerine
taşımaktı. Bu amaca
dönük yeni pazarlar
arayışı içine girdik.
Özellikle sahra altı
Afrika’daçokazfaali-
yeti olan işadamları-
mızı bu pazara yön-

lendirmekiçin2003yılındaAfrikaileEko-
nomik İlişkileri Geliştirme Stratejisi’ni
devreye soktuk. Evvelce bahsettiğim
gibi, 45 kez Sahra-altı Afrika ülkelerini
ziyaret ettim. Ekibimizle beraber, ticaret
anlaşmalarıakdettik,birçokülkedeperi-
yodik olarak fuarlar, ticaret heyetleri
düzenledik. Sonuç olarak, 2003 yılında
Afrikakıtasıile4milyardolarolanticare-
timizi,2008yılında18milyardolaraçıkar-
mayıbaşardık.2009yılındaMüsteşarlık
görevini bıraktığımda dünyaya dönük
genelihracatımız132milyardolarolarak
gerçekleşmişti.

Kenya’daki sosyal ve kültürel yaşam
hakkında ne söylemek istersiniz?
Turistik amaçlı ziyaret etmek isteyen-
lere herhangi bir öneriniz var mı?

Kenya’da 50 bini İngiliz vatandaşı

Kenya’yı Yatırım Merkezi Haline Getirmek
Amacımız

Afrikahalaçokbakirveyatırımaaçbirkıtadır.1milyar
nüfusve1 trilyondolarayaklaşangeliriyleAfrika’da
hertürlüyatırımınmutlakayüksekgetirisiolacaktır.

Tuncer KAYALAR’69
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Tuncer KAYALAR’69

1952 yılında Ankara’da doğdu. TED
Ankara Kolejinden mezun olduktan son-
ra lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisinde tamamladı.
Memuriyet hayatına 1976 yılında Ticaret
Bakanlığı, Dış Ticaret Genel Sekreter-
liğinde başladı. 1982-85 yılları arasında
SSCB Moskova’da Ticaret Müşaviri,
1990-95 yılları arasında da ABD New
York’da Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri
olarak görev yaptı. 2002-2009 tarihleri
arasında Başbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı görevinin yanı sıra, Türk
Eximbank ve İGEME’nin Yönetim Kurulu
Başkanlıklarını da yürüttü. 12 Ekim 2009
tarihinde Kenya nezdinde Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.
Birçok makalesi bulunan Kayalar, “Jour-
nal of International Trade and Diploma-
cy” ve “Uluslararası Ekonomi ve Dış
Ticaret Politikaları” dergilerinin kurucusu
ve sahibi. Müsteşarlık görevi süresince
Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Komitesi
üyeliğinin yanı sıra TÜBİTAK, Milli
Prodüktivite Merkezi Danışma Kurulu,
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı
Danışma Kurulu ve Türkiye Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Genel Kurulu üyeliği yaptı. 

olmaküzere250.000yabancıyaşamak-
tadır. BM’in New York’tan sonraki en
büyük yapılanması Nairobi’dedir. UN-
HABITATveUNEP’in(BMÇevreProgra-
mı)GenelMerkezleriNairobi’de faaliyet
göstermektedir.Kenya’nıneskibirİngiliz
kolonisi olması, İngiltere’nin lisan dahil
birtakımsosyalvekültüreldeğerlerinibu
ülkeye aktarmasına neden olmuştur.
Büyükbiryabancıtopluluğunundavarlı-
ğı Nairobi’yi kozmopolit bir kent haline
getirmiştir.Bununlabirlikte,Kenyagene-
lindesosyalvesiyasiyapıbüyükölçüde
kabile esasına dayalı olduğundan eski
örf,adetvegelenekler,Kenyalınınyaşan-
tısındaönemliyertutmaktadır.

Turistik amaçlı geziler büyükölçüde
milliparklaradönükolarakyapılmaktadır.
Bu parklar içinde en ilgi çekici olanı
MasaaiMaraMilliParkıdır.Buparkıziya-
ret etmek isteyenlerin temmuz-eylül
dönemini tercih etmeleri gerekmektedir.
ZirabuaylardaTanzanyaSerengetti’den
göçedenhayvanlar(büyükgöç)Masaai
Mara’yagelmekte,çokzenginbirfauna-
yıizlemeimkanıolmaktadır.

Milli parklardışındagüneş vedeniz
turizmininmerkezleri olanMombasa ve
Malindideilgiçekicimekanlardır.

Kolejli yıllarınızdan bahsedecek olur-
sak, TED Ankara Koleji ile ilgili anıları-
nızı ve düşüncelerinizi bizlerle payla-
şır mısınız?

Şunu samimiyetle ifade edeyim,
hayatımınenmutluyıllarıkolejdegeçen
yıllarım olmuştur. Bir dönem yatılı oku-
muş bir kişi olarak, kendimizi hep

Kolej’in gerçek sahipleri olarak görmü-
şüzdür.

Kolejileilgilitabiiçokanımızvar.Lise
ikinci sınıfta tarih hocamız Münevver
hanımınyapmışolduğusınavbunlardan
birtanesi…Cumhuriyettarihindengele-
cek olan soruyu önceden öğrenmiş,
cevabını kitaptan olduğu gibi boş bir
kağıda geçirmiştim. Sınav sırasında
diğer soruları cevaplandırdıktan sonra
sıranınaltındanhazırcevabıiçerenkağı-
dıdaeklemeksuretiylehocamızaverdim
vesınavdançıktım.Birhaftasonrahoca-
mız sınav sonuçlarını açıklarken, sıra
banageldi;“Tuncer,sen6aldınamabu
biraz şüpheli bir 6. Cumhuriyet tarihi
sorusunu o kadar iyi cevaplamışsın ki,
şimdi buraya gelip sınavda yazdığını
sınıfa anlatmanı istiyorum” dedi. Kopya
çekmektehepbaşarısızolmuşbirtalebe
olaraksuçumuitirafettim.Hocamızaçık
ve doğru sözlü olmam dolayısıyla sıfır
değil, o sorunun baremi olan 2 puanı
düşürmek suretiyle 4 verdi. Hocamızın
buadildavranışıhepimiziçoketkilemiş-
ti.Verdiğibirhayatdersiydiesasında…

İkinci bir anımda İngilizce edebiyat
dersinde Shakespeare’in Julius Caesar
oyununusınıfta sahneyekoyuşumuz ile
ilgili.Caesar’ınöldürülüşünücanlandırdı-
ğımız“EttuBrute?”sahnesindesınıftaki
bütünerkeklerCaesar rolünüüstlenmiş
arkadaşın üzerine hücum eder, sınıf bir
andakarışır,busahnedersinkaynama-
sınavesileteşkilederdi.Birarkadaşımı-
zınpeştemalesarınarakRomalısenator
görüntüsüvermekistemesibardağıtaşı-
ransondamlaydı.

Sonanımdaİngilizceedebiyathoca-
mız Mr.Watkins’in başından aşağı su
dolu poşetler attığımız anlar. Bu adam-
cağızıkızdırmakokadarzorduki!İngiliz
soğukkanlılığınıntipikbirörneğiidi.

Kolejçokbüyükbircamia…Sosyal,
çağdaş, dışa dönük, arkadaşlığa ve
dostluğaönemveren,içindeyaşanmaya
değerbirtoplumyaratmagayreti içinde
olan insanları ülkemize kazandırıyor.
Bugünözelsektörolsun,kamusektörü
olsunyurtiçindeveyayurtdışındahaya-
tınherevresindebirKolejli kardeşimize
rastlamamızmümkün.Bozkırdayeşilbir
yuvadan çıkan kardeşlerimiz karşılıklı
dayanışmaruhuiçindeçokbüyükbaşa-
rılaraimzaatıyorlar.Nemutlu“Kolejliyim”
diyene!



S
ürdürülebilirkalkınma-
nın temel taşlarından
biriolanveekonomik
büyümeninenönemli

girdilerindenolanenerjikonusu
ve buna bağlı olan enerji
güvenliği,dışabağımlılık,ener-
ji verimliliği, iklimdeğişikliğive
çevreninkorunmasıkonseptle-
ri günümüzde hükümetlerin
gündemlerinde yer alan en
önemlivestratejikkonularara-
sındabulunmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınmanın
enerji ile olan ilişkisi öncelikle
enerji güvenliği açısından
değerlendirilmiş ve arzın
devamlılığına odaklanmıştır.
Ancak,tüketiciülkelerinyüksek
oranda bağımlı olduğu fosil
yakıtkaynaklarınınkısıtlıolması
ve artan maliyetleri, bununla
beraber bu yakıtların yarattığı
çevresel problemlerden kay-
naklanan enerjiyi mantıklı ve
hesaplı kullanma düşüncesi
enerjiverimliliğikavramınıgün-
demegetirmişvesürdürülebilir
kalkınmanınönemliparçaların-
danbirisiolmasınısağlamıştır.Bukavra-
mınhızlaönemkazanmasıveilgininart-
masıylaberaberenerji verimliliği ile ilgili
yapılançalışmalarbüyükilgiuyandırma-
yabaşlamıştır.

Enerjiverimliliği,kullanılanenerjimik-
tarının,üretimdekinicelikveniteliğiazalt-
madan,enerjikayıplarınıönleyerek,eko-
nomikvesosyalkalkınmayıkısıtlamadan
enaza indirilmesidir.Bukavramınanla-
mı,dahaazenerjiileaynıhizmetisağla-
makşeklindedeözetlenebilir.

Bukonuileilgiliçalışmalar,enerjinin
üretimi, iletimi ve tüketimi alanında yer
alan bütün faaliyetleri kapsar. Bu çalış-
malar,dahaazmaliyetvefosilyakıtkul-
lanarakdahaçokenerji üretimi sağlan-
ması veyenilenebilirenerjininkullanımı-

nınartmasışeklindeolabilirken,aynımik-
tarda enerji ile daha çok enerji üretimi
veya daha az enerji ile aynı hizmeti
almakyönündedeolabilir.

Türkiye’nin Enerji Profili

Türkiye’ninenerjiprofilinebakıldığın-
da, fosil yakıtlardan üretilen enerjinin
tüketimimizdekioranının%89ileoldukça
yüksekolduğugözlenmektedir.Son yıl-
lardahernekadaryenilenebilirenerjiye
yapılan yatırımlar, yenilenebilir kaynaklı
kurulu gücü fazlalaştırsa da, ekonomik
büyüme hızımızla paralel artan enerji
tüketimimizde fosil yakıtlardan üretilen
enerjitüketiminiazaltamamıştır.

Fosilyakıtrezervlerimizinkısıtlıolma-
sınarağmenartantüketimimizülkemizin
enerjiarzındadışabağımlılığınıdaparal-

lelolarakhızlaarttırmaktadır.Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
verilerinegöre2000’liyıllarınbaşın-
da%50civarındaolandışabağım-
lılığımız hızla artarak günümüzde
%72’ye ulaşmış, kaynak bazında
baktığımızda ise ülkemiz doğal
gazda %98, petrolde %93 ve
kömür de ise%41 oranında dışa
bağımlıdır.Türkiye’de2010yılında
111 milyon ton eşdeğer petrol
(TEP) enerji tüketirken, bunun
sadece31milyonTEP’inideğerini
kendikaynaklarıileüretmiştir.

Elektriküretimiaçısındanbakıl-
dığında isedurumdahadramatik
bir hal almaktadır. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’mızın verileri-
negöredoğalgaz%44ileelektrik
üretimimizdeanapayıalmaktadır.
Elektriküretimimizin%44’inisağla-
dığımızdoğalgazveithalkömürle
beraber elektrik üretimimizde
%50’nin üstünde kaynak bazında
dışabağımlıolduğumuzkolaylıkla
görülmektedir.  Bu oran ülkemiz
ekonomisi veenerji güvenliği açı-
sındanoldukcanegatifbirgörüntü
sunmaktadır.

Türkiye’de Enerji Kullanımı ve
Verimliliği

Türkiye dışa bağımlılığını azaltmak
içinhızlıadımlaratmalıdır.Atabileceğien
önemliadımlardanbirideenerjiverimlili-
ğinin arttırılmasını sağlamaktır. Türki-
ye’detoplamenerjikullanımınasektörle-
re göre baktığımızda%40 ile en büyük
payısanayisektörüalmakta,busektörü
konutvehizmetsektörü%32,ulaştırma
sektörü%20,tarımsektörü%5vediğer
sektörler takip etmektedir. Türkiye’de
elektrikkullanımınasektörelbazdabaktı-
ğımızda ise tablo değişmekte ve konut
ve hizmet sektörü %49 ile ilk sırayı
almakta,bunuda%47ilesanayisektörü
takipetmektedir.

Türkiye’nin kişi başına düşen enerji

uzmangörüşü
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Türkiye’de
Enerji Verimliliği

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu’99
Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı
İzmir Ekonomi Üniversitesi



tüketimi2010yılında1,44tepiken,geliş-
miş ülkelerden Almanya’da 4,05 tep,
Japonya’da3,88tepveAmerikaBirleşik
Devletleri’ndeise7,23tepolarakgerçek-
leşmiştir. Kişi başı elektrik tüketimine
bakıldığında iseEkonomikKalkınmave
İşbirliği Örgütü (OECD) ortalaması 7,9
kWhiken,Türkiye’dekitüketim1,95kWh
olarak gerçekleşmektedir. Bu verilere
baktığımızda gelişmekte olan ülkemizin
enerji tüketiminingelişmişolanülkelerle
karşılaştırdığımızda oldukca az olduğu
vetalebinönümüzdekiyıllardahızlaarta-
cağını göz ardı etmemeliyiz. Buna ek
olarak, İngiltere, Fransa, Japonya gibi
gelişmiş ülkeler 1000$ Gayri Safi Milli
Hasıla(GSHM)yaratmakiçinTürkiye’nin
kullandığıenerjinin%35’iniharcamakta-
dırlar.Enerjiyoğunluğuyüksekolanülke-
mizdebudengeyideğiştirmektümkulla-
nım alanlarında büyük oranda enerji
verimliliğiniarttırarakmümkündür.

Güncel duruma baktığımızda ülke-
mizde yapılarda yalıtım eksikliğinden
oluşanısıtmavesoğutmakayıpları,dağı-
tım sistemlerindeki kayıp ve kaçaklar,
enerjiverimliliğidüşükolansanayisektö-
rü,lojistikplanlamanınzayıflığındankay-
naklanankayıplar,verimsizevaletlerikul-
lanımı,yakıtekonomisidüşükolanaraç
kullanımı ve bu konulardaki eğitim ve
bilinçlendirmeeksikliğiTürkiye’dekiener-
ji verimliliği konusunda yaşadığı sorun-
lardansadecebirkaçtanesidir.

Türkiye Makine Mühendisleri Oda-
sı’nınhazırladığıEnerjiVerimliliğiraporu-
na göre Türkiye’nin enerji tasarrufu
potansiyeli%25 veüzerindedir.Ülkemi-
zin enerjide hızla artan dışa bağımlılığı
düşünüldüğünde enerjiyi verimli kullan-
manın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Aynı raporagöre,elektrikdağıtımsiste-
mindekikayıpvekaçakdeğeri2milyar$
vesanayisektöründetasarrufpotansiye-
li2,2milyar$civarındadır.Bunaekola-
rak, yeni binaların yalnızca %10-15’lik
kısmında vemevcut bina stoğunun ise
sadece%3-5’icivarındatasarrufönlem-
leri uygulanabilmektedir. Bu verilere
bakıldığındaülkemizinenerjiverimliliğini
arttırmasıiçinönündeuzunbiryololdu-
ğuaçıkcagörülmektedir.

Elektrik İşleriEtüt İdaresiMüdürlüğü
(EİE),halihazırdataslakaşamadabulu-
nan bir Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
hazırlamaktadır. Bu belgede sorunların
analiziveneleryapılmasıgerektiğibelir-
tiliyor. Buna ek olarak, 27 Ekim 2011
tarihli Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii
KaynaklarBakanlığından,EnerjiKaynak-
larınınveEnerjininKullanımındaVerimlili-
ğinArttırılmasınaDairYönetmelikyayın-
landı.Buyönetmeliğinamacı;ülkemizde
enerjininetkinkullanılması,enerjiisrafının
önlenmesi,enerjimaliyetlerininekonomi
üzerindekiyükününhafifletilmesiveçev-
reninkorunmasıiçinenerjikaynaklarının
veenerjininkullanımındaverimliliğinartı-
rılmasınailişkinusulveesaslarıdüzenle-
mektir. Bu belirtilen amaçlar ülkemizin
taslakaşamasındabulunanenerjiverim-
liliğistratejisi iledeörtüşüyor.Kararlıve
başarılıadımlaratıldığıtakdirde,2020yılı
taleptahminigerçekleşmeoranınınyak-
laşık%20-25civarıyaniyaklaşık50mil-
yonTEPazaltılabilineceğinibilmeliyiz.

Umarım bu yönetmelik ve strateji
sadecekağıtüzerindekalmazveuygula-
mayageçer.Unutmayalımki,tüketicilerin
enerjiyi kullanma seçimleri ve eylemleri
doğrudanülkeekonomilerinde yer alan
bütün sektörlerdeki enerji kullanımını

etkiler.Bizlerdetüketicilerolaraküzerimi-
zedüşenbilinçlikullanımıbenimseyerek
busürecedestekvermeliyiz.

uzmangörüşü
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Türkiye Elektrik Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı

Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU’99

1981 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında
TED Ankara Kolejinden mezun oldu ve
2003 yılında Bilkent Üniversitesi Siyasal Bil-
imler ve Kamu Yönetimi Bölümünü şeref
derecesiyle bitirdi. 2003 ve 2004 yılları
arasında Deniz Yatırım Genel Merkezinde
uzman olarak çalıştı. 2005’te Abo Akademi
İnsan Hakları Enstitüsünden İnsan Hak-
larının Uluslararası Korunması üzerine yap-
tığı diploma programını tamamladı ve
2006’ta Finlandiya Turku Üniversitesinin
Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezinde
Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisans
derecesi aldı. 2005 ve 2007 yılları arasında
Finlandiya İş ve Politika Konseyi’nde
Uzman Üye, 2007-2008 yılları arasında
Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün
Enerji Programında Misafir Araştırmacı
olarak görev yaptı. 2009’da IMT Lucca Yük-
sek Çalışmalar Enstitüsünün Politik Sistem-
ler ve Enstitüsel Değişim doktora
programını ‘Avrupa Enerji Güvenliği:
Türkiye’nin Hazar Bölgesi Hidrokarbon
Rezervlerinin Taşımındaki Önemli Rolü’
konulu doktora tezini tamamladı. Doktora
derecesine ek olarak 2009’da Avrupa
Üniversiteler Birliği tarafından onaylanan
‘Doctor Europaeus’ (Avrupa Doktorası)
derecesini aldı. 2010’da Ankara Sanayi
Odası Başkan Danışmanı olarak görev yap-
tı. Ağustos 2010’dan bu yana İzmir Ekono-
mi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avru-
pa Birliği Bölümü ve Lojistik Yönetimi
Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yap-
maktadır. 
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T
EDAnkara Kolejinin tarihinde,
unutulmazbaşarılaraimzaatan
takımlardan biri de 1969-1970
SezonuTürkiyeBirinciVoleybol

Ligi(Bayanlar)ŞampiyonuKolejlilerSpor
KulübüBayanVoleybolATakımı.Şampi-
yon oldukları 19 Mayıs 1970 gününü,
altın harflerle Kolej’in tarihine yazdıran
KolejlilerSporKulübüBayanVoleybolA
Takımı’nınkadrosunda;FülayCankat
(Kaptan)’64, İlter Ayata’63, Remziye

Arman’62, Ayşe Güçlü, Nevin Ürfüoğ-
lu’67,SuzanÖniz’66,NesrinMısırlı,Gül-
ferOktay(ortaokul69mezunu),OyaYıl-
dırım’69veAyşegülBurmiyeralıyor.

Geçtiğimiz günler içerisinde TED
AnkaraKolejininİncekKampüsü’nüziya-
ret eden Kolejliler Spor Kulübü Bayan
Voleybol A Takımı oyuncularına, TED
AnkaraKolejiMezunlarıDerneğiyöneti-
cileritarafındanbirerplaketverildi.Plaket
töreninin ardından İncek Kampüsü’nü

gezentakımoyuncuları,biryandananı-
larınıtazelerkendiğeryandanokudukları
döneminkoşullarıylabugününkoşullarını
karşılaştırma fırsatı buldular. Bu ziyaret
sırasında dergimize;  Kolejliler Spor
Kulübü Bayan Voleybol A Takımı’nın
antrenörü Ergün Alkan’63, takım oyun-
cularındanOya(Batukan)Yıldırım’69ve
Gülfer Oktay,  o günkü şampiyonluk
sevinçlerinianlattılar.

Amatör Ruhla Gelen 
Şampiyonluk

kolejlilerARALIK2011



E
rgün ALKAN’63, 1960 yılından
itibaren uzun yıllar Kolejliler
SporKulübündevoleyboloynu-
yor,antrenörlükyapıyor.Kolejli-

lerSporKulübündeYönetimKuruluÜye-
liğideyapanAlkan,KolejlilerSporKulü-
bü kız, erkek, genç ve A takımlarına
antrenörlükyaptığıdönemiçinde;1969-
1970 sezonunda antrenörü olduğu
BayanVoleybolA takımı,Kulüplerarası
“Türkiye 1.ligi Şampiyonu” oluyor. Takı-
mın3yılantrenörlüğünüyapanAlkan,ilk
ikiyıl takımınTürkiyeikincisi,1969-1970
sezonunda ise, Kulüpler Arası Türkiye
BayanlarŞampiyonuolduğunubelirtiyor.

Amatör Ruhla Profesyonel
Başarılar

KolejlilerSporKulübüBayanVoleybolA
Takımı’nın şampiyon olduğu 19 Mayıs
1970 gününü hiç unutmayan Kolejliler
Spor Kulübü Bayan Voleybol A Takı-
mı’nın antrenörü Ergün Alkan, takımın
çalışmalarına ve şampiyon oldukları
güne dair şunları söylüyor: “Haftada 3
gün idman yapardık. Hafta sonlarında
maçoynanırdı.Benosıralardaerkek(A)

takımının da oyuncusuydum
ve pasör oynardım. Kız-erkek
tümsporculartamamenama-
tör olarak çalışırlar, hatta bazı
gereklimalzemeveihtiyaçları-
nı kendileri karşılarlardı. Bu
amatör ruh, Kulubün tüm
takımlarının başarılarında
önemli bir rol oynardı. Takım
içindeki arkadaşlık, dostluk,
dayanışma,paylaşmaduygu-
ları, o genç yaştaki sporcu
insanların,enönemligüçkay-
naklarıydı ve antremanlar,
maçlar ve özellikle seyahatler
busporcularınenönemlimut-
luluklarınıoluşturuyordu.Şam-
piyon olduğumuz günü, 19

Mayıs 1970 gününü hiç unutmuyorum.
Hepimizinhayatındaogünyaşadığımız
sevinçvemutluluk,enderveözeldir.”

Kolej’de Sporcu Olmak

TED Ankara Kolejinin tüm alandaki
çalışmalarını takipettiğini vegururduy-
duğunu belirten Ergün Alkan,  sporun
pek çok kademesinde görev almış ve
başarılara imzaatmışbiriolaraksporun

kazandırdıklarıveKolej’le ilgiliduyguve
düşüncelerinişöyle ifadeediyor: “Spor
yapmak, bana ve arkadaşlarıma daha
sonrakiiş-sosyalveailehayatımızdaçok
şey kazandırmıştır. Paylaşım, dayanış-
ma, dayanmagücü, sabır, karar verme
süresivebaşarıoranı,dostluk,hoşgörü
gibikavramlarıbizçokgençyaştaöğre-
nebilmiş ve hayatımızın her evresinde
kullanma şansına da sahip olmuştuk.
Bugün, Türkiye’deki spor dünyasının
profesyonel anlayışına rağmen, Spor
Kulubümüzünsınırlıimkanlarınıdadüşü-
nerek,altyapıçalışmalarındavebüyük-
lerkategorisindekibaşarılarıçoksevindi-
ricidir. Bizler de bunu ilgi ile izliyoruz.
Okulumuzun, İncek Kampüsü çok
modern ve çokgüzel. TEDÜniversitesi
geliyor,inanıyorumkikısasüreiçindede
Türkiye’deki en iyi yüksek öğretim
kurumlarıarasınagirecektir. TürkEğitim
Derneği(TED),TEDAnkaraKolejiVakfı,
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü ve
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
kurullarında çalışan tüm kardeşlerimi
başarılı çalışmalarından ötürü kutlar,
teşekkürlerimisunarım.”
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“19 Mayıs 1970 Günü’nü 
Hiç Unutmuyorum”

ERGÜN ALKAN’63
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V
oleybolaortaokuldabaşlayan
ve lisede okul takımında yer
almamın yanı sıra 1967 yılın-
dan 1978 yılına kadar da

Kolejliler Spor Kulübü Bayan Voleybol
Kulüp Takımı’na kaptanlık yapan Oya
BatukanYILDIRIM’69,ayrıca1969yılın-
da voleybol takımında oynarken bir yıl
da kulübün Bayan Basketbol Takı-
mı’ndadayeralıyor.1969sezonunda,
TürkiyeBayanlarBasketbolŞampiyon-
luğu ile Türkiye Bayanlar 1.Voleybol
LigindeŞampiyonolmanınmutluluğunu
bir arada yaşayan Yıldırım, hem TED
Ankara Kolejli bir öğrenci hem de bir
oyuncu olarak, okul takımına ve kulüp
takımına Türkiye şampiyonluklarını
kazandırılmasında payı olmasından
dolayı her zaman her yerde şeref ve
gururduyduğunusöylüyor.

Kulübün Çalışmaları ve Başarıları

Kolejliler Spor Kulübü Bayan Voleybol
Takımıhaftada3gün2-2,5saatantren-
man yaparak hafta sonları Ankara Ligi
maçlarındaoynuyor.DahasonraAnkara,
İstanbul,İzmirvediğerillerinkendiligle-
rinde 1. ve 2. olan takımlardan oluşan
TürkiyeŞampiyonasıLigi’nekatılantakı-

mın başarılarını ise Oya yıldırım şöyle
anlatıyor: “Gururla söyleyebilirim ki,
Kolejliler Spor Kulübü Bayan Voleybol
Takımı,güçlüveiyi takımolarakTürkiye
Bayanlar Ligi’nde ve Türk voleybol tari-
hindeyerinialmıştır.TakımımızKolejliler-
denoluşuyorduveKolej’inbaşarısı için
gerçektenyürektenoynardık.HemKolej-
liolmanınverdiğibirbağ,sevgiveokul
ruhuvardıhemdeamatöroyuncuolarak
sağlamtakımarkadaşlığıvedayanışma
vardı. Bizim oynadığımız dönemlerdeki

şartlarilebugünküşartlarçokfarklı.Biz-
ler amatör oyunculardık.  Malzeme
sınırlı, sponsorluk, mali destek yoktu.
Kısıtlı ve dar olanaklarla spor yaptık.
Artıkvoleyboldadahaçokprofesyonel-
likağırbasıyor.Amaamatörlüktetakım
ruhu,arkadaşlıkdahagüçlüdür.”

Kolejliler Spor Kulübü Bayan
Voleybol Takımı’nın Kazandırdık-
ları

SporyapmanınözellikledeKolejli-
ler Spor Kulübü Bayan Voleybol Takı-
mı’ndaoynamanınkendisineçokşeyler
kazandırdığını ifa eden Oya Yıldırım
konuylailgiligörüşlerinibizimlepaylaşı-
yor: “Her zaman TED Ankara Koleji
mezunuvesporcusuolmanıngururunu
vesevgisini içimdetaşıyorum.Dayanış-
ma, paylaşma, sosyalleşme, hırs ve
başarıgibikavramlarıçokerkenyaşlarda
öğrendik. Kendimize güvenmeye ve
cesaretimizi geliştirmeye katkısı çok
oldu. Ama en önemlisi, içimizde halen
yaşayangüçlüKolej takım ruhunu, çok
güzelanılarımızı veömürboyusürecek
olanarkadaşlıklarıkazandırdı.Nemutlu
TED’liolmakdiyorum.”

kolejlilerARALIK2011
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1
969-1970 sezonunda Türkiye
Bayanlar 1. Voleybol Ligi’nde,
Kolejliler Spor Kulübü Bayan
Voleybol Takımı’nın şampiyon

olmasındabüyükkatkısıbulunanönemli
isimlerden biri de Gülfer Karabulut
OKTAY.1970-1971yılındaeniyismaçör
seçilerek bu başarısını tescillemiş olan
Oktay,Kolej’deyetişmişolmalarınıntakı-
mın başarısı üzerinde önemli etkilerinin
olduğunubelirtiyor.
Başarımızın Altında Yatan Gerçek;
“Sağlam Arkadaşlık” 

GülferOktay,KolejlilerSporKulübü-
Bayan Voleybol Takımı’nın o dönem
şampiyon olmasındaki başarıyı,  oyun-
cuların okuldan yetişmiş olmalarına ve
uzun süre beraber oynamalarına bağlı-
yor.Oktay,başarılarındakienbüyükpayı
şöyleaçıklıyor:“Haftanınüçgünü ikişer

saatlikantrenmanyaparakhazırlanırdık.
Başarımızdaki en büyük pay, aramızda
sağlam bir arkadaşlık temelinin var
olması...”

Kolej’de Yetişmek

Kolejli olmanın başarıları üzerindeki
etkisiniveKolejlilerSporKulübüVoleybol
Takımı’ndayeralmanınkendisinekazan-
dırdıklarınıiseOktayşucümlelerleifade
ediyor: “Kolejde yetişmiş olmak, uzun
eğitimsüreci içindehepbirlikte ve kar-
deşlikruhu ileoynamaktakımınbaşarılı
olmasını sağlamıştır. O günkü koşullara
göreamatörlük ruhunundaha fazlaoldu-
ğunu söyleyebilirim. Bugün oyunculara
sağlananşartlarbizimzamanımızdayoktu.
Yalnızprofesyonelliğin takımruhunuzayıf-
lattığınainanıyorum.KolejlilerSporKulübü
BayanVoleybolTakımı’ndaoynamakbana,
ömür boyu süren arkadaşlık ve kardeşlik
kazandırdı. TED Ankara Kolejinde hem
öğrenci hem de sporcu olarak yetişmiş
olmanıngururunuherzamanyaşarım…Gülfer KARABULUT OKTAY

Oya BATUKAN YILDIRIM’69

“Kolejin Başarısı İçin Yürekten Oynardık”

1970-1971 Yılının En İyi Smaçörü Gülfer OKTAY



Hala üye olmadıysanız http://www.xing.com/net/kolejliler adresinden 

grubumuza kolayca üye olabilirsiniz.

Kolejliler Profesyonel Hayatta Buluşuyor

NOT: Kişisel bilgilerin güvenliği konusunda TED Ankara Koleji Mezunları Derneği herhangi bir sorumluluk üstlen-

memekte olup, XING-TED Ankara Koleji Mezunları Derneği grubuna üye olan tüm bireysel üyeler XING AG'nin gizlilik

koşullarını kabul etmektedir. Tüm üyelerimizin kişisel bilgilerini beyan etmeden önce gizlilik kurallarını okuyup, gizlilik

ayarlarını yapmaları gerekmektedir. Siteyi kullanmaya başladığınız ve kişisel bilgilerinizi gönderdiğiniz andan itibaren

XING AG gizlilik kurallarını kabul etmiş sayılmaktasınız. 

LÜTFEN GİZLİLİK AYARLARI İÇİN (http://www.kolej.org/xinggizlilikayari.ppt)



TürkEğitimDerneği
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TEDOkullarınınmevcutdurumlarınındeğerlendiril-
mesi ve ortak hedeflerin görüşülmesi amacıyla TED
Okulları Vakfı Başkanları, Şirket Yönetim Kurulu Baş-
kanları ve Kurucu Temsilcileri Toplantısı 26-27 Kasım
2011tarihlerindeGaziantep’teyapıldı.Toplantıda,TED
Okullarındaverileneğitiminniteliğivesunulanhizmetin
kalitesiniarttırmayayönelikgörüşmelerdebulunuldu.

TED Okulları Vakıf Başkanları, Şirket Yönetim Kurulu
Başkanları ve Kurucu Temsilcileri Toplantısı Yapıldı 

Türk Eğitim Derneği’nin başarılı ancak maddi olanakları
yeterliolmayanöğrencilereburssağlamakamacıyladüzenle-
diğiCumhuriyetBalosu;13Aralık2011SalıgünüAnkaraJW
MariottOtel’deyüksekbirkatılımlagerçekleşti.

T.C.EkonomiBakanıZaferÇağlayanveCumhurbaşkanlığı
GenelSekreteriMustafaİsen’indekatıldığıgece,Ankaralıçok
sayıdabürokratveişadamınıbirarayagetirdi.Bursluöğrenci-
lerin sunumuyla başlayan Baloda, öğrenciler geceye katılan
Kurumsal Meşalelerine teşekkür plaketlerini verdiler. Behzat
Gerçeker ve ENBE Orkestrası’nın sahne aldığı Cumhuriyet
Balosu’nungeliri;TürkEğitimDerneği’nin10.000GençMeşa-
leDahaAydınlıkTürkiyeKampanyası’naaktarılacak.

Dahaönce25Ekim tarihinde yapılmasıplanlananBalo,
şehitlerimiz ve yaşanan deprem felaketi nedeniyle 13 Aralık
tarihineertelenmişti.

Türk Eğitim Derneği Cumhuriyet Balosu
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Cumhuriyet’in Meşalesi TED Ankara Koleji
80. Yıldönümünü Kutluyor

TEDAnkaraKolejiVakfıYönetimKuruluBaşkanıSunullah
Salırlı,kuruluşyıldönümünedeniyleyaptığıkonuşmada,şunla-
rı ifadeetti: "BaştaMustafaKemalAtatürkolmaküzere,Türk
EğitimDerneğiAnkaraKolejininkuruluşunakararverenkadro-
lar,aynızamandaTürkiyeCumhuriyeti'nikurandeğerli insan-
lardır. 1931 yılında yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde
inşa edilen Yenişehir'de, TürkMaarif Cemiyeti, ilkmeşalesini
yaktı.Ogün,ikigençbayanöğretmenive24öğrencisiileeği-

timöğretimfaaliyetlerineküçükbirbinadabaşlayanokulumuz,
bugün6binöğrencisive650öğretmeniylekuruluşmisyonunu
devamettiriyor.TEDAnkaraKolejiVakfıOkullarıolarak80yıldır
olduğugibitaşıdığımıztarihisorumluluğunbilinciyleAtatürkilke
vedevrimlerininözünübenimsemiş,demokratikvelaikTürki-
ye’yesahipçıkanaydınlıknesilleryetiştireceğiz.Cumhuriyeti-
mizin88.,Okulumuzun80.yılıkutluolsun.”

Türk Eğitim Derneğinin ilk meşalesi TED Ankara Koleji,
kuruluşunun80.yılını,Cumhuriyet’in88.yılıilebirliktekutlama-
nın gururunu yaşıyor. Kutlamalar kapsamında 26 Ekim 2011
Çarşambagünüyöneticiler,öğretmenler,öğrenciler,sporcular

ve mezunlardan oluşan 6000 kişilik heyet, Cumhuriyet’in ve
okulunkurucusuMustafaKemalAtatürk’eşükranlarınısunmak
üzereAnıtkabir’iziyaretetti.

TEDAnkaraKolejiVakfıYönetimi,80.yılaözelikieserhazır-
lattı. Eserlerden ilki yazar Turan Tanyer’in imzasını taşıyan,
Cumhuriyet’in ilk yıllarındangünümüze TEDAnkaraKolejinin
tarihinibelgelere,görsellerevedönemetanıklıkedenkişilerin
ifadelerine dayanarak anlatan Cumhuriyet’in Meşalesi TED
AnkaraKolejiadlıkitap.DiğeriiseDünyacaünlümüzisyenCan
Atilla’nınbestelediği,rockveklasikmüzikformlarındanoluşan,
yedianatemaüzerinekurulusenfonikbireserolan“TEDAnka-

ra Koleji 80. Yıl Oratoryosu”. TED Ankara Kolejinin tarihinin
Cumhuriyet tarihindenayrıdüşünülemeyeceğiniortayakoyan
buikieser,16Kasım’daAnkara’daCongresium(ATOKongre
Merkezi)’indedüzenlenengalagecesindeilkkezKolejcamia-
sıylabuluştu.GalagecesineTEDAnkaraKolejinineskiveyeni
yöneticileri,öğretmenleri,çalışanlarıvemezunlarıolmaküzere
2000 seçkin davetli katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal
Marşıilebaşladı.İstiklalMarşı’nıtenörAykutÇınarseslendirdi.
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TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü
Sevinç Atabay ise kuruluş yıldönümüyle ilgili
olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin88.yılında,okulumuzun80.
yılını kutlamanın onurunu ve haklı gururunu
yaşıyoruz. Bizim için çok önemli, çünkü TED
AnkaraKolejiyıllarcaeğitimdeöncüolmuşbir
kurumdur,buülkeyeçokönemliinsanlaryetiş-
tirmiştir, yetiştirmeye de devam ediyor. TED
AnkaraKolejinin80.yılındaolması,kuruluşun-
danbugüneherkesinemeğiylegerçekleşmiş-
tir,amaenbüyükemek,kurucumuzAtamız’ın-
dır.O’nabirkeredahaminnettarız.”

ProgramınbaşındaTEDAnkaraKolejiLise
Kısmı Müdür Yardımcısı Serdar Dilekcan, 80
yılın hikayesini, kuruluş öyküsündenbaşlaya-

rak, bugünlere destansı bir dille aktardı. Yedi
ana temaüzerinekurulu“80.YılOratoryosu”,
Cumhuriyet’inilkbalosuilebaşladı.Balosalo-
nunda vals yapan gençlerin arasına Mustafa
Kemaldekatıldı.ÇağdaşveuygaryeniTürki-
ye’nin,aydınlıkyüzününsimgesiolarakbeyaz-
larabürünendansçılar veAtatürk’ü canlandı-
ran öğrencimiz, dakikalarca alkışlandı. Türk
Maarif Cemiyeti ve ardından Yenişehir’de
Havuzbaşı’nda kurulan okul, Kolej tarihindeki
önemli isimler, Fidanlık semtine taşınma, İlk
MezunlardanAta’yaSözveUnutamadıklarımız
adlıbölümlerininardındanoratoryoKolejMarşı
ilesonbuldu.Salondabulunandavetliler,80.
yılıkutluyorolmanınverdiğigururveheyacanla
KolejMarşı’nıbüyükbircoşkuylasöylediler.

Gecede,bestesiniCanAtilla’nınyaptığı,TEDAnkaraKole-
ji mezunu Açelya Altan’ın sözlerini yazdığı 80. Yıl Oratoryo-
su’nunorkestrasyonunuAnkaraFlarmoniOrkestrasıyaptı.TED
AnkaraKoleji LiseMüzikÖğretmeniGözdeYamanokyöneti-
mindeki Lise Çoksesli Korosu oratoryoyu seslendirken, Bale
SanatçısıÖmürUyanıkeğitmenliğindekiLiseDansGrubuda
geceyedanslarıyla renkkattılar.Konuklar,gecedegörevalan

öğrencilerivesanatçılarıdakikalarcaayaktaalkışladı.
GeceninsonundaTürk EğitimDerneğiGenelBaşkanı

Selçuk Pehlivanoğlu, 80. Yıl Oratoryosu’nun bestecisi Can
Atilla’yateşekkürederekplaketsundu.Gecede,ayrıca“Cum-
huriyet'inMeşalesiTEDAnkaraKolejiadlıkitabınyazarıTuran
Tanyer'e TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
SunullahSalırlıtarafındanplakettakdimedildi.
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16Kasım 2011 tarihindeATOCongresium (ATOKongre
Merkezi)’inde düzenlenen törende TED Ankara Koleji Vakfı
GenelMüdürüSevinçAtabayaçılışkonuşmasınıyaptı.Atabay:
“TEDAnkaraKolejinin80.yılındaolması,kuruluşundanbugü-
ne herkesin emeğiyle gerçekleşmiştir, ama en büyük emek
kurucumuzAtamız’ındır.O’nabirkeredahaminnettarız”dedi.

TEDAnkaraKolejiVakfıYönetimKuruluBaşkanıSunullah

Salırlı,35yılınıdolduran;GenelMüdürDanışmanıMerihTörü-
ner, Müdür Yardımcısı Nurdal Yılmaz, ve öğretmenlerden
MüzeyyenLoçveŞahikaSavaşer’ikutlayarakplaketlerinitak-
dimetti.Hizmetsürelerinegöretektekisimleriokunanöğret-
menveçalışanlarplaketleriniTEDAnkaraKolejiYönetimKuru-
luÜyelerininellerindenaldılar.

TED Ankara Koleji Vakfı 
Hizmet Plaketleri Törenle Verildi

TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu tarafından 16
Kasım2011tarihiitibarıylakurumda10,20,25,30ve35hiz-

metyılınıdoldurmuşyönetici,öğretmenveçalışanlarahizmet
plaketleriverildi.

TEDAnkaraKolejininyöneticileriveöğretmenleri24Kasım
ÖğretmenlerGünü’ndeBaşöğretmenAtatürk'ünhuzurunday-
dı.TEDAnkaraKolejiVakfıYönetimKuruluBaşkanıSunullah
Salırlıbaşkanlığındaki700kişilikheyetmozoleyeçelenkbıraktı
vesaygıduruşundabulundu.Misak-ıMilliKulesi’neberaberin-
dekiheyetlebirliktegidenSalırlı,Anıtkabirşerefdefteriniimza-
ladıveşunlarıkaydetti.

"Başöğretmenim,
80yılöncetemelleriniattığınTEDAnkaraKolejininçağdaş,

laikveaydınöğretmenleriyle24KasımÖğretmenlerGünü'nde
huzurlarındayız.Gençnesilleriemanetettiğinöğretmenlerimiz,

enbüyükeserinolanCumhuriyet'ihepyüceltecek,ülkemiziher
alandabaşarıylatemsiledecekdonanımlıbireyleryetiştirmeye
devamediyor.

Ulusumuzunsanaverdiğitümünvanlarınınüstündesaydı-
ğınBaşöğretmenliğindeğerinibiliyor,budeğerlerdenilhamve
güçalıyoruz.Ülkemizinaydınlıkgeleceğine,eğitimleulaşılaca-
ğınaolan inancımızlayücehuzurunda,birkezdahasaygı ile
eğiliyoruz.

Sanaminnettarız.
Ruhunşadolsun."

24 Kasım’da Başöğretmen’in Huzurundaydık
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AKadınBasketboltakımımızEurocupWomenCGrubundakimaçlarınıtamamladıvetakımımızgrubundanliderolarakçıka-
rak,16takımınmücadeleedeceği8’liFinal’eyükseldi.

Takımımızınilkturdaoynadığımaçlarvesonuçlarışöyle:
02.11.2011DEXIANAMUR-OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER 62-68
10.11.2011ADVAGOS-OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER 70-71
16.11.2011NANTESREZE-OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER 94-70
24.11.2011OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER-DEXIANAMUR 83-66
01.12.2011OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER-ADVAGOS 79-56
08.12.2011OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER-NANTESREZE 69-62

Eurocup Women’da 8’li Finale Yükseldi
A Kadın Basketbol Takımımız

EurocupWomen8’lifinaldeAKadın
Basketbol takımımızSlovak takımıMBK
Ruzomberokileeşleştivemaçlar12-19
Ocak2012tarihlerindeoynanacak.

Takımın üst tura çıkmasından çok
memnun olduğunu ifade eden TED
Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı
ÖnderBülbüloğluşöylekonuştu:”Uzun
yıllardırşehrimizvekulübümüzböylebir
başarıya tanıklık etmemişti. Bize bu
gururuyaşatanteknikekipvesporcuları-
mızıtebrikediyorum.”

AKadınBasketbol takımı antrenörü
DeryaÖzyeriseyaptığıaçıklamada;“İlk
turdaalınansonuçlarla takımımızbüyük
birbaşarıyaimzaatmışoldu.Uzunyıllar-
dır Kadın basketbolda Avrupa Kupası
başarısı gösteren bir Ankara takımı
olmamıştı.BizAvrupaKupasınakatıldığı-
mız ilk sene 6’da 5 galibiyetle gruptan
liderolarakçıktıkvebenbununbüyükbir
başarı olduğunu düşünüyorum. Ancak
bubaşarıdaha ilerlemeyeceğizanlamı-
na gelmiyor tabi. Senelerce Eurolea-
gue’demücadeleetmiş,köklübirkulüp

olan Slovak takımı  Ruzomberok ile
eşleştik. Hatta benim oyuncu olduğum
1999senesindedeEuroleagueŞampi-
yonluğunu elde etmiş bir kulüp. Ancak
10yıldırEurocup’tamücadeleetmekte-
ler. Kısaca Avrupa Kupasında hep var
olanAvrupatecrübesiyüksekbirkulüple
eşleştik.Bizdeiyibirtakımızveilkmaçı
onlarınsahasında2.maçıisekendievi-
mizde oynayacağımız için de avantajlı-
yız. Hedefimiz ilk 8’e girmek ve bunu
başarabilmekiçinelimizdengeleniyapa-
cağız.”dedi.

kolejlilerARALIK2011
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A Kadın Basketbol ve A Bayan Voleybol takımlarımızın
1.Lig’deAErkekBasketbolveAErkekVoleyboltakımlarımızın

ise2.Lig’dekimücadeleleridevamediyor.Takımlarımızadestek
içintüm Kolejlilerimaçlaradavetediyoruz.

Liglerde TED Ankara Kolejlilerin 
Başarısı Sürüyor

TEDAnkaraKolejiÖzelLisesi’niziyaretedenAErkekBasketbol
takımına,LiseMüdürüAydınÜnalveöğrencilerokulungirişinde
sıcakbirkarşılamadüzenlediler.KulüpMüdürüAliKavaklıoğlu,
antrenörMuratÖzyer,basketbolcularveteknikkadro,öğrenci-
lerlebirlikteokulunyemekhanesindeöğleyemeğiyediler.Yeme-
ğinardındanlisesporsalonunageçenbasketbolcular,kendile-
rini bekleyen kalabalığı  bir kez daha selamladılar ve takımın
yabancı oyuncusu Olumuyiwa Famutimi, isteyen öğrencilerle
birebirmaçyaptı.Serbestatışyarışmasındaiseatışınısayıya
çevirenöğrencilerekulübünformasıhediyeedildi.KulüpMüdü-
rüAliKavaklıoğlu,tümKolejlitaraftarları,maçlarabeklediklerini
ifadeettivetakımdahasonraLiseMüdürünümakamındaziya-
retederek“AydınÜnal”adınaözelhazırlanmış formayıhediye
etti.

Basketbol Takımlarımız 
TED Ankara Kolejini Ziyaret Etti

AKadınBasketboltakımı,TEDAnkaraKolejlilerSporKulü-
büBaşkanıÖnderBülbüloğlu ilebirlikteTEDAnkaraKolejini
ziyaret etti.Anaokulundabaşlayan ziyarette5yaşve6yaş
grubu öğrencilerle tanışan sporcularımız onların sorularını
cevapladılar.DahasonralisekısmınageçenAKadınBasket-
boltakımı için,LiseMüdürüAydınÜnalveöğrenciler,okulun
girişindesıcakbir karşılama düzenlediler. Kulüp Başkanı
Önder Bülbüloğlu, LiseMüdürü Aydın Ünal, antrenör Derya
Özyervebasketbolcular,öğrencilerlebirlikteokulunyemekha-
nesindeöğleyemeğiyediler.Yemeğinardındanlisesporsalo-
nunageçenbasketbolcular,kendilerinibekleyenkalabalığıbir
kezdahaselamladılar.MilliBasketbolcuveAKadınBasketbol
takımıoyuncusuÖzgeYavaş,öğrencilerdenDerinYayailebire
birmaçyaptı.Serbestatışyarışmasındaiseatışınısayıyaçevi-
renöğrencilerekulübünformasıhediyeedildi.

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ
SöğütözüCad.No:43Blok:3SöğütözüTel:(312)2203035Fax:(312)2200366info@kolejliler.comwww.kolejliler.com

www.twitter.com/tedkolejlilerwww.facebook.com/TEDAnkaraKolejlilerSK
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KENNEDYCAD.NO:28/47KAVAKLIDERE/ANKARA
03124276732-03124273806

www.danismaniniz.com

%10ÖZ-TUĞSİGORTAARACILIK
HİZ.LTD.ŞTİ.

kolejlilerARALIK2011
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İLKBAHARMAH.596.SOK.
NO:55/AYILDIZ/ANKARA
TEL:03124901315-16
www.7renksigorta.com

PEŞİNFİYATINA6-7TAKSİT

ÇANKAYACAD.NO:2/2ÇANKAYA/ANKARA
Tel:03124389342-03124389364www.loniceraklinik.com

TEL:03124414373

FILISTINCAD.KADERSOK.NO:4/5GOP-ANKARA
TEL:03124675567

www.meanddesigners.com

CİVAŞKLİNİKMARMARA-MED
SAĞLIKESTETİK KOÇAKSOK.NO:30SİTELER/ANKARA

TEL:03123491919
www.erbaline.com.tr www.erbazlar.com.tr

ANKARAFİLİSTİNCAD.NO:9/7
GOP/ANKARA

Tel:03124667914www.gelinlikankara.info

WALLSTREETINSTITUDEDİLOKULU

ATATÜRKBULVARIGAMAİŞMERK.
NO:97KAT:1KIZILAY/ANKARA

TEL:3124196680www.wsi.com.tr



%20PRIMERSAĞLIK
HİZMETLERİLTD.ŞTİ.

%25SPICEHOTEL

%40YENİOTEL

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

%30

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

İSKELEMEVKİİBELEK/ANTALYA
TEL:02427153535
www.spice.com.trBAYINDIR1SOK.NO:27/36KIZILAY/ANKARA

TEL:03124333876www.solomusicankara.com

%8SOLOMUSICANKARAGİTARVE
AKSESUARLARI

SINGLEROOM
75EURO+KDV
DOUBLEROOM
95EURO+KDV

SİMONBOLİVARCAD.No:32066501-2
YILDIZ-ANKARA

03124415600www.parkhotel.web.tr

%40

%10İKSİRRESORTTOWN

MUAYENE%20,
TETKİT%30

%25,2DERS
ÜCRETSİZ

İŞÇİLİK%15
YEDEK

PARÇA%10

%25

SNG90TL,DBL130TL,
TRP170TL,SUIT200TL,

AİLEODASI200
(KDVDAHİL)

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

ÖZELİLGİLABORATUARLAR
GRUBUVETANIMERKEZİ

ROYALANKAHOTEL

SUNAKORATMÜZİK
VEGÜZELSANATLAR

AKADEMİSİ

TEKOTO

%15

GMKBULVARINO:96MALTEPE/ANKARA
TEL:03122323313
www.royalankaotel.com

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

ESKİŞEHİRYOLU12.KM.NO:354
ÜMİTKÖY/ANKARATEL:03122363680

www.tekoto.com

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

TUNUSCAD.NO:28
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124167000
www.dunyagoz.com

MERKEZ:BİLKENTANKUVAAVM
(REALYANI)2.KATNO:63BİLKENT/ANK.
ŞUBE:TUNALIHİLMİCAD.KUĞULUPASAJI

NO:18/70K.DERE/ANK.
TEL:03122660019-03124267345

www.erinmez.com.tr

ERİNMEZMÜCEVHERAT

%10

SİMONBOLİVARCAD.ABİDİNDAVER
SOK.NO:41/BYILDIZ/ANKARA

TEL:03124390952 %30
HARUNŞAHİNMEN

HAIRDESIGN
(SATIŞÜRÜNLERİ

HARİÇ)

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

%5

%50

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

KELEBEKMAH.İKSİRRESORTTOWN
DADAY/KASTAMONU03666161016

www.iksirresorttown.com

ETİMAH.BİRECİKSOK.GAZİİŞMER.NO:1/133
MALTEPE/ANKARATEL:03122290154-55
TrafikSigortasıveMeslekiSorumluluk%5,

Konut-İşyeri%15,Sağlık%20

%50BESTOTELTURİZMA.Ş.

MUAYENE,TETKİK,GENEL
AMELİYATLAR%15

LAZERAMELİYAT%10

ALTIN, PIRLANTA VE 
GÜMÜŞ TAKI 

ÇEŞİTLERİNDE 
%10

HOTELETAPMOLA

İZMİRCAD.NO:27KIZILAY-ANKARA
TEL:03124241818

www.hoteletapmola.com.tr

AFİŞFİYATLARI
ÜZERİNDEN

YEŞİLYURTKÖYÜKAZDAĞLARI
ÇANAKKALE

TEL:02867525150www.stalu.com.tr

%25

%15

STALUBOUTIQUEHOTEL

BÜYÜKHANLI
PARKHOTEL

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

İNTEGRATIBBI
GÖRÜNTÜLEMEMERKEZİ

HAREMTANSOK.DEĞİRMENBURNUMEVKİİ
NO:1BARDAKÇIBODRUM/MUĞLA

TEL:2523166100www.virginbodrum.com

%20
VIRGINCLUBBODRUM

%1BESTEKARSOK.NO:3206680
KAVAKLIDERE/ANKARA

Tel:03124191844www.tba.org.tr

TÜRK-İNGİLİZ
KÜLTÜRDERNEĞİ

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

UĞURMUMCUCAD.NO:12GOP/ANKARA
TEL:03124462051

%10CAFEKAHVE

ARALIK2011kolejliler

ATATURKBULVARINO:195
KAVAKLIDERE/ANKARA

TEL:03124670880-03124681122
www.besthotel.com.tr

ALİOSMANÇETİNERCAD.NO:11
KUMLUKPLAJIDATÇA/MUĞLA

TEL:02527124800
www.otelfora.com

ALACAATLICAD.TERRASİTESİNO:1
ÇAYYOLU/ANKARA

TEL:03122381901www.winehouse-ankara.com

%10FORAAPARTOTEL-DATÇA

ROZEBYWINEHOUSE
RESTAURANT&BAR

KUVEYTCAD.NO:7/CKAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124260306www.ilkyaz.com.tr

İLKYAZÇİÇEKÇİLİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KUZEYDORUKSİG.ARACILIK

TIPLABORATUVARLARIVETIBBIGÖRÜNTÜLEMEMERKEZİ
TUNALIHİLMİCAD.NO:94/5-6-7-8
K.DERE/ANKTEL:03124687045
İÇHASTALIKLARIDAL.MER:KENNEDYCAD.
NO:101/10K.DERE-ANKTEL:03124662866
DENGEDOKTORLARGRUBU:KENNEDYCAD.NO:101/9
KAVAKLIDEREANKARATEL:03124281034

PREFİPREFABRİKYAPIEND.

BİLİŞİMVETİC.LTD.ŞTİ.

İSTANBULYOLU30.KMSARAYKÖY-KAZAN/ANKARA

TEL:03128154979www.prefi.com.tr



Şükran ŞANVEREN

Emekli İlköğretim Okulu Öğretmenleri-
mizdenMatematikÖğretmeniSayınŞükran
Şanverenvefatetmiştir.KendisineAllah’tan
rahmet,sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

Erol KIRANTA

Emekli Lise Kısmı Matematik Öğret-
menlerimizden Sayın Erol Kıranta vefat
etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sev-
diklerinebaşsağlığıdileriz.

Aydın MENDERES’64

1964 yılı mezunlarımızdan Sayın Aydın
Menderes vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı
dileriz.

Ümit BERKMAN’65
1965yılımezunlarımızdanSayınÜmit
Berkmanvefatetmiştir.KendisineAllah’tan
rahmet,sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

KAYBETTİKLERİMİZ

Mehmet Tevfik ÖZ’75

1975 yılımezunlarımızdanSayınMeh-
met Tevfik Öz vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı
dileriz.

Hilmi DEDEOĞLU’76
1976yılımezunlarımızdanSayınHilmi
Dedeoğluvefatetmiştir.Kendisine
Allah’tanrahmet,sevdiklerinebaşsağlığı
dileriz.

Can ERPEK’82
1982yılımezunlarımızdanSayınCan
Erpekvefatetmiştir.KendisineAllah’tan
rahmet,sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.
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