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TED Ankara Koleji mezunları,
Aﬁli Bankacılık ile seyahatlerinde de
ayrıcalıklı…
• İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya havalimanlarının otopark ve/veya vale ödemelerinde
%50 indirimle ayrıcalıklısınız.
• Üstelik yurtdışı uçak biletlerinizi Aﬁli İletişim Hattı’nı arayarak alın,
Aﬁli Transfer hizmetinden ücretsiz yararlanın.
• DenizBank kredi kartlarıyla yapacağınız 150 TL ve üzeri yurtdışı alışverişlerinizi
3 taksitle ödeyebilirsiniz.
Kampanyaya katılmak için yıl sonuna kadar Aﬁli İletişim Hattı’nı arayarak
talebinizi iletmeniz yeterlidir.
Ayrıntılı bilgi için www.aﬁlideniz.com’u ziyaret edebilirsiniz.
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BAŞKAN’DAN MESAJ
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Sevgili Kolejliler,
Birçok özel gün ve değerli etkinliklerle, dolu dolu bir seneyi daha geride
bırakıyoruz. Bu özel günlerimizi sizlerle her sayıda paylaşmaya çalıştık.
Ağustos ayında bıraktığımız son sayımızdan bugüne kadar yaşanan
önemli anları da sizlerle kısaca paylaşmak isteriz.
Öncelikle 30 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde
kazandığımız yüce zaferin 91. yıldönümünde, ulusça sahip olduğumuz
vatan sevgisini, birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gururla yaşadık.
Yaza veda ederken çevre bilincini her daim taşıyan Ankara halkının
ODTÜ içine yapılacak olan yola gösterdiği tepki sonucu başta üniversite
öğrencilerinin ve çevre gönüllerinin yaşadığı, zaman zaman üzücü
boyutlara gelen olaylara şahit olduk. Yaşanan olayların bu boyuta
ulaşması eminim TED Ankara Koleji Mezunları’nı da yürekten üzmüştür.
Söz konusu yol Ankara alt yapısı adına hayli önemli bir proje olsa da,
doğaya verdiği zararı görmemezlikten gelmek elbette mümkün değildir.
Hayvanları Koruma Günü’nde hayvan dostlarımızı yalnız bırakmayarak
onlara olan sevgimizi bir gün dahi olsa gösterebilme şansını yakaladık.
Doğaya ve hayvanlara verdiğimiz değerin hiç eksilmemesini ve her
geçen gün artmasını diliyoruz.
Zaferi, birliği ve beraberliği, ümidi, coşkuyu ve daha nice yüce duyguyu
bizlere yaşatan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 90.yılını kutlamanın
gururu ile Ulu Önderimizin izinden gittiğimizi, çağdaş bir yolun
savunucusu olduğumuzu bizlere hatırlatan bu günde TED Ankara Koleji
Mezunları olarak kendi içimizde birlikte olmanın verdiği gücü bir kez
daha yaşadık.

M.Kutluhan Olcay’93

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı

Bize bıraktığı mirası en iyi şekilde korumaya çalıştığımız Atamızı ölüm
yıldönümünde andık. Tüm yurda yayılan 10 Kasım hüznü ile bizler de
TED ailesi olarak, Atamıza olan saygımızı ve minnetimizi anlatmaya ve
sunmaya yetmese de, Anıtkabir’i ziyaret ederek, bu duygumuzu bir
nebze de olsa göstermeye çalıştık.

Bizleri geleceğe hazırlayan, parlak yarınlara ulaştıran iyi yürekli öğretmenlerimizin günü idi 24 Kasım. Her günü onlara şükranlarımızı sunarak geçirmek
dileği içinde olsak da, onlar adına tüm güzellikleri bu tek güne sığdırmaya çalışıyoruz. TED Ankara Koleji öğretmenlerinin ve tüm değerli öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü’nü en içten duygularımızla kutlayarak, geleceğimize verdikleri yön adına her birine teşekkürlerimizi sunarız.
Kurtuluş Savaşımızın önemli süreçlerinden biri olan 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişine de değinmek isteriz. Zira Atamızın Ankara’ya gelişi ile Milli
Mücadelenin yeni bir aşaması başlamıştır.
45 Yılı Geride Bırakmak...
Her gün gelişip değerlenen derneğimiz 46 yılı geride bırakmaya hazırlanıyor bu yıl. 46 yıldır siz değerli mezunlarımızın desteği ile ayakta kalmayı başaran
derneğimiz, daha nice yıllar sizler adına, sizler için ayakta kalmaya devam edecek.
Derneğimizin kuruluş yıldönümü olan 11 Ocak günü Mezunlar olarak Atamızı ziyaret edecek ve birlikte geçirdiğimiz 46 yıl adına ona saygılarımızı sunacağız.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’mizi bu kadar özel kılan elbette ki Atamıza olan bağlılığımız ve onun izinden gidişimizdir. Bundan dolayı 46. yılımızı da
Atamızın huzurunda kutlamak çok yerinde olacaktır.
Mezunlarımız Buluşuyor...
Yıllar içinde birçok mezun veren okulumuz ve mezunlarımız adına emek harcamaya devam ederken, yıllardır bir araya gelemeyen mezunlarımızı keyifli
etkinliklerle bir araya getiriyoruz. 80’ler, 90’lar ve 2000’ler partisinde buluşan okulumuz mezunları hem eğleniyor, hem de yılların hasretini gideriyorlar. Bizi biz
yapan birlikteliği korumak adına düzenlenen bu etkinliklerde mezunlarımızın keyif dolu anlar yaşamaları bizleri de hayli mutlu etmektedir.
Bunca güzellik ve paylaşımla 2013’u geride bırakırken, tüm mezunlarımıza sağlıklı, mutlu ve şans dolu yeni bir yıl diliyoruz.
Daha nice etkinliklerde ve kıymetli günlerde bir araya gelmek umuduyla.
Kolej sevgi ve saygılarımızla...

Genel Başkan
M.Kutluhan Olcay’93
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SAYGIYLA ANIYORUZ...

Cumhuriyet Aydınlığı

Cumhuriyet tarihimize ışık tutan büyük usta Turgut Özakman’ın, vefatı anısına
yazarımızın TED Ankara Kolejliler dergisinin 97., 98. ve 99. sayılarında yayınlanmış
yazısını bir kez daha okuyucularımızla paylaşıyoruz.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini Milli
Mücadele’nin koşulları belirlemiştir.
Milli Mücadele’yi gerektiği kadar bilmeden,
Osmanlı Devleti’nin külünden yaratılan
bu yeni devletin ve rejimin kuruluş
hikâyesini, hikmetini, felsefesini, gerekçesini,
nedenlerini ve amacını anlamak, kavramak,
sindirmek, bu oluşumun bilincine varmak
mümkün değildir.
Çocuklarımızı
elbette
Cumhuriyetçi,
Cumhuriyet’in zorunlu niteliklerine saygılı
yetiştirmek zorundayız.
Bunun tersi düşünülemez.
Öyleyse çocuklarımıza Osmanlı’nın neden
ve nasıl yıkıldığını, Milli Mücadele’yi ve
Cumhuriyet’in kuruluşunu doğru, özlü ve iyi
anlatmalıyız.
Birçok göstergeye bakarak bu konuda
başarılı olmadığımızı söyleyebiliriz.
Sayıları az da olsa, Osmanlı döneminin
özlemini duyanların, cumhuriyet ve laiklik
karşıtlarının, ümmetçilerin varlığı, bu
konudaki öğretim ve eğitimin yetersiz
olduğunu düşündürüyor.
Bu bilgi düzeyi ile sağlıklı, işlek bir tarih
bilincinin oluşması zor; günü yorumlamak,
geleceği kestirmek daha da zor.
Türk aydınlanmasını anlatmak istiyorum.
Bunun için kısa bir tarih yolculuğu yapacağız.
Kanuni Sultan Süleyman dönemi gerçekten
görkemli bir dönemdir.
Osmanlı Devleti dünyadaki en güçlü, en
ileri, en zengin devletti.
Sonra ne oldu?
Bu görkemli imparatorluk ne oldu da
gittikçe gerileyerek, ufalarak, çağ dışı
kalarak, son yüzyılını Avrupa’nın hasta adamı
olarak geçirdi ve sonunda neden tarih
sahnesinden silindi?
Bunun nedenlerini doğru ve iyi
öğrenmeden, Osmanlı’nın son iki - üç yüzyıl
neden savaş alanında, diplomaside, bilimde,
sanayide, ekonomide, siyasette sürekli
yenildiği, yöneticilerin ve aydınların neden
Avrupa karşısında aşağılık duygusu içinde
kaldıkları anlaşılamaz.

1930-2013

Batı on yedinci yüzyılda akıl ya da başka bir
deyişle aydınlanma çağına girmişti.
Bu insanlık tarihinin en büyük dönemeci, en
büyük devrimidir.
Onyedinci yüzyıl bilimin zafer çağıdır.
Oysa bu tarihte Osmanlı’da genel
olarak medreselerden müspet bilimler
uzaklaştırılmaya başlanmıştı. Yalnız dini
eğitim verilecektir.
İnanç aklın önüne geçmiş, merak, kuşku,
araştırma ihtiyacı, icat ve keşif duygusu,
yerini tevekküle bırakmıştır.
Doğa olayları Allah’ın hikmeti olarak
değerlendirilir,
nedenleri
araştırılmaz,
kurcalanmaz.
Bazı konuları irdelemek Allah’a saygısızlık
olarak kabul edilir.
İstanbul’da kurulan rasathane bu nedenle
yerle bir edilecektir.
Oysa tarihin bu dönemi öyle bir dönemdir
ki durmak, çağ dışı kalmak ve çürümek
demektir.

Batı ile Osmanlı dünyası arasındaki farkları
göstermek için bir örnek vereceğim.
Matbaa 1454 yılı buluşudur. Yahudiler
ve Hıristiyanlar bir süre sonra İstanbul’da
matbaalar kurup kitaplar basabilmişlerdir.
Ama matbaa Müslümanlara yasaktır.
Ancak 275 yıl sonra 1729’da Türkçe kitap
basılması caiz görülecek, din kitapları
basılması ise daha uzun zaman yasak
olacaktır.
Şimdi aradaki farka geliyorum.
1729’dan 1830 yılına kadarki 100 yıl içinde
Osmanlı’da sadece 180 kitap basılmıştır.
Batıda ise aynı süre içinde basılan kitap sayısı
90 000’dir.
Batı dünyası ile Osmanlı dünyası arasında bu
aşamada 89.820 kitap fark var !
Rahmetli Atatürk diyor ki:
“İstanbul’u fetheden kudret, yaklaşık olarak o
yıllarda icat edilmiş olan matbaanın Türkiye’ye
girmesini sağlayamamış, bağnazların uğursuz
direncini yenmeyi başaramamıştır.”

KOLEJLİLER ARALIK 2013

Bu fark giderek daha da artar.
Balkan Savaşı devletin ordusu, yönetimi,
morali, örgütlenişi ile bitişe yaklaştığını
gösterir. Bunun sorumlusu elbette son üç
yüz yıllık Osmanlı yönetimidir.
Cumhuriyet’in
600
yıllık
Osmanlı
Devleti’nden ve toplumundan devraldığı
mirası, birkaç sözcükle özetlemek istiyorum:
Gurur, ibret ve üzüntü verici sahnelerle dolu,
çok renkli bir tarih,
Büyük bir mimari birikim, zengin bir şiir ve
musiki alemi,
Tıbbiye, Harbiye ve Mülkiye gibi az çok
çağdaş okullardan yetişmiş, sayıları az da
olsa, uyanık aydınlar,
Çağdaşlığa ulaşmak için atılmış birkaç
kararsız adım,
Genel olarak doğulu bir toplum,
İlke olarak dine dayalı bir rejim,
Yorgun bir hanedan,
Yarı sömürge halinde, güçsüz bir devlet,
İdari, ekonomik, mali, hukuki kapitülasyonlar,
Halk yurttaş değil, kul,
İlkel bir tarım toplumu,
İflas etmiş bir maliye,
Büyük bir dış borç,
Hasta bir ekonomi,
Sıfır ağır sanayi,
Cılız bir küçük sanayi,
Kişi başına milli gelir 4 lira,
Kişi başına kamu harcaması 50 kuruş,
Kurşun kalem, toplu iğne, elbise düğmesi
bile ithal ediliyor,
Sıtma, frengi, verem, trahom yaygın,
0-2 yaş grubu çocuklarda ölüm oranı yüzde 60,
Bütün imparatorlukta sadece 158 ortaokul
ve lise, medrese uzantısı bir tek üniversite var,
Anadolu çağ dışı ilkel medreselerin elinde,
Tüm liselerde okuyan kız öğrenci sayısı 230,
Bütün temel meslekler erkeklerin tekelinde,
Kadının seçme, seçilme hakkı yok, yani
yurttaş sayılmıyor,
Kadınların toplumsal hayatları ve hakları yok,
Okur-yazar olma oranı erkeklerde yüzde 7,
kadınlarda binde 4,
Ulus anlayışı değil, karşıtı olan ve Arapçılığı
içeren ümmet anlayışı egemen,
İstanbul ve kısmen de İzmir’le sınırlı, ölgün
bir sanat hayatı,
Bütün imparatorluktaki gazetelerin günlük
toplam satışı ancak yüz bin dolayında,
Hemen hemen bütün yasalar çağın
gereklerinin gerisinde,
Ülke birçok alanda ortaçağı, ortaçağ ilkelliğini
yaşıyor.
Mütareke dönemindeki İstanbul yönetimini

oluşturan bazı yönetici ve aydınlardan
birkaçının düşüncelerine de göz atalım:
Adliye Nazırı Ali Rüştü:“Yunan ordusunun
başarısı için dua ediniz.”
Hariciye Nazırı M. Şerif Paşa: “Umumun arzusu,
İngiltere tarafından idare edilmekliğimizdir.”
Eski sadrazam, son Hariciye Nazırı Ahmet
İzzet Paşa, Ankara’nın tam istiklal istemesini
şöyle karşılar:
“Bu çocukça bir çılgınlık. Büyük bir devlet böyle
birşeyi nasıl kabul eder?”
Filozof Rıza Tevfik:“Medeniyeti temsil
eden İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek
küstahlıktır.”
Gerede isyanı öncülerinden Divitli Eşref
Hoca:“İngilizlere meydan okuyoruz. Bu en
büyük küfürdür.”
İslamı Yüceltme Derneği’nin bildirisi: “Yunan
ordusu halifenin ordusu sayılır.”
Yazar Refik Halit Karay: “M. Kemal’in muzaffer
olduğunu görmektense, memleketin Yunanlılar
tarafından alınmasını tercih ederim.”
Gazeteci Ali Kemal: “Avrupa ile başa çıkmayı
asırlardan beri Asya’nın hangi kavmi başardı ki
biz başarabilelim.”
Bunların sayısı az değildir. Hiçbiri gökten
inmemiş, kendiliğinden var olmamıştır.
Bağımsızlık düşüncesinden, yurtseverlikten
ve milli bilinç ve onurdan yoksun, milletine
güvenmeyen bu talihsiz, gafil ya da hain
kafalar ve vicdanlar, Osmanlı Devleti’nin son
yüzyılının ürünüdür.
Hepsi o düzenin devamı, tezgâhlarının
işlemesi için memleketi de milleti de
satmaya teşnedir.
Bu örnekler Osmanlı Devleti’nin neden
uzun yıllar boyunca her konuda art arda
yenildiğini ve neden battığını açıklar.
İşte Cumhuriyet’in devraldığı ve bazılarının
özlemini çektiği Osmanlı mirası budur.
Bu mirası ‘borca batık’ diye nitelemek
gerçeğin doğru bir resmi olur.
Türkiye, yüz bin sivil ve asker kayıp vererek
kavuştuğu bağımsızlığı bir daha yitirmemek,
bir daha ezilmemek, yenilmemek, milli
egemenliği ve geleceği güven altına almak
ve kalkınmak için bunlara benzemeyen, yeni
insanlardan kurulu, yeni bir toplum, yeni ve
milli bir devlet yaratmak zorundaydı.
Bütün devrimlerin amacı, aklı, fikri ve vicdanı
hür, bilime saygılı, hurafeden uzak, yurtsever,
çağdaş, yeni insanı yaratmaktır.
Bütün devrimleri bu amacın ışığı altında
yorumlamalıdır.
Batının objektif düşünürleri Milli Mücadele’yi
ve onu izleyen Cumhuriyet Dönemi’ni, “Türk

Mucizesi” diye adlandırıyorlar.
Bu saptamayı desteklemek için Cumhuriyet’in
ilk 15 yılını, rahmetli Atatürk Dönemi’ni birkaç
çizgi ile yansıtmak istiyorum:
Bu dönemde maddi kalkınma ile sosyal ve
kültürel kalkınma birlikte yürütülür,
Bu 15 yılın ortalama kalkınma hızı %10’dur,
Demir-çelik sanayi ile savunma sanayi
kurulmuştur,
Merkez Bankası altın ve döviz dolu,
Tek kuruş dış borç yok,
Osmanlı borcu ödenmiş,
Kayseri’deki uçak fabrikasının yaptığı uçaklar
göklerimizde uçmaya başlar,
Limanlar ve demiryolları millileştirilir,
4000 km demiryoluna, bir 4000 km yeni
demiryolu eklenir,
Çağdaş yasalar yürürlüğe girer,
Kadının önündeki bütün maddi ve manevi
engeller kaldırılır,
Art arda yapılan devrimler toplumu yeniler
ve çağa açar,
Millet mektepleri, Halkevleri açılır,
Konservatuvar eğitime başlar,
Üniversite reformu yapılır,
Demokrasinin ve çağdaşlığın zorunlu koşulu
olan laiklik benimsenir,
Planlı kalkınmaya geçilir,
Eğitimde, sporda, sanatta ciddi atılımlar
yapılır,
Bütün komşularla barışçıl ilişkiler kurulur,
Bu dönemde Batı’dan bir kuruş yardım
alınmamış, kimseye imtiyaz verilmemiştir.
Bunca başarı, Doğu’daki isyana, dünya
krizine, Türk-İtalyan gerginliğine, yeterli
okur-yazar ve uzman bulunmamasına
rağmen gerçekleştirilmiştir.
Bu gelişime mucize demek abartı değil,
gerçeğin hakkını vermektir.
Birer sadık, bilinçli ve mutlu Cumhuriyetçi
olarak yetiştirmek zorunda olduğumuz köylü,
kasabalı ve şehirli çocuklarımıza, gençlerimize
Milli Mücadele ile Cumhuriyet’ten oluşan
Türk mucizesini çok iyi ve doğru anlatmayı
başarmalıyız.
Milli Mücadele’nin nasıl emsalsiz bir
destan, Cumhuriyet’in nasıl bir nimet
olduğunu anlatabilmenin yöntemlerini,
yollarını bulmalıyız, yazılı ve görsel bilgi
kaynaklarını hazırlayıp en uzak köşelere
kadar yaymalıyız.
Çünkü görkemli Osmanlı Devleti’ni
çürütüp batıran çağ dışı anlayış, şimdi de
Cumhuriyet’i kemirip yok etmeye, tarihin
ırmağını tersine akıtmaya çabalıyor.
Dikkat.
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SÖZ SİZDE

Dik Durup Fark Yaratmak, Aklı Kullanmak
Hürriyet Gazetesi’nin başarılı köşe yazarı Şükrü Küçükşahin
Türkiye’nin güncel durumunu bu kez dergimiz için kaleme aldı.

Peki; başlangıçta sözünü ettiğimiz değişimi
nereye oturtacağız?

Teknolojik Travma Yaşayan Bir
Kuşak
Dünyanın teknolojiden bilime, tıptan
ekonomiye pek çok alanda ‘geometrik’
denecek
büyümeler,
dönüşümler,
değişimler geçirdiği düşünülürse, değişim
normal karşılanmalı.
Örneğin, bizim kuşağın, perfore banttan,
bilgisayar üzerinde ‘kes-yapıştır’ devrine
geçişinin; evinin vitrinine özenle koyduğu
ansiklopediyi unutup Google’da tarama
yapması; mektup yazmaktan mail/tweet
atmaya zıplamasının nasıl büyük travmalara
sebep olabileceğini mutlaka düşünmeli.
Telefon başında, birilerine ulaşmak için
saatlerce çakılmış bizler, bugün amiyane
ifadeyle ‘Allah’ın dağından’, dünyanın bir
ucuna sesini anında duyurabiliyor, en son
haberleri saniyesi geçmeden alabiliyoruz.
Genç kuşaklar, bizler gibi bütün bunların
ne anlama geldiğini bilmeyebilir; ama
inansınlar ki ebeveynleri akıl sağlıklarını
yitirmemişse onlara şükran duymalı!
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Türkiye, pek çok yönden farklı bir dönemden
geçiyor.

‘yalnız kalmışlık duygusu’ içinde kıvrandırıp
duruyor.

Bu fark, kendisini en çok siyaset dünyasında
gösteriyor; ama insan ilişkilerinden, ortak
değerlere kadar yaşamın her alanında
önemli yeni bakışlar, tutumlar ortaya çıkıyor.

Hemen daha başta söyleyelim ki; en azından
son dönemde ortaya çıkan hak arayışları,
özgürlük talepleri bunun böyle olmadığını;
etrafta dayanışma içinde olunacak
milyonların bulunduğunu kanıtladı.

Bu durum kimilerimiz üzerinde derin
olumsuzluk dalgaları yayıyor, kimileri bu
durumu bir deniz gibi büyütüp, kendisini

Bunu görenler için geleceğe büyük
umutlarla bakma hakkı doğmuş demektir.

Hani, evlatlarıyla aralarındaki uçurumlara
rağmen, ebeveynlerin bunu tolere etmiş
olmalarını takdirle karşılamalı! (Ne çektik be
bu teknolojinin elinden Vasfiye Teyze!)
Bütün çektiklerine(!) rağmen bu kuşak,
evlatlarını çağın gerekleri ile donatmak,
ellerine birer tablet vermek için varını
yoğuna katarak çırpındı, çabaladı; çoklukla
başardığına da inanıyorum.
Demek istediğim böylesi dev değişimlerin
yaşandığı bir dünyada,
insanların da
değişmesi, eski insan tipinin yok olmaya yüz
tutması da doğal.
Ancak, benim ‘fark’tan kastım başka.
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Kemikleri Yumuşatmadan

Bedeli Ailemiz de Öder

kemiğine saygı duymalı...

İnsanların, işin ehli olmak, zeka ve akıl ile
donanmak, fark yaratmak yerine, bel kemiği
yokmuş gibi kıvranma özelliği gösterme
yeteneğinden söz ediyorum.

Türkiye’de
bugün
bazıları
‘duruş’
göstermiyorsa, bunu, iş/kariyer/makam/
kazanç/para gibi nedenlere bağlamak doğru
olur mu? Soruya, ‘Doğru’ yanıtı verirsek, ciddi
bir haksızlığa kapı aralanmış oluruz.

Güzel şeylere imza atmanın kanalları çok.
Aklını, zekasını kullananlar, öyle yaratıcı
kanallar buluyor ki, dudak uçuklatıyorlar.

Dik durmak ile gelişme arasında doğru
orantı olmalı aslında; ama Türkiye’de son
yıllarda bazı ‘kemiklerin’ dahi yumuşamasına
tanık olunuyor.
Ancak, bu yumuşamadan kemiğin de
hiç memnun olmadığını bilmeli; aksine o
kemik durumdan çooook yakınıyor, sızlayıp
duruyor.
Yani, “kemik gibinin” itibarını çukura
gömme çabalarına karşı dilleri bir olsa da
konuşabilseler göreceğiz bunu!..
Toplumun azınlığını oluşturan bu yumuşak
kemikliler, kıvraklıkları ile karar verici
noktalara ulaştıkları için sesleri çok çıkıyor,
o nedenle sanki büyük çoğunlukmuş gibi
görünüyorlar; birileri de dışarıdan manzaraya
bakarak, yaratılan sahte gümbürtüye
bakarak sessiz kalmayı yeğliyor.
Şöyle bir kural var:
Yetilerine güvenemeyen kavgayı yeğler,
yetilerine güvenen en çok kavgadan kaçar,
uzlaşmayı, diyalogu, barışı öne çıkarır.
Yetilere dayanmayan sahte güç, geçici
sürelerle ‘güç ve iktidar’ da getirebilir; ancak
tarih hep kanıtlamıştır ki gelecek, her zaman
aklın, yeteneğin, becerinin olmuştur .
Yetisiz gücün gümbürtüsü karşısında
‘sessizlik’ tepkisi geçerli olamaz. Sessizliğin
yerine çatışma da konamayacağı için, ya
da yeti sahipleri bu yola başvurmayacağına
göre, ‘dik duruşu’ da bu şekilde göstermenin
geçerliliği olamaz.
Bir kere; duruş, kişinin öngörülebilir olmasıdır;
yani, hangi olay, hangi söylem, hangi eylem
karşısında ne tür tavır alacağınız, muhataplar
tarafından bilinebilir olmalı.
Ya da ilkesel tavır sergilemek diye
nitelenebilir. (Ticari sırlar, özel hayat v.s için
de tabii ki aynı şey söylenemez; anlatmak
istediğim ortada.)

Hakkın olmayanı, dolanarak elde etme
sanatının sonucu, başkalarının zarar görmesi,
haksızlığa uğraması anlamına gelir. Bundan
kısa dönemli avantaj sağlanması olası; ama
uzun dönemde, ülkenin de toplumun da
ailenin de kayıp hanesine yazılacaklar epey
olacaktır.
İyi olanın, iyi yapanın, fark yaratanın ilerlemesi
ise tam tersine ülkenin de toplumun da
ailenin de ileri gitmesi demektir; çünkü bu
nitelikteki kişi daha çok üretir, daha çok
kazandırır, daha çok paylaştırır.
O nedenle her türlü ilerleme, ‘iyi olan’, ‘fark
yaratan’ , ‘adaleti uygulayan’ ilkelerinden
kaynaklanmalıdır.
Güç sahiplerinin yanında tutum alarak,
bütün bu ilkeleri bir kalemde yok saymak,
bu yolu özendirici davranışlar sergilemek
hepimizin kaybı anlamına gelir.

Baş Yastığa Dokunduğunda
Kaybeden hepimiz isek, üstümüze düşen
görevler de var demektir.
Bilgi ile donanmak, işin en iyisini yapmak,
fark yaratmak ve bütün bunları sabır, saygı
ve sevgi ile toplumun da yararlanacağı
konuma taşımak gerekiyor.
O zaman başlar dik, bel kemikleri de sağlam
oluyor. Baş da yastığa dokunduğu an, o
kadar salim oluyor, huzur veriyor. Gerisini
bırakalım yastığa başı düştüğünde vicdan
muhasebesini yapanlar düşünsün.
Nasıl olsa toplum vicdanı eninde sonunda
harekete geçebilmekte. O vicdan harekete
geçtiğinde ise tüm kağıttan kaplanlar yıkılıp
gidiyor.
Tercih bizim; ya ‘kağıttan kaplan gücü
gösterilerine’ aldanmalı ya da insanı ayakta
tutan, sürünür olmaktan kurtaran bel

Ülkemizde, o kadar çok alanda imza atılacak
o kadar çok yaratıcılık gerektiren alan/ iş var
ki, sormayın.

Kaşlar Çatılarak Değil
Türkiye, hala çevresel her tür değeri
önemseyen, o değerlerin hem bugün
doğru kullanılması/değerlendirilmesi hem
de asıl sahipleri olan yarının kuşaklarına
ulaştırılması için harekete geçen geniş
kitlelere henüz sahip değil.
Türkiye, üretemediği için çareyi ‘rant
yaratmakta’ buluyor. Bu rant anlayışı,
çevremizi, doğamızı, kişiliğimizi, havamızı,
insanlığımızı, neredeyse her şeyimizi
bozuyor.
Rantın karşısına, üretim konmadığı sürece
de böyle olma riski var; üretecekler de yine
bu ülkeden çıkmak durumunda.
Bugün güçlülerin sesinin yüksek çıkması
ve de sürekli gürlemesinin yarattığı korku/
çekingenlik, kaşların çatılması ile değil, aklı
bin kat daha fazla ve yerinde kullanma ile
aşılabilir.
İnsani değerleri, kucaklaşmayı, barışı
egemen
kılmak,
güç
sahiplerine
kendiliğinden, ‘insaf yahu, hooop’ demek
olur ki, bundan iyisi, bundan doğrusu.…
Unutmamak gerekir ki, hiçbir makam/
para/kariyer, insani değerlerin ayaklar altına
alınmasının karşılığı olamaz.
Böyle düşünüyorsak, ısrarla insani değerleri,
adaleti, vicdan hesaplaşmasını yüceltmek
gerekiyor.
İşe buralardan koyulup, ilerlemek için de en
iyi güç kaynağı, yine kısaca yineleyelim ki ’iyi
olmak’, ‘fark yaratmak’, ‘aklı kullanmak’tır.
SON SÖZ: Akılla kalın, akıl sağlığını koruyun.
Şükrü KÜÇÜKŞAHİN
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PORTRE

Kişisel Gelişim ve Toplum Yaşantısında Sanatın Önemi

Dünden günümüze sanata bakış açımızı Meltem Yılmaz’82
bizler için değerlendirdi.
1965 yılında Kanada’nın Montreal
şehrinde doğan Meltem Yılmaz, ilk, orta
ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde
tamamlayarak 1982 yılında mezun oldu.
Lisans eğitimini 1986 yılında Orta Doğu
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,
Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans
eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı Bölümü’nde 1990 yılında
tamamladı. 2006 yılında doçent, 2012
yılında profesör ünvanını alan Meltem
Yılmaz şu an Hacettepe Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak
görevine devam etmektedir.
bilincin oldukça yükseldiğini görüyorum.
Para kazanma ikinci planda kaldı. Benim
gözlemim herkes kendi ilgi alanına göre
seçim yapıyor. Örneğin, resim veya heykel
için gelen çok öğrencimiz var.
Güzel sanatlar nedir? Bir tarifi var mıdır?
Aslında güzel sanatlar tüm dünyada kabul
görmüş bir kavram. Güzel sanatlar deyince
insanın aklına daha çok sanatla ilgili alanlar
geliyor. Bizim fakültemizden bahsedecek
olursak grafik, resim, heykel, iç mimarlık/
çevre tasarımı ve seramik bölümlerimiz
var. Bu bölümlerde yaratıcılık ön plandadır.
Özellikle, ilk yıllarda yaratıcılığı ortaya
çıkarttıktan sonra alanlarımızı destekleyecek
mesleki derslerimiz başlamaktadır. Özetle,
güzel sanatları genel olarak yaratıcılık,
estetik, yetenek, görgü, kültür ve birikim
olarak tanımlayabiliriz.
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Sanatçıyı sanatçı yapan değerler nelerdir?
Benim için sanat kişilere ve topluma bir
mesaj iletme aracıdır. Sanat kişisel olarak
sanatçının
duygularını,
düşüncelerini
dışa vurum, paylaşım, eseriyle toplum ve
topluluğa bir mesaj gönderme aracıdır.
Önemli olan o eserin kişiler üzerindeki etkisi,
düşündürmesi ve onların ilgisini çekmesidir.
İnsanlar genelde çözmeye çalışır acaba ne
anlatmak istiyor, ne söylemek istiyor diye.
Bu soru ile kişinin aradığı yanıt bile sanatın

toplumsal gelişimi acısından çok önemli bir
olgudur diye düşünüyorum.
Yaratıcılık, çağdaşlık, özgürlük gibi
değerler arasında bir sıralama yapsanız
hangisi hangi sırada olurdu?
Bence hepsi eşit önemde. Sanatçılar
özgür olmalıdır denir. Tabii ki, insan sanatı
özgürce yaratabilmeli ama bazen kısıtlılıklar
da yaratıcılığı kışkırtıyor ve teşvik ediyor.
İnsan kısıtlı olduğu zamanlarda, özgürlüğü
kısıtlandığında daha yaratıcı olabiliyor. Sanat
her zaman, her koşulda, her ortamda olabilir
diye düşünüyorum. Tabii ki, özgür olmak
önemli ama sanatı oluşturmak ve yaratıcılığı
meydana çıkartabilmek için özgür olunması
gereklidir diye bir ön koşul yoktur.
Fakültenize bağlı bölümler arasında
seçim yaparken öğrencilere kendilerinde
aramaları gereken özellikler konusunda
ne tavsiyeleriniz olur?
Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz
geliyor ziyaretimize. Biz onlara genel olarak
bölümlerimizi kısaca tanıtmaya çalışıyoruz.
Son yıllarda toplumumuzda sanata karşı bir

Spor atletizmle başlar derler, atlet
değilsen birçok spor dalında başarılı
olamazsın. Bu anlamda güzel sanatlarda
temel bir bölüm var mıdır?
Her bölümde yaratıcılığı geliştirmekle ilgili
temel derslerimiz var. Öğrencilerimizin
tasarım, hayal gücü ve bir eser yansıtabilme
yeteneklerini
geliştirmeye
çalışıyoruz.
“Yetenek doğuştan var olmalıdır” diye bir
anlayışım yok aslında. İnsan isterse var olan
kabiliyetlerini geliştirebilir, her istediğine
ulaşabilir diye düşünüyorum. Doğuştan
olan bir yetenek varsa o da çok büyük artıdır.
Türkiye’de güzel sanatları, tarihi değerleri
bir kenara koyarak, değerlendirseniz
Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemler
için ne söylersiniz?
Sanat toplumlar için çok önemli. Özellikle
kültürümüzü yansıtmada, paylaşmada,
aktarmada büyük önem, bilgi ve belge
niteliği taşıyor. Cumhuriyet öncesinde
maalesef bizim kentlerimizde sanat kullanımı
oldukça kısıtlıydı. Bazı dini yapılarda bunu
geometrik figürler olarak görebiliyoruz.

KOLEJLİLER ARALIK 2013

Dolayısıyla
bizim
kültürümüzde,
toplumumuzda maalesef insanlarımız
sanatsal eserleri görerek yaşamadığı için
Cumhuriyet’ten sonra sanat alanındaki
gelişmeler de yetersiz kaldı. Kentlerimize
baktığımızda var olan heykellerimizin
niteliği ya da çok nitelikli heykellerimiz olsa
bile onların konumu ve kentle insanlarla
olan bağlantısı bence sorgulanır durumda.
Bunu aslında suçlayıcı ya da eleştirel olarak
söylemiyorum. Kültürümüzde olmadığı
ve gelişimimizde böyle görgü ve bilinç
oluşmadığı için sonradan oluşturmak
zor oluyor, zaman alıyor. Kentteki bütün
insanların görerek belli bir bilince erişmesi
gereken bir olgu. Cumhuriyet sonrası
sanat daha rahat özgür ve serbest oldu.
Ama gelişmiş kentlerimize baktığımızda
çok
kötü
örnekler
gördüğümüzü
söyleyebilirim. Yönetimlerin de yaklaşımı
önemli. Bazen destekleyici tavırlar alıyorlar.
Bazen de almadıklarını görüyoruz.
“Güzel Sanatlarda Çağdaşlık” ve “Çağdaş
Güzel Sanatlar” aynı şey midir?
Değildir. Güzel sanatlarda çağdaş olmak
daha güncel. Belki günümüz hatta
günümüzün ötesinde olabilecekler sanatın
etkisi altına girebiliyor. Teknoloji de sanatla
bağlantılı oldu. Sanatçılar da artık teknolojiyi
kullanarak sanat eserleri yapıyorlar. Hatta,
interaktif sergiler görüyoruz. Resim, heykel
ve diğer sanat alanlarında da teknolojinin
kullanımını görüyoruz. Bizim fakültemizde
de videoart ana sanat dalı yeni açıldı.
Çağdaş güzel sanatlar deyince benim
aklıma bu geliyor. Teknolojinin sanat
eserlerinde bütünleşmesi geliyor.
Son zamanlarda asırlar boyu birçok
medeniyete
ev
sahipliği
yapmış
İstanbul’da rant uğruna göğü delen
çok katlı
binaların tarihi silüeti yok
ettiği üzerine söylemler var. Bu yok
oluş basit bir kazanç hırsından mı
kaynaklanmaktadır,
kültürsüzlük
müdür, milletinin ve insanlığın tarihine
ve onun eserlerine, değerlerine karşı
sorumsuzluk mudur?
Uzmanlaşmaya özensizlik gösteriliyor.
Şehir bölge planlamacılık diye bir
uzmanlık alanımız var ve bu uzmanlık
alanının belediyelerde, yerel yönetimlerde
kullanılması gerekirken maalesef bizim
gibi gelişmekte olan ülkelerde planlama
yerine bir takım baskı gruplarının
kararlarıyla kentlerin geliştiğini görüyoruz.
Kentlerimize sahip çıkıp, sadece orta ve üst

kesimi değil, yoksul insanları da düşünerek
planlamalıyız.
Benim
yöneticilerden
istediğim; yoksul insanlara yönelik düzgün,
sağlıklı yapı ve çevreyi nasıl oluşturabilirizi
araştırıp buna yönelik finansal kaynaklar
bulup ve destekleyici çevreler ve ortamlar
yaratmaya çalışmalarıdır. Sosyal ve
kültürel anlamda dışlamayan kentleşme
üretmeliyiz. İstanbul için değil, tüm dünya
kentleri için kültürel ve tarihi varlıkları
korumak çok önemlidir. İstanbul’da
silüetin bozulması çok üzücü bunu ben
kültürsüzlüğe, bilgisizliğe ve bilinçsizliğe
veriyorum.
Küçük yaşlardan itibaren çocukların
her tür sanat dalıyla tanıştırılmaları,
yaşamlarına
katılması,
alışkanlık
edinmeleri sayesinde erozyona uğrayan,
unutulmaya yüz tutmuş duyguları
canlandırıp geliştirip, insanı insan
yapan değerlerle bir ömür sürmelerinin
sağlanması konusunda ebeveynlere
önerileriniz ne olurdu?
Okul öncesi çağında sanatla mutlaka
buluşturulmalılar
çocuklar.
Benim
gözlemime göre bu konuda bir gelişme
var. Aileler bilinçli ve çocuklarının küçük

yaştan itibaren sanatın belli bir alanı ile
ilgili olması konusunda çaba gösteriyor.
Okullarda da bu yönde çabalar görüyorum.
Okul öncesi kreşlerde de sanat ağırlıklı
çalışmalar
yapılıyor.
Üniversitemizde
seçmeli derslerimiz var. Sanatla ilgili resim,
plastik sanatlar ve fotoğraf derslerimize 3-4
yıldır çok ilgi var. Talebi karşılayamaz hale
geldik. Büyük bir bilinçlenme var. Artık
herkes sanatın kişisel gelişimdeki etkisinin
farkında.
Kolejliler dergisi için bir mezun olarak
sizinle yaptığımız bu söyleşiden ve
başarılarınızdan okurlarımızın büyük
keyif alacağı ve bilgileneceği şüphesiz.
Mezuniyetten sonraki yaşamınızda TED
Ankara Koleji mezunu olmanın size
getirdiği olumlu katkılar oldu mu? Bu
konudaki değerlendirmeniz nedir?
Kesinlikle her zaman gurur duyuyorum. Bana
çok büyük artıları oldu. En başta yabancı dil.
Gerçekten çok iyi yabancı dil eğitimi veriyor.
Sosyal çevre, arkadaşlık ilişkileri, kültürel
ortam gerçekten çok mükemmeldi. Oradaki
eğitimim süresince bunları doya doya
yaşadığımı düşünüyorum. Bundan dolayı
gurur duyuyorum.
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AKTÜALİTE

CUMHURİYETİMİZİN 90. Yılında ATAMIZI Saygıyla Anıyoruz
8

“Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister.” 1881-193

bulunanlar derhal bu fikre katılmışlardır.
Teşkilâtı Esasiye Kanunu’nda yapılan
değişikliklerin kabulü ile 29 Ekim 1923’te
T.B.M.M. tarafından Cumhuriyet ilân
edilmiştir.
Şevket Süreyya Aydemir’in açıkladığına
göre, tasarı müttefikan (oybirliği ile) kabul
edilmişti. Yaşasın Cumhuriyet sesleri bu
defa daha gür, daha devamlı bir heyecan
fırtınası içinde Eski Büyük Millet Meclisi’nin
küçük, mütevazı salonunu çınlattı. Türkiye
artık bir Cumhuriyet olmuştu. Atatürk 1933
tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku’nda, bu günü
”En Büyük Bayram” olarak nitelendirmiştir.

Cumhuriyetimizin 90.yılını kutlarken
Cumhuriyetimizin kuruluşunun, ülkemizin
kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün, vizyonunu tekrar öğrenmeli
ve anlamalıyız

mecliste tecelli ve temerküz etmiştir”.
Yeni Türkiye’nin payitahtı meselesine
gelince, bunun cevabı kendiliğinden zahir
olur. “Ankara Türkiye Cumhuriyeti’nin
payitahtıdır”

Cumhuriyet’in ilanı “Kurtuluş Savaşı”ndan
sonra yeni kurulan Türk Devleti’nin en büyük
kazanımlarından biridir. Yakın tarihe bir göz
atıp şekillenmesini ve ilanını hatırlayalım.

Mustafa Kemal Paşa’nın demecinin içerde
ve dışarıda yankısı çok yaygın olmuştur.
Fransa’nın tanınmış gazetesi, Le Temps,
“Fransa, kendi görüşlerini hiç kimseye
zorla telkin etmek istemezse de Türkler
Cumhuriyet ilân ettikleri zaman önce
onları Fransızlar kutlayacaktır.” diye yayın
yapmıştır. Bu gelişmeler kamuoyunda ve
basında polemiklerin baş göstermesine,
şiddetli münakaşalara sebebiyet vermiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Wiener Neue Freie
Presse muhabiri Lazar’a 22 Eylül 1923’de
verdiği demeç gerek ülkede ve gerekse
dışarıda büyük yankılar uyandırmıştı.
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Mustafa Kemal Paşa bu beyanatında ilk
defa “Cumhuriyet” kelimesini açıkça ortaya
atmış bulunuyordu. O sırada Ankara’da
bulunan İkdam Gazetesi muhabiri Mecdi
Sayman da demecin doğruluğunu görüşme
sırasında orada hazır bulunan Hamdullah
Suphi Tanrıöver’e doğrulatmış, bir özetini
Türkçe olarak ilk kez İkdam gazetesinde
yayınlanmıştı.
Gazeteci Lazar’ın sorusuna Mustafa Kemal
Paşa’nın Cumhuriyet’in ilânı ile ilgili cevabı
çok kesindi; “Hakimiyet bilâ-kayd’ü şart
milletindir. İcra kudreti, teşriî salâhiyeti
milletin yegâne hakiki mümessili olan

13 Ekim 1923’de Anayasa’ya konan ek bir
madde ile Ankara, yeni devletin başşehri
olmuş ve böylece devlet merkezinin
İstanbul olacağı yolundaki çekişmelere son
verdiği gibi, Cumhuriyet’in ilânı içinde bir
adım atılmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, 28 Ekim 1923 günü
Çankaya’da İsmet Paşa (İnönü), Fethi Bey
(Okyar), Kâzım Paşa (Özalp), Kemâlettin
Sami Paşa, Halit Paşa, Rize Mebusu Fuat
ve Afyonkarahisar Mebusu Ruşen Eşref
Bey ile yedikleri yemek esnasında, “yarın
Cumhuriyet ilân edeceğiz” demiştir. Orada

Türkiye’de Cumhuriyet’in ilânı, tarihî bir
gelişmenin tabii bir sonucudur. Millî
egemenlik ilkesinin devletin siyasî rejiminin
temel direği olması, bütün gelişmeleri
Cumhuriyet’e yöneltmiştir.
Türkiye’de Cumhuriyet batılı anlamda
modern devlet şekli olarak gelişmiştir. Irk,
din, dil ve cinsiyet farkı gözetmeksizin, bütün
vatandaşların paylaştıkları ve yararlandıkları
siyasî rejimin adı olmuştur. Eşitlik ilkesi,
herkesin kanun önünde eşitliği, Türk
Cumhuriyeti’nin özelliğini teşkil etmiştir.
Ulu Önder’in kısa bir hayata sığdırmayı
başardığı çok büyük işler onu çok yormuş
ve aramızdan zamansız ayrılmasına neden
olmuştur.
Atatürk’ün rahatsızlığı ve özellikle Avrupa’dan
doktor getirtilmesi, dünyada geniş bir yankı
bulmuştur. Atatürk’ün ölmek üzere olduğu
ve siyasi mirasını kime bırakacağı yönündeki
haberler üzerine Atatürk tüm dünyaya
sağlıklı olduğunu göstermek istercesine
19 Mayıs 1938 günü Ankara Stadyumu’nda
halkın karşısına çıkmıştır. O gün son defa
Ankaralıların karşısındaydı. Kutlamalar çok
parlak geçti hatta o günün anısına Ankara
Stadyumu’nun adı 19 Mayıs Stadyumu
olarak değiştirildi.
Atatürk aynı gün törenden sonra Mersin’e
hareket etti. Daha sonra Adana’ya geçti.
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Askeri geçit törenleri yaptırdı ve ordunun
başında olduğunu herkese gösterdi.
Yaptıkları işe yaramıştı, dış basında hastalık,
hatta “ölüyor” tarzı haberler kesildi. Fransızlar
Hatay konusunda tüm şartları kabul
ettiklerini bildirdiler. Ancak, bu seyahat
Atatürk’ün hastalığını iyiden iyiye arttırmıştı.
Atatürk 26 Mayıs 1938 günü son defa
Ankara’dan ayrıldı, İstanbul’a hareket etti.
Atatürk, İstanbul’da 1 Haziran 1938’den
25 Temmuz 1938’e kadar Savarona
Yatı’nda kaldı. Yaz sıcakları üzerine tekrar
Dolmabahçe Sarayı’na döndü. Bu arada
Hatay sorunu da çözüldü ve Türk Ordusu
Temmuz ayı başlarında Hatay’a girdi.
5 Eylül 1938 günü Atatürk vasiyetini yazdı
ve bütün mal varlığını belirli şartlarla, genel
başkanı olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne
bıraktı. Kız kardeşine ve manevi çocuklarına,
İsmet İnönü’nün çocuklarına eğitimleri için
para yardımı yapılmasını belirtti. Ayrıca Türk
Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na da
belirli miktarlarda yardım yapılmasını istedi.
18 Eylül 1938’de Başbakan Celâl Bayar,
Dolmabahçe Sarayı’na gelerek dört yıllık
ekonomik plan dosyasını Atatürk’e sundu.
Atatürk ülke ekonomisi için çok önem
taşıyan projelerin gerçekleştirilmesi için
Türkiye’nin önünde en fazla üç yıl olduğunu,
bir dünya savaşı çıkacağını ve bir an önce
bu projelerin hayata geçirilmesini isteyerek
olağanüstü vizyonunu bir kez daha ortaya
koymuştur.
Çok istemesine rağmen sağlık durumu
elvermediği için 29 Ekim 1938 günü
Ankara’da Cumhuriyetin on beşinci
yıldönümü
kutlamalarına
katılamadı.
Bayram nedeniyle Ankara’da düzenlenen
törenlerde Türk Ordusu’na hitaben yazdığı

bayram konuşmasını Başbakan Celâl Bayar
okudu. Atatürk’ün TBMM beşinci dönem
dördüncü yasama yılını açış konuşmasını
da 1 Kasım 1938’de Başbakan Celâl Bayar
okudu.
8 Kasım 1938 akşamı saat 19.00’da Atatürk
doktoru Neşet Ömer İrdelp’e bakarak
“Aleykümesselam” dedi ve son büyük
komaya girdi.
10 Kasım 1938 sabah saat dokuzu beş
geçe ise yüce Atatürk vefat etti. Atatürk’ün
naaşı 16 Kasım 1938 günü Dolmabahçe
Sarayı tören salonunda katafalka konuldu.
Cenaze namazı 19 Kasım 1938 günü
Dolmabahçe Sarayı’nda kıldırıldı. Aynı gün
çok büyük bir kalabalıkla naaşı Dolmabahçe
Sarayı’ndan alınarak rıhtımdan duran
Zafer Destroyeri ile açıkta bekleyen Yavuz
Zırhlısı’na nakledildi. Yavuz Zırhlısı arkasında
Hamidiye, Zafer, Tınaztepe ve iki denizaltı
gemisi ile Savarona, sancağında İngiliz
dretnotu, bunu takiben Sovyet, Alman,
Fransız, Yunan, Romen savaş gemileri,
üstünde uçak filolarıyla Izmit’e gitmek üzere
Marmara Denizi açıklarına doğru ilerlemeye
başladı. İzmit’e ulaştıktan sonra Ankara‘ya
götürülmek üzere Atatürk’ün naaşı törenle
“Beyaz Tren”e yerleştirildi. Akşam saat 20
.30’da çevresinde altı meşale yakılmıştı, altı
subay da kılıçlarıyla saygı duruşuna geçerek
nöbete başlamışlardı. Tümen bandosu
önce İstiklal Marşı‘nı çalmış, arkasından
matem marşına geçtiğinde “Beyaz Tren”
garda toplanan halkın gözyaşları arasında
Ankara’ya doğru hareket etmişti.
Tren İzmit’ten sonra geçtiği tüm istasyonlarda
bir süre durarak Bilecik, Eskişehir, Polatlı ve
Etimesgut’tan sonra Ankara’ya ulaşacaktı.
Hat boyunca trenin geçtiği yerlerde halk geç
saate aldırmaksızın ellerinde meşaleleriyle,

Atatürk’e son kez saygısını sunmak istedi
ve onu gözyaşlarıyla uğurladı.

Büyük Önder’e veda
Ankara’ya kadar, tüm halkı O’nu meşaleler
yakarak yol boyu uğurladı, tren raylarının
geçtiği yollara meşaleler ışık oldu. Ertesi gün
(20 Kasım 1938) Cumhurbaşkanı İsmet İnönü,
milletvekiller, askerler, polisler, memurlar,
öğrenciler tarafından sabah 10.05’te karşılanan
naaşı, top arabasıyla TBMM’ye getirildi. Burada
hazırlanan katafalka konuldu. Ankara halkı
Atatürk’ün önünden saygı geçişlerini yaptı.
21 Kasım 1938 günü yabancı devletlerden
gelen devlet adamlarının da katıldığı çok
büyük bir cenaze töreni ile Atatürk’ün
cenazesi Ankara Etnografya Müzesi’ndeki
geçici kabrine konuldu.
Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’in
yapımına 1944 yılında, Rasattepe‘de
başlandı. İnşaat aşaması oldukça uzun sürdü
ve 1953 yılında tamamlanabildi. Ölümünden
15 yıl sonra 10 Kasım 1953’te Atatürk’ün
cenazesi Ankara Etnografya Müzesi’nden
alınarak törenle Anıtkabir’e nakledildi.
Türk Milletinin kalbinde Aziz Atatürk
sonsuza kadar yaşayacaktır.
29 Ekim-10 Kasım arası kısacık sürede
Türkiye her yıl büyük bir sevinci ve
üzüntüyü bir arada, ama en önemlisi Türk
olmanın, böyle bir Önder’e ve Cumhuriyet’e
sahip olmanın haklı gururunu yaşıyor.
Nice yüz yıllara, bin yıllara Türkiyem…
Kaynakçalar:
Vikipedi, Özgür Ansiklopedi
Nutuk
Atatürk Araştırma Merkezi

15

BİZİM DÜNYAMIZ / K- Kantin
Sevgili Mezunlarımız,
yer
sizlerden gelen yazılara
“K-Kant in” sayfamızda
mınıza
ınızdan sonraki yaşa
veriyoruz. Kolej yıllar
ko lej .
o@
ist ediklerinizi inf
dair bizimle paylaşmak
or g’a bekliyoruz.
Ya yın Ku ru lu

uarlarım

nekli Ta
ızın Yet e

sarımcısı

it e
. Ünivers
un oldum
z
lük
e
cü
m
n
a
çü
d
ü
n
mü’nde
1993 yılı
lü
ö
n
B
ası
de
sı
m
n
a
la
ji’
m
zaj Plan
kara Kole ve Bölge Planla
ede Pey
t imi
T ED A n
ği
it
ir
e
h
rs
e
e
ı
Ş
iv
m
n
Ü
rı
İT
ynı ü
im tasa
.
eğit imimi
mlayıp a
rsel ilet iş
rcih ett im
le tama
ptım. Gö
a
mayı t e
y
şı
s
ta
iğim
n
derecesiy
a
tt
ta
lis
e
u
y
k
m
o
a
se
b
v
k
l
yü
one
ca de
üzerine
a profesy ve üç yıl boyun
ından ise
unu dah
imin ard ılından
ığım
im
d
t
a
ği
şl
e
alarak b
a
b
k
2006 y
anlarda
yumculu
ndi
kurdum.
A ynı zam edresesi’ndeki ku
i
m
e
ly
emde ke
M
kendi atö r yaptığım atöly kurumsal
k
Caferağa
re
le
e
yön
ürünle
takı ve
bu alana
n el işi
lara özel
in önde
tamame
e kurum
v
a
Türkiye’n dern,
i
n
iş
.
a
k
y
ım
y
ra
u
a
sı
b
ı
kt
n
a
Mo
a
m
y
l
p
u
a
ın
b
rım
rı da y
n İstan
tasarımla
ra özel
tasarımla at kurumlarında
la
a
m
şy
ru
e
u
k
hediyelik
ri ve san çalıştım ve bu
angi bir
le
e
rh
z
e
ü
h
m
el
ı sanatın
KSV ile
m
gelen öz
İ
rı
.
la
e
n
m
v
a
zesi
Boş zam eyi t ercih ediyoru
Pera Mü
zırladım.
m
a
ir
h
d
r
n
e
la
rl
n
değe
koleksiyo
ilenerek
dalıyla ilg

s
Kolej A kse

Işın Ça
çur’93

Kolej Dost lukları Hepim
iz İçin Bir Gerçektir

t Güral’71
İnci Erku

23 Şubat 1954 tarihin
de A nkara’da doğdum
. 1960 yılında başlad
A nkara Koleji’nden, ilk,
ığım T ED
orta ve lise eğitiminin
ardından 1971 yılında
oldum. Gazi Üniversite
mezun
si İngilizce Bölümü’n
ü bit irdim. Üniversite
yeniden girdim ve Siy
sınavlarına
asal Bilgiler Fakült esi’
ni
kaz
siyasi gündemi nedeni
andım. 1975-1976 yılla
yle okula güç şartla
rının
r altında devam etm
Japonya Büyükelçiliği’
eye çalıştım.
nde çalışmakta olan
Kolejli bir arkadaşım
ayrılması ve yerine
ın görevden
beni tavsiye etmesi
üzerine 1 Şubat 197
Büyükelçiliği’nde çalışm
9’da Japonya
aya başladım. Japonl
arı ve Japonya’yı çok
Japonya Dışişleri Ba
seviyorum.
kanlığı’nın, çalışma ha
yatımın yirminci yılın
olarak düzenlemiş oldu
da bir ödül
ğu ve eşimle birlikte
gitt iğimiz Tokyo, Kyo
Kamakura şehirlerini
to, Nara ve
kapsayan Japonya sey
ahatini hiçbir zaman
ve unutamayacağım.
unutmadım
Evliyim iki kızım var
.
On bir yıl eğitim gör
mezunu olmanın mutlu
düğüm ve
luğunu her zaman yaş
adığım Kolej’de geçirdi
ve çok küçük yaşlarda
ğim yılların
tesis ett iğimiz ve bu
gün
e
ett irdiğimiz nadide
kadar hassasiyetle dev
arkadaşlık ve dostlu
am
kların unutulmasının
olmadığı yalnızca ben
da mümkün
im için değil hepimiz
için bir gerçektir.

Kadını
Kolej’den Bir Bilim

16

retim yılında T ED
. 2003-2004 öğ
um
ğd
do
a
a’d
rsitesi F en
ar
e A nk
a A nkara Ünive
02.11.1987 tarihind
oldum. 2008 yılınd
n
us öğrencisi
zu
asm
me
Er
en
da
ım
ind
A nkara Kolej’
. Üniversite yıllar
im
ird
bit
Hacett epe
ü
ü’n
’de
11
lüm
Bö
gördüm. 20
Fakültesi Biyoloji
k lisansımı
iversitesi’nde eğitim
Ün
kse
yü
t
en
da
Gh
lı’n
aDa
lçik
im
olarak Be
okimya A na Bil
Biy
kazandım.
ı
si
kk
lte
ha
kü
Fa
liği
Üniversitesi Tıp
biyoloji öğretmen
k
ra
ola
m. 2011
on
rdi
ve
asy
form
tuvar dersleri
tamamladım ve
biyokimya labora
Bilimleri/
a
nd
cre
ası
Hü
ar
k
ı
Kö
lar
si
2009-2011 yıl
rsitesi Tıp Fakülte
ive
Ün
Doktora
e
.
ep
im
tt
ey
ce
kt
, Ha
devam etme
yılından bu yana
x Planck
Dalı’nda doktorama
Ma
im
ilen
Bil
ed
l
na
A
bu
ka
Tıp
k
Rejeneratif
rinden biri olara
ım.
ın en iyi enstititüle
n sene staj yapt
sürecinde dünyan
Z-Dresden’de geçe
je
MT
pro
ve
ve
H
j
EC
sta
OT
, BI
(İsrail-Rehovot)
Enstitüsü/Dresden
nn Enstitüsü’nde
ma
eiz
.
W
um
ri
or
be
pıy
Ekim ayından
diğer deneyleri ya
ile ilgili hayvan ve

Gözde

A ydın’0

4

KOLEJLİLER ARALIK 2013

Dokunuşlar
n
a
ır
d
n
la
n
a
Güzel
ırlantayı C
Hacett epe
A ltın ve P
olan
unuyum.
gündemde
emi mez

982 dön
m
dönem çok
leji 1981-1
yük turiz
n sonra o
Ko
te
ik
ra
rd
ti
ka
bi
n
nin en bü
e’
le
y
iy
liği
z
ce
rk
ti
T ED A
re
Tü
er
de
sp
r
kült esi’ni
rli taş ek
Uzun yılla
altın
ta ve değe
Sanat lar Fa üne gönül verdim.
n
r
a
bi
rl
pı
de
re
i’n
ktör
erkez
’da bir sü
turizm se
A lışveriş M
ticaretimi
m. Belçika
da Karum
nda çalıştı
lıp satarak
ılın
a
y
r
le
99
ün
ası ve
19
acentaları
ür
.
plana çıkm
ri hazır
it im aldım
ım. Öncele
ygımın ön
çt
ka
şladım.
üzerine eğ
a
k
ba
n
ti
a
e
te
kk
ey
es
her dü
allar üretm in kendime
aha sonra
D
m
.
k
ve mücev
m
ti
tı
lış
bu
üzerine
olması iç
tmaya ça
ün sağlıklı
ayakta tu
yoğun ist ek
enin ve
den gelen
e kontrolün
, azmetm
m
ın
lit
ri
n
le
a
ka
ri
m
e
lış
te
v
ça
p
ki
müş
k bana
ok
a
ta
Ç
m
.
ol
da
şamasın
den emin
esi kurdum
n
y
ği
öl
ce
at
re
İmalat a
tü
im.
ta
y
n
başarıya gö yerde sürdürmekte
ın ve pırla
enin kişiyi
ı
bir de alt
m
n
y
et
a
p
e
ki
ifl
y
ayı ta
esleğimi ke
güncel mod
di. Halen m
hep güç ver

Gonca

Güzelo

ğlu’81

nbul’da Çalışıyorum.
A nkara’da Okudum, İsta

geçt i.
tim hayatım A nkara’da
doğdum. Tüm eğit im-öğre
Ü Makine
ODT
a
sonr
a
1961 yılında A nkara’da
Dah
m.
oldu
ra Koleji’nden mezun
an
1978 senesinde T ED A nka
yıllarca bozkırda çalıştıkt
endis ve yönetici olarak
Müh
.
dim
bitir
nü
mü’
Halen trafiğe uyum
Bölü
um.
ıyor
çalış
e
ett
gurb
r
una dört yıldı
te gidip
sonra ekmek parası uğr
, hafta sonları memleke
imde boğazı seyrederek
.
eyim
ekt
sağlayarak, boş vakitler
ürm
sürd
ı
yılım
ak ikinci elli
kolej maçlarında bağırar

A hmet Tanyeloğlu’78

T ED’den T EDÜ’ye
eğitimimi, Boğaziçi
yılında mezun oldum. Lisans
T ED A nkara Koleji’nden 1985
dım. Üniversit e öğrencisi
amla
tam
de
mü’n
Bölü
iyatı
Üniversit esi İngiliz Dili ve Edeb
et sektörlerindeki
ilişkiler, organizasyon ve hizm
iken başladığım müzik, halkla
Halkla İlişkiler
ıyla;
sıras
k
olara
a, profesyonel
yarı zamanlı iş hayatı sonrasınd
Yönetmen, Genel Müzik
mcıYapı
örü,
rviz
Süpe
ve
A sistanı, İngilizce Eğitmeni
ni ve Müşt eri
t Yönetmeni, Marka Yönetme
Direktörü, Kurucu-G enel Sana
Yöneticisi (T.C.
işim
İlet
l
msa
Kuru
ve
ür Yardımcısı
İlişkileri Yöneticisi, Genel Müd
Web Portalı)
tım
Tanı
ve
Türkiye Resmi Turizm
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
rarası projelerde
ulusla
ve
l
ulusa
li
çeşit
nca
boyu
ç
olarak görev aldım. Bu süre
da da danışmanlık
ve stratejik planlama alanların
pazarlama iletişimi tasarımı
T ED’li olmanın
rar
“Tek
de
esi’n
an T ED Üniversit
yapmaya devam ettim. Şu
yapmaktayım. Entegre
v
göre
k
olara
ticisi
Yöne
gururuyla”, Kurumsal İlet işim
ilişkileri yönetimi,
e yönetimi, marka ve müşteri
pazarlama iletişimi, toplam kalit
l medya içerik
dijita
l
sosya
rımı,
tasa
, görsel iletişim
halkla ilişkiler ve organizasyon
özel sektör
ve
u
kam
n
konularında 25 yıla yakı
yönetimi ve itibar yönetimi
ziçi Mezunlar Derneği
Boğa
eği,
Dern
rı
unla
Mez
i
tecrübem var. T ED A nkara Kolej
Derneği üyesiyim.
A nkara Şubesi ve Türk Eğit im

M ut

lu A
ta

Can
’8

5

“Var Olmak ile ‘Varım
’ Demenin İnce Çi
zgisinde
Olmaktır Sanat.”

lu’82

Karamanoğ
Müberra

Herkes bir başka ens
trüman kullanır. Ben
boyaları seçtim. Ren
konuşmaya 2007 yılın
klerin diliyle
da Ohan Kiremitçi
ile başladım. A rdından
Ayaz geldi. 2009-2010
Mustafa
öğretim döneminde
Hacett epe Üniversite
Bölümü’nde özel öğrenc
si GSF Resim
i olarak eğit im gördüm
. Prof. Hasan Pekme
resim, Doç. Mustafa
zci’den baskı
Salim A ktuğ’dan 20.Yüz
yıl Resim Sanatı dersler
Zafer Gençaydın’dan
i aldım. Prof.
aldığım desen, boya
der
sleri ile sanat eğit imim
ett im. Halen, resim
çalışmalarıma kendi
e devam
atölyemde devam etm
çok karma ve kişisel
ekt eyim. Bir
sergiye katıldım. Wine
Point Sanat Galerisi’n
‘Yaza Veda Karma
de katıldığım
Resim Sergisi’nde de
ağırlıklı olarak yağlıbo
sergiledim. Eserlerimd
ya eserlerimi
e insan olmanın yak
ıcı hüznünü heykelin
soğukluğunda
harmanlamaya çalıştım
.
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BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler
2000’ler Partisi

21 Eylül 2013 Cumartesi günü kolejIN’de düzenlenen yaklaşık 300
kişinin katıldığı 2000’ler partisi mezunlarımızı bir araya getirdi. Uzun
süredir görüşemeyenler hasret giderdi ve güzel müzikler eşliğinde
dans ederek eğlendi. Dönem partilerinin devamı için sözleşildi.

Yalın Konseri
TEDÜFest kapsamında ‘Eski Ortaokula Veda’ gecesi olarak 5
Ekim 2013 Cumartesi günü düzenlenen Yalın konserine soğuk
havaya rağmen ilgi oldukça fazlaydı. 2000’nin üzerinde katılımla
gerçekleşen konser, varillerde yakılan ateşler, hep beraber okunan
Kolej Marşı’yla coşkulu bir şekilde başladı. Yalın’ın güzel şarkıları
eşliğinde mezunlarımız çok keyifli bir gece geçirdiler. Bizlerle
beraber olan herkese teşekkür ederiz.
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BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler
Uçurtma Şenliği

6 Ekim 2013 Pazar günü TED Ankara Koleji Kampüsü’nde
gerçekleştirilen Geleneksel Uçurtma Şenliği’mizin 7.si çocuklardan
çok anne babaları eğlendirdi. Özel tasarlanan K logolu uçurtmalarla
mezunlarımız ailece keyifli bir Pazar yaşadılar.

Cafe Taraça
‘Cafe Taraça’ Cinnah Caddesi’nde daha çok gençlere ve öğrencilere
yönelik olarak 2012 yılı Şubat ayında kaliteli ve leziz ürün ilkesiyle
hizmete girdi. İşletmecilerinin TED Ankara Kolejli olmalarından dolayı
zamanla Kolej mezunlarının sıklıkla uğradığı ve öğrencilik yıllarına
geri döndüğü bir mekan halini aldı. Hemen her gün, her dönemden
birçok Kolej mezunu ile karşılaşabileceğiniz Cafe Taraça aynı
zamanda satranç severlerin de uğrak yeridir. Cafe Taraça ismini İzmir
Caddesi’ndeki eski Kızılay Dershanesi altındaki Taraça’dan almaktadır.
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Etkinlikler / KOLEJLİLER
‘78 Mezunları Buluşma

‘Tam Eğitim Burs’lu üç kızımızı okutan ‘78 Kolejliler 2018’de 40.
yıllarında da (bazılarının kilo vererek ki herkes resimde gözüksün) bu
köşede buluşmak üzere sözleştiler.

ARALIK 2013

uniTED Cruise Buluşması
Artık geleneksel hale gelen uniTED Cruise bu sene 30 Eylül 2013
Pazartesi günü İstanbul’da yapıldı. TED Ankara Koleji Mezunları
birbirleriyle hasret giderip eğlendiler.

90’lar Partisi

2 Kasım 2013 Cumartesi günü kolejIN’de düzenlenen dönem
partilerinin ikincisi 90’lar partisine yaklaşık 350 kişi katıldı. 90’lı yıllara
ait müzikler, katılanları gençlik yıllarına götürdü, geç saatlere kadar
süren partide mezunlar keyifli vakit geçirdiler.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kolejIN’de Coşkuyla Kutlandı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda 150’ye yakın dernek üyemizin
katılımı ile gerçekleşen keyifli Brunch’dan ve yine birçok üyemizin
katılımı ile renklenen 17. Dönem Amasya milletvekili Sn. Arsan
Savaş Arpacıoğlu’61 in koleksiyonundan derlenen Cumhuriyet
ve Atatürk Konulu Pul Sergisi ve Bizim Dostlar TSM Korosu
tarafından seslendirilen Atatürk’ün En Sevdiği Şarkılar Müzik
Dinletisi’nden kareler…

THK Müzesi ve TCDD Atatürk Konutu
Ziyareti
29 Ekim 2013 Salı günü kolejIN tesisinde düzenlenen ve
Cumhuriyetimizin 90. yılını kutladığımız etkinliklerimizden biri de THK
Müzesi ve TCDD Atatürk Konutu’na yapmış olduğumuz gezi idi.
Mezunlarımız ve velilerimizden oluşan misafir grubumuz profesyonel
bir rehber eşliğinde tesisimizden alınıp, yol boyu Cumhuriyet
tarihinde Ankara’nın yeri ve önemi hakkında bilgiler aktarılarak gezi
alanlarına götürüldüler.
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BİZİM DÜNYAMIZ / K- Seminer
Ebeveyn ve Çocuk İletişiminde Koçluk
Yaklaşımı ile Farkındalığı Artırmak
Nem Ayşen İpekoğlu ‘82

K- Seminerlerimizin Kasım ayı konuğu Nem Ayşen İpekoğlu’82 idi. 9
Kasım 2013 Cumartesi günü kolejIN’de gerçekleştirilen Ebeveyn ve
Çocuk İletişiminde Koçluk Yaklaşımı ile Farkındalığı Artırmak konulu
seminere mezunlarımız ve velilerimiz yoğun ilgi gösterdiler.

Etkinlikler

ATA’mızı Saygıyla Andık
Ulu Önderimizi ölümünün 75.yılında özlem ve saygıyla andık. 10
Kasım’da TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak okulumuz
öğrenci, öğretmen, yöneticileri ve mezunlarımızla birlikte Atamıza
saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunmaya Anıtkabir’e gittik.
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Öğretmenler Gününü kolejIN’de Büyük Bir Coşkuyla Kutladık

21 Kasım 2013 Perşembe günü 160’ı okulumuza emek vermiş ama
artık çalışmayan toplam 450 öğretmenimiz ve mezunlarımızla
kolejIN’de öğretmenler günü kutlandı.
Bu coşkulu ve duygusal buluşma gününde öğretmenlerimizin el
emeği, göz nuru ürünleri, geliri burs fonuna aktarılmak üzere sergilendi
ve satışa çıkarıldı. Ayrıca, yine öğretmenlerimizden oluşan orkestra
etkinliğe katılanlara güzel melodiler eşliğinde keyifli dakikalar yaşattı.
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Bozkırdaki Yeşil Yuva’da Başkan’a sorduk;
“Kolej benim için tutku, sevgi, saygı, güven, birlik, beraberlik, dürüstlük, kardeşlik,
dayanışma ama en önemlisi ilkeli insan olmak demektir...“ M.Kutluhan Olcay’93
Ankara sırtlarında, TED Ankara
Koleji İncek Kampüsü’ndeyiz.
Bozkırın soğuk havasına inat
kolejIN’de sıcacık bir atmosfer var.
Birkaç saat sonra mezunlarımız,
Öğretmenlere Vefa günü için
hocalarımızla buluşacak. Bu
arada bir kahve molası veren
Başkanımız Kutluhan Olcay’93 ile
merak edilenleri konuştuk.

Gönüllü Demek Gönlünce
Hareket Eden Demek
Değildir
Sayın Olcay, siz en genç Başkanımızsınız.
Ancak gerek meslek, gerekse Ankara
Koleji ve Bilkent Üniversitesi gibi
eğitim hayatınızın yapı taşlarını
oluşturan kurumların oluşumlarında
çok çeşitli görevler almışsınız. Bu da
sizi, genç yaşınıza rağmen çok tecrübeli
bir sivil toplum kuruluşu gönüllüsü
yapıyor. STK’ların toplumdaki misyonu
konusunda ne düşünüyorsunuz?
Demokrasi kültürünün önemli, hatta
vazgeçilmez unsurudur STK’lar. Her
STK’nın bir kuruluş amacı olmalı, bu
amacın gerektirdiği misyon doğrultusunda
faaliyetlerini gerçekleştirmeli. Bu amaç net
ve açık olmalı, yoruma yer bırakmamalıdır.
Amacı doğrultusunda üyeleri ile beraber
hareket etmeli, bilinçli, birleştirici ve
bütünleştirici olmalıdır.
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STK’ları misyonlarına göre değerlendirmek
lazım: Siyasi, kültürel, hemşeri, emekli,
spor, doğa, hobi, eğitim, sanat ve mezun
dernekleri
gibi…
Ülkemizdeki
STK
faaliyetlerinin yeterince aktif olmaması
ve yetersizliği nedeniyle bazen kavram
karmaşası olabiliyor, derneklerin işlevleri
net anlaşılmıyor. Dolayısıyla beklentiler farklı
olabiliyor.

Bizler birden fazla STK’ya üye olabiliriz,
hatta olmalıyız da! Ancak, bizler gönüllüler
olarak gönlümüzce hareket edemeyiz. Üyesi
bulunduğumuz STK’nın misyonuna uygun
hareket etmek zorundayız.
Mesela, TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği’nin Kuruluş amacı “Üyelerini bir araya

toplayarak, aralarında sosyal dayanışmayı
sağlamak ve Ankara Koleji’ne, Türk Eğitim
Derneği’ne ve TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü’ne destek olmak”tır.
Bunun dışında bir beklenti oluşursa, Genel
Kurulda tüzük değişikliği yapmak gerekir.
Aksi takdirde, Dernek amacı dışında faaliyet
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göstermiş olacaktır. Bu durumda sınırların
net belirlenmesi gerekir, yoksa her gelen
kendi görüşüne göre sınırları esnetebilir.

düzenlemek, üye sayısını arttırmak, mali
gücü arttırmak ve federasyonun kurulması
olarak özetlenebilir.

Hepimizin Ortak Noktası
Kolej

Yönetim
Kurulu
olarak
göreve
geldiğinizde neler hedeflemiştiniz? Ne
kadarını başardınız?
Hayatımın her noktasında hayallerimi takip
ettim. Kolej için de aynı yaklaşımım geçerli
oldu. Bil-TED’de, TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü’nde, Genç Kolejliler Spor Kulübü’nde,
Türk Eğitim Derneği’nde, Die 4 You’da ve
Mezunlar Derneği’nde iki yüzü aşkın Kolejli ile
beraber çalıştım, onlardan çok şey öğrendim.
Çalışma arkadaşlarımla sayısız başarılara imza
attım.

Bu yönetimle bunların hepsi gerçek oldu.

Başkan olarak bayrağını taşıdığınız
bir örgütün olanaklarını verimli
kullanarak olabildiğince çok hedefi
gerçekleştirmek kolay değil. Gerek
ülke/dünya konjonktürü, gerekse çok
farklı beklentileri olan mezunlarımızın
memnuniyetinin sağlanması misyonlara
odaklanmayı
zorlaştırmakta
diye
düşünüyorum. Ne dersiniz?
İlk bakışta belki haklısınız. 1940’lardan
bu güne 70 yılı aşkın kızlı erkekli geniş
bir mezun portföyünden bahsediyoruz.
Dünyanın dört bir yanına dağılmış, çok farklı
alanlarda varlık gösteriyorlar ve hayatlarını
sürdürüyorlar.

Öncelikli hedefler kolejIN ile ilgiliydi. Söz
konusu hedefleri kurumsallaşmak, etkinlik
sayısını çeşitlendirmek ve arttırmak, üyelerle
beraber çalıştay düzenlemek, öğrencilerle
ortak proje yapmak, diğer mezun dernekleri
ile iletişimi güçlendirmek, seminerler ve turlar

Sayın Bağdatlı’nın ayrılması sonucu
devraldığınız görevi Mart ayından bu
yana sürdürmektesiniz. Kendi Başkanlık
döneminizi nasıl değerlendirirsiniz?
Bu zor bir konu; Kimse yol ortasında yer
değiştirmek istemez. Bülent ağabey kolejIN
açılınca görevi devretmek istediğini çok önce
belirtmişti ve söylediği gibi de devretti. Çok
iyi bir ekibin bir parçasıyım. Bana güvenlerini
göstererek önce aday, sonra da başkan
seçtiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.
Bu güvenle, dönemin kalan süresini çok iyi
değerlendirdiğimizi düşünüyorum. kolejIN
canlandı. Kurumsallaşma faaliyetleri hızlandı.
Yeni bir dernek müdürü aramıza katıldı. 5
yıllık - 10 yıllık planlar için alt yapı oluşturuldu.
TED Mezun Dernekleri Federasyonu kuruldu.

Bugün İtibariyle Ulaşamadığımız Üyemiz Bulunmuyor.
Bunun Devamlılığını Sağlamak İçin Derneğimiz, Okul
Mezunlar Ofisi Görevini de Üstlenmelidir

Ama hepsinin ortak noktası Kolej, işte çözüm
noktası da bu. Birlik beraberlik ve dayanışma.
Öncelik bunlar olduktan sonra gerisi çok
kolay, sadece çeşitlendirme yapmak gerek.
Sosyal medyada konuşulan konulardan
biri de borçlar nedeniyle düşürülen
üyelikler. Üyelikten çıkarmak yerine,
Dernek etkinliklerinden yararlandırmama
gibi yaptırımlar uygulanamaz mıydı? Bu
üyelerin Dernek’ten uzaklaşma nedenleri
konusunda elinizde veriler var mı?
Bu uzun bir hikaye ve oldukça önemli.
Bakın kimse üye sayısı azalsın istemez. Üye
sayısı bir dernek için önemlidir. Bir gurur
kaynağıdır. Diğer taraftan da kayıtlarınızda
10.000’den fazla üye görünecek ancak
aktif üye sayısı 800-900’ü geçmeyecek. Bu
gerçekçi bir yaklaşım değil, hatta bana göre
bir aldatmaca.
Bugün böyle bir sıkıntı kalmadı. 4000
civarı üyemiz var ve hepsi aktif. Bu büyük
bir başarıdır. Üye erişim oranımız %100 ve
bununla gurur duyuyoruz.
Zor bir karardı. 2000 yılında Genel Kurul
tarafından 6000 küsur üye için - belki
bir fayda sağlar umudu ile - bir af kararı
alınmıştı. Ancak öyle olmadı. Çünkü irtibat
bilgileri yok veya eksik, kayıtlı adresleri yok,
kayıtlı cep telefonları yok, kayıtlı e-posta
adresleri yok.
2008 yılında yapılan Genel Kurulda ise
durumun madden ve manen derneğe
bir fayda sağlamadığına; bu üyelere en
az beş defa mektup, telefon ve e-posta ile
ulaşılmaya çalışılmasına, hiçbirinden yanıt
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alınamaz ise iki yılın sonunda üyeliklerin
dondurulmasına karar verildi.
Özetle Genel Kurul, “Teması kopan
üyeye boş yere aidat borcu ekleme.”
dedi. Düşünebiliyor musunuz, bu işlem
yapılmasaydı bazı üyelerin ödenmemiş
borcu 900 TL’yi bulacaktı.
Üyeliği
bulunmayan
birçok
eski
mezunumuzun
iletişim
bilgilerine
ulaşılamamaktadır sanıyorum. Yeni
üyelikler için, lise son sınıf öğrencilerimizi,
yılın sonuna doğru üye yapmaya
özendirmek; hiç değilse iletişim bilgilerini
almak gibi çalışmalar yapılıyor mu?
Yapılsa bile yeterli olmuyordu. Lise son
sınıf öğrencilerinin cep telefonu, e-posta
adresi gibi nispeten daha kalıcı bilgilerinin
edinilmesi de çok yakın zamanlarda
sağlanan bir olanak.
Bunun için gereken altyapıyı şu an
gerçekleştirmiş durumdayız. Dernek son üç
yılda müthiş başarı sağladı ve 2011-12-13
mezunlarından yüzlerce yeni üye kazandı.
Bir sonraki adım Mezunlar Ofisi olarak
çalışmak olmalı. Dernek, “Okul Mezunlar
Ofisi” görevini de üstlenmeli.

Bağımsız Olmak, İşbirliği
Yapmamak Anlamına Gelmez
Türk Eğitim Derneği’nden bağımsız
icraat yapılamadığı konusu da zaman
zaman gündeme geliyor. Bunun
gerçeklik payı nedir?
Bilmem size sormalı? Dışarıdan nasıl
görünüyor? Bunu yorumlamak lazım.
Her şeyden önce hepimiz ayrı birer yapıyız,
ayrı tüzel kişiliklere sahibiz, birbirinden
farklı yönetim kurullarımız var. Tüm kurullar
seçimle göreve geliyor, seçen genel kurul
üyeleri farklı, seçim tarihleri birbirlerinden
farklı. Yönetim kurulları kendi merkezlerinde
toplanıyor ve kararlarını alıyor.
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Her bir yönetim, kendi genel kurulundan
aldığı yetki doğrultusunda hareket eder ve
yine kendi genel kuruluna hesap verir. Genel
kurulun onayladığı bütçe doğrultusunda
faaliyetlerini sürdürür.
Tam bağımsızdır yani. Ancak, bu kollektif
çalışmamak anlamına gelmez. Beraber
olunca ortak karar alıp beraber hareket
edince başarılar katlanıyor.

Daha önce de bahsettiğim gibi, 90’lı yıllarda
Kolejli kurumlar arası iletişim kopuktu. Bir
araya gelmeleri, karar almaları ve omuz
omuza olmaları mümkün olmuyordu.
Bugün Kolej camiası için durum çok farklı. Bu
sayede son on yılda tüm Kolejli kurumlarda
önemli ilerlemeler oldu. İşte Ankara Koleji
İncek Kampusu, TED Üniversitesi, Spor
Kulübü’nün kullanmakta olduğu TOBB Spor
Tesisleri, bizim kolejIN bunlardan sadece
birkaçı.

Elim Yine Taşın Altında
Olacak
Bu yıl seçimli Genel Kurul yapılacak.
Elinizi yine taşın altına koyacak mısınız?
Yeni projeleriniz var mı?
Cevabım “Evet”. Elimi taşın altına koymaya
devam edeceğim, benim için çok net.
Daha hayallerim var ve görüyorum ki bu
hayalleri paylaşan ablalarım, abilerim,
kardeşlerim var.
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Derneğin ve Kolej camiasının potansiyelini
çok iyi biliyorum, yeni projeler var, zamanı
gelmiş olan projelerimizden bazıları:
Kolej Tarihi Projesi, Ankara Koleji Burs Projesi,
TED İş Konseyi Projesi, Mezunlar Ofisi,
Dönem Temsilciliği, İl Temsilciliği, Yurt Dışı
Temsilcilikler, kolejIN’de şarap, viski, yelken,
fotoğraf kursları, kişisel gelişim kursları,
Logolu ürünlerin çeşitlendirilmesi, Who
is Where’in mevcut yasal sıkıntının dışına
çıkartılarak serbest olması gibi birçok yeni
proje var.
Önceki yöneticilere de teşekkür etmek
lazım, bazı projeler ancak zamanı gelince
hayata geçirilebilir ve bunlar için bir alt yapı

gereklidir. Bu alt yapı bugün var, personel
yapısı kuvvetlenmiş, kurumsallaşma yolunda
ciddi adımlar atmış, kendine ait bir sosyal
kulübünüz olmuş, maddi olarak güçlenmiş,
bunlar yeni projeler için çok önemli.
Üç yaşında bir kızınız var. İş hayatı,
Dernek ve aileniz arasındaki dengeyi
nasıl kuruyorsunuz? Kızınız ilk adımını
attığında, ilk “Baba” dediğinde yanında
mıydınız? Hobilerine zaman ayırabiliyor
musunuz?
Zaman sizin kontrolünüzde olan bir olgu.
Hedefleriniz var ise ve önceliklerinizi belirleyip
program yapabiliyorsanız hayatınıza her şeye
yer var demektir.
Benim iki ablam, bir ağabeyim, bir de
erkek kardeşim var. Kuzenler, yeğenler
hepimiz Ankara koleji mezunuyuz, Kolej
ailemizin bir parçasıdır. Ben okulumdan
hiç kopmadım, 18 yaşıma girdiğim gün
Derneğe üyelik başvurusu yaptım. Ve hep
ben ne yapabilirim diye hareket ettim.

Bu nedenle iş, aile ve hatta kendi şahsi vakit
dengemi sağlayabildim. Tabii ailede bu
kadar Kolejli olunca eşim de Kolejli oldu.
Eşimin beni iyi anladığını zannediyorum,
ona çok şey borçluyum, desteği benim için
çok önemli.
Şanslı bir babayım, kızımın neredeyse tüm
önemli ve özel anlarını paylaşabildim. Beraber
kaliteli vakit geçirmeyi iyi beceriyoruz.
Kendime de vakit ayırıyorum tabii profesyonel
olmasa da spora vakit ayırıyorum tenis, sualtı
sporları ve snowboard’la ilgileniyorum.
Konuklarınız gelmeden bir soru daha
sorayım: “KOLEJ” sizin için ne demek?
Tutku, sevgi, saygı, güven, birlik, beraberlik,
dürüstlük, kardeşlik, dayanışma ama en
önemlisi ilkeli insan olma.
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Ayfer Niğdelioğlu’81
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kolejIN

Bir Başarı Öyküsü

kolejIN üyelerinden Ferit Erkekli’69 ile spor yapmanın önemi ve hedeflediği
kiloya ulaşırken izlediği yol üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
yürüdüm. Yürüyüşün yanı sıra yediklerime
de dikkat ettim. Ekmek ve tatlı yemedim ve
hala da yemiyorum.
Kilo vermeye başladığımda 120 kiloydum.
6 haftada 12 kilo verdim. Şu anda 97 kiloya
kadar indim. Hedefim 93-95 kilo arasında
kalmak. 1.90 cm boy için uygun bir kilo
olduğunu düşünüyorum.
6 haftada 12 kilo oldukça iyi bir rakam.
Anlaşıldığı üzere, bunu düzenli spor
yapmaya, kararlı ve iradeli olmaya
borçlusunuz. Sizi tebrik ediyoruz.
Yürüyüş
dışında
başka
egzersiz
çalışmalarınız da oldu mu?
Yürüyüşle beraber ağırlık da çalıştım. Ağırlık
çalışması pek çok kişi tarafından yanlış
anlaşılıyor, 1 gram da ağırlık 100 kilo da.
Herkes kendine uygun ağırlıkları seçerek
çalışmalı. Özellikle 50 yaşından sonra
kaslarda azalma ve buna bağlı güçsüzlük
başlıyor, onun için uygun ağırlıklar kullanarak
kaslarımızı güçlendirmemiz lazım.

Ferit bey, bize biraz kendinizden
bahseder misiniz?
Elbette. 1958 Ankara doğumluyum. 1969
yılında Ankara Koleji İlkokulu’nu bitirdim,
1982 Hacettepe Üniversitesi İşletme
Yönetimi Bölümü mezunuyum. Evliyim, iki
kızım var.
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kolejIN tesisine üye olduktan sonra
hedeflediğiniz
kiloya
neredeyse
ulaşmışsınız. Nasıl başardığınızı anlatır
mısınız?
Mart 2013’ten beri düzenli olarak kolejIN
fitness salonlarını kullanıyorum. Mayıs
başında kilo vermek için farklı bir program
uyguladım. Altı hafta boyunca her gün
yürüme bandında yürüdüm. İlk 14 gün hafta
içi 5 km, hafta sonu 7 km yürüdüm. Sonraki
bir ay boyunca hafta içi 7 km, hafta sonları
10 km, daha sonra 12 ve en son 16 km

Spor yapmanın önemi tartışılmaz.
Bu konuda oldukça bilinçlisiniz.
Okurlarımıza bu konuda başka ne
söylemek istersiniz?
Ben yaşım itibariyle herhangi bir yarışma
için spor yapmıyorum. Sağlığım için
spor yapıyorum ve yapmaya da devam

edeceğim. Tüm Kolejli dostlarıma da bunu
tavsiye ederim.
Mart ayından beri düzenli olarak
kolejIN’e gidiyorsunuz. Tesis hakkındaki
görüşleriniz nelerdir?
Son derece mükemmel bir tesis. Böyle bir
tesisin Kolej camiasına kazandırılmasında
emeği olan, katkısı olan herkese çok
teşekkür ederim. Tesisin yönetimi, üyelik
hizmetleri, resepsiyon hizmetleri çok
başarılı. Güler yüzlü bir hizmet anlayışı var.
Spor bölümünde bütün eğitmen arkadaşlar
spor yapan herkese çok yardımcı oluyorlar.
Başta Kemal Hoca olmak üzere hepsine ayrı
ayrı teşekkür ederim.
Değerli vaktinizi bize ayırdığınız,
deneyimlerinizi paylaştığınız için biz
size teşekkür ederiz. Nice sağlıklı ve
spor dolu günlerde yeniden görüşmek
ümidiyle.
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kolejIN’de Tenis Shop
‘Tenis Shop’ 1988 yılında Aydın Gönülalan tarafından Ankara Tenis Kulübü içerisinde 6 m2 mağazada kurulmuştur. Günümüzde üç adet mağaza ve
internet üzerinden müşterilere hizmet vermektedir. Mağazaların tamamı Ankara´da bulunmaktadır. Bu mağazalar Ankara Tenis Kulübü, Bilkent Sports
International ve TED Ankara Koleji kolejIN tesisi içerisinde yer almaktadır. Bu mağazalarda tenis sporunun en seçkin markaları ile hizmet vermekteyiz.
Başta Nike ve Wilson olmak üzere Türkiye´de en fazla tenis ürünü satmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Kaliteli ürün ve hizmet anlayışımızı daha
büyük kitlelere ulaştırmak için 2 yıl önce www.tenisshop.com internet sitesini faaliyete geçirdik. Türkiye´nin her bölgesinden tenis sporuna ilgi
duyanlara bu spor için gerekli ekipmanı sağlamaktayız.
kolejIN şubesiyle siz değerli TED ailesi mensuplarına daha kaliteli hizmet verebilmek için Aydın Gönülalan yönetiminde 5 aydır aktif olarak
çalışmaktadır. Aydın Gönülalan tenis sporu içerisinden gelmektedir. Sırasıyla antrenör, hakem, Türkiye Tenis Federasyonu Milli Hakemliği ve Türkiye
Tenis Federasyonu içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Tenis camiasında Aydın
Hoca olarak anılan Aydın Gönülalan Tenis Shop yöneticiliği görevini devam ettirmektedir.
Tenis eğitimleri ise Bora Atmaca ve Ahmet Erol tarafından yürütülmektedir. Ankara
Üniversitesi BESYO mezunu olan Bora Atmaca tenise ATK’ da başlamış, TTF 12- 14 – 16
yaş milli takımlarında görev almış, TTF Eğitim Kurulu ve TTF Teknik Kurulu’nda çalışmıştır.
Bünyesinde çalıştığı kurumlarda çeşitli yaş kategorilerinde Türk tenisine kazandırdığı
başarılı sporcularla performans tenisine katkıları olmuştur. ITF Level II, TTF IV. Kademe tenis
antrenörlüğü belgesine sahip olup, halen Ankara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’ne
öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Ahmet Erol Hacettepe Üniversitesi Spor
Bilimleri ve Teknolojisi Bölümü mezunudur. Altı yıldır çeşitli kulüplerde antrenörlük
yapmaktadır. Halen, Başkent Üniversitesi tenis faaliyetlerinde öğretim üyeliği görevine
devam etmektedir.

kolejIN‘İN LEZZET MARKASI “TORCH RESTORAN”
Bir TED Ankara Koleji Mezunları Derneği klasiği olan Torch Restoran, şimdi
de lezzetli yemekleri, nezih ortamı ve Kolejlilere özgü sıcaklığıyla kolejIN
tesisinde mezunlarımızı ağırlıyor. Bilkent Otel’in profesyonel ekibi tarafından
işletilen restoran 2 ana bölümden oluşuyor. Girişte hafif atıştırmalar için
“lounge” ve orta bölümde hareketli masaların yer aldığı ana restoran. Doğu
Akdeniz lezzetlerini zengin şarap menüsü ile birleştiren mekanda kış aylarında
konuklar Çarşamba ve Cumartesi akşamları canlı müzik dinleyebiliyor.
Ziyafet ofisi tarafından organize edilen grup rezervasyonları için restoran
menüsünden oluşturulan özel set menüler misafirlere sunuluyor. Her Pazar
zengin büfesi ile konuklarına brunch keyfi yaşatan Torch, yaz aylarında da
günbatımı terasta açık havuz manzarası eşliğinde güneşin muhteşem
batışını izleme imkanı sunuyor. Her gün 07.30 - 24.00 saatleri arasında açık
olan restoranda kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği servisi veriliyor.

INN LOUNGE BAR
Inn Lounge bar misafirlerine dev ekranda maç keyfi yaşatırken, aynı
zamanda her ayın 2. ve 4. Çarşambası canlı müzik eşliğinde gerçekleşen
geleneksel Happy Hour etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

SAÇLARINIZI kolejIN’DE ŞIMARTIN…
Sporunuzu yaptınız, duşunuzu aldınız, 1 saat sonra da önemli bir toplantıya veya kutlamaya
katılacaksınız. Kıyafetinizi yanınıza aldınız ama ya saçlarınız? Hiç merak etmeyin ve kendinizi
kolejIN Dia Kuaför’ün hünerli ellerine bırakın. Ankara’nın seçkin kuaför markalarından biri
haline gelen Dia Kuaför, Kolejli hanımlara ve beylere hizmet kalitesini sunabilmek amacıyla
kolejIN tesisinde de bir şube açtı. Hanımlara fön, kesim, maşa, seramik, topuz, boya, röfle,
gölge, balyaj, gelin başı, komple saç bakım uygulamaları yapılırken, beylere de kesim,
boya ve yüz bakım uygulamaları yapılmakta. Salı günleri hariç, haftanın altı günü 09:00 19:00 saatleri arasında hizmet vermekte olan Dia Kuaför, saçlarınızı şımartmak için sizleri
kolejINde bekliyor.
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TEDÜ’den Kısa Kısa…
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TEDÜ 2013-2014 eğitim öğretim yılına
23 Eylül 2013’de başladı. Bu sene ÖSYM
tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarına
göre, Türkiye’deki 61 vakıf üniversitesinden
kontenjanını
yüzde
100
oranında
doldurabilen 8 üniversiteden biri de TED
Üniversitesi olmuştur. Bu başarıda TEDÜ
akademik ve idari personeli, öğrencileri,
TEDYÜV Vakfı, TED Okulları ve çalışanları,
Mezunlar Dernekleri ve Türk Eğitim
Derneği çalışanlarının katkısı büyüktür.
“Yükseköğrenimde de fark yaratan”
TEDÜ’ye ve büyük TED Ailesinin yeni
öğrencilerine 2013-2014 eğitim-öğretim
yılında başarılar dileriz.

TEDÜ Oryantasyon Günü
TEDÜ Öğrenci Danışma Merkezi, Tanıtım
Komisyonu ve Öğrenci Konseyi tarafından
düzenlenen TEDÜ Oryantasyon Günü,
19 Eylül 2013’de TED Üniversitesi Kolej
Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Yeni başlayan öğrencilerin TEDÜ’deki gelişim
süreçlerinde karşılaşabilecekleri sorunlara
karşı koruyucu ve önleyici çalışmalar, mevcut
problemler karşısında öğrencilerin var olan
potansiyellerini kullanmalarını ve sağlıklı ve
doğru kararlar almalarını sağlamak için ne tip
çalışmalar yapıldığı, TEDÜ’deki akademik ve

sosyal hayatla ilgili genel bilgilerin aktarıldığı
günde ayrıca TEDÜ Öğrenci Konseyine bağlı
Öğrenci Toplulukları da açtıkları standlar
aracılığıyla kendilerini ve faaliyetlerini tanıtıp
aday öğrenci kayıtlarını da gerçekleştirdiler.
Gün sonunda üniversite bahçesinde küçük
bir müzikli etkinlik de gerçekleştirildi.
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TEDÜ-Fest…
TEDÜ-Fest, 5 Ekim 2013 Cumartesi günü TED
Ankara Koleji Mezunlar Derneği’nin ve TEDÜ
Öğrenci Konseyi’nin organizasyonuyla, Türk
Eğitim Derneği’ne ait TED Ankara Koleji eski
ortaokul bahçesinde gerçekleştirildi.
Alan içi aktiviteleri, canlı müzik ve yiyecekiçecek standlarının da yer aldığı etkinliğe
çok sayıda TED mezunu, TED okulları
öğrencileri ve yöneticileri, TED ailesine
yeni katılan tam burslu öğrencilerimiz,
TEDÜ öğrenci ve akademisyenlerinin yanı
sıra çok sayıda davetli de katıldı. Etkinlik
saat 20.00’de başlayan “Yalın Konseri” ile
sona erdi.
sundu ve ardından UNFPA üreme sağlığı
koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya “21.
yüzyılda ergen sağlığı” başlıklı bir konuşma
yaptı. Bunu Çankaya RAM’ın yaptığı “Zorbalık”
çalışmasının verilerinin sunulması izledi.
Öğleden sonra ise önce Prof. Dr. Ferhunde
Öktem “Çocuk ve ergenlerde cinsel gelişim”,
daha sonra da Dr. Gökhan Atik “Okul zorbalığı
konusunda
psikolojik
danışmanların
bilmesi gerekenler” başlıklı konuşmalar
yaptılar.

Peter Drucker Türkiye İnisiyatifi
“Etkin Yönetimin Yeniden Keşfine
Hazır Mısınız?” Paneli…

Projelerden…
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla
birlikte TEDÜ’de yürütülmekte olan bilimsel
araştırma projelerinin çıktıları da alınmaya
başlandı. TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi
tarafından yürütülmekte olan “Chain
Reaction” başlıklı Avrupa Birliği Komisyonu
7. Çerçeve projesinin ilk öğretmen
eğitimleri, 11 Eylül’de TED Üniversitesi Kolej
Yerleşkesi’nde başladı. Ankara genelinden
13 lisede görev tapan 33 fizik ve biyoloji
öğretmenin katıldığı ilk tur eğitimler 13 Eylül
2013 tarihinde tamamlandı.

TEDÜ Eğitim Fakültesi Ergen
Sağlığı Toplantısı…
Ankara Çankaya İlçesi Rehber Öğretmenleri
TEDU Eğitim Fakültesi’ndeydi. Yaklaşık 200
rehber öğretmen 23 Ekim 2013 günü Çankaya
Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve TED
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nce ortaklaşa
düzenlenen “Ergen Sağlığı Toplantısı” na
katılmak üzere TED Üniversitesi’ndeydiler. Gün
boyu süren toplantıyı Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Petek Aşkar açılış konuşmasıyla başlattı.
Daha sonra Prof. Dr. Figen Çok “Küreselleşme
ışığında ergen gelişimi” başlıklı bir bildiri

Peter Drucker Türkiye İnisiyatifi tarafından
31.10.2013 tarihinde TED Üniversitesi’nde
düzenlenen “Etkin Yönetimin Yeniden
Keşfine Hazır Mısınız?” panelinin ilk
oturumunda; Zülfü Dicleli (BZD Yayıncılık
Kurucusu - Drucker Türkiye İnisiyatifi),
Muhterem İlgüner (Brand Finance Türkiye
Direktörü), Özer Koç (Franklin Covey
Türkiye Yöneticisi), Emin Zararsız (MEB
Eski Müsteşarı), Ebru Özdemir (Limak
Holding), Selçuk Pehlivanoğlu (TED Genel
Başkanı), Tümay Asena (Nokta Medya
Genel Müdürü), Prof. Dr. A. Selami Sargut
(Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi) yer
alırken, ikinci oturumda; Işık Aydın (Novida
Kurucu Genel Müdürü), Sevinç Atabay (TED
Genel Müdürü), Burak Akgül (Genel Bilgi
Teknolojileri Kurucu Genel Müdürü), Ali Şen
(Uluslararası Strateji ve Politika Araştırmaları
Merkezi Denetim Kurulu Başkanı) yer aldılar.
Çok sayıda öğrenci, akademisyen, meslek
uzmanları ve profesyonelin katıldığı panel
soru cevap bölümü ile sona erdi.
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SAĞLIK

Çocuk Sahibi Olmadan Bilinmesi Gerekenler
Gazi Üniversitesi Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Fatih Süheyl Ezgü’87
genç yaşta anne-baba olmanın önemi ve akraba evliliklerinin risklerini bizimle paylaştı.
Fatih Süheyl Ezgü, 1969 yılında Ankara’da
doğdu ve 1987 yılında T.E.D Ankara
Koleji Lise Kısmı’ndan mezun oldu.
Aynı yıl başladığı Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun
oldu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
başladığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanlık eğitimini 1998’de, Çocuk
Metabolizması Hastalıkları yan dal
uzmanlık eğitimini ise 2004 yılında
tamamladı ve aynı üniversitede yardımcı
doçent doktor olarak göreve başladı.
Daha sonra 2005-2007 yılları arasında
Amerika Birleşik Devletleri’nde University
of California Los Angeles’ta Klinik Genetik
uzmanlık eğitimi ve Moleküler Genetik
eğitimi aldı. Yurda dönüşünde Çocuk
Genetik Hastalıkları yan dal uzmanlığı
için denklik aldı ve Gazi Üniversitesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda
Çocuk Genetik Hastalıkları Bilim Dalı’nı
kurdu. Dr. Ezgü 2006 yılında doçent,
2011 yılında ise profesör unvanlarını aldı.
Halen Gazi Üniversitesi Çocuk Genetik
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığı, Çocuk
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
öğretim üyeliği, Çocuk Beslenme ve
Metabolizma Derneği yönetim kurulu
üyeliği, Dünya Sağlık Örgütü ICD 11
hazırlık komitesi üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Yurt dışı dergilerde 50’nin
üzerinde, yurt içi dergilerde ise 70’in
üzerinde bilimsel yayını bulunmaktadır.
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Uzmanlık alanlarınızla ilgili bilgi verebilir
misiniz?
Ben aslen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
uzmanıyım. Bunun yanında Çocuk
Metabolizma Hastalıkları ve Çocuk Genetik
Hastalıkları yan dal uzmanlıklarım mevcut.
Bu hastalıklar çocuklarda ne gibi
belirtilere yol açıyor?
Uzmanı olduğum hastalık grubu kalıtsal
hastalıklar olup büyük çoğunluğu anne ve
babanın hastalığı genetik olarak taşımaları
sonucu oluşuyor. Tabii, bu durum akraba

evliliklerinde oldukça sık karşımıza çıkıyor.
Bu hastalıkların iki alt grubu mevcut. Birinci
grup kalıtsal metabolik hastalıklar adını
verdiğimiz hastalıklar olup, genetik bir
bozukluk sonucu vücudumuzda süregelen
biyokimyasal olayların duraksaması ve
normal olarak vücuttan hemen atılması
gereken zararlı maddelerin çeşitli organlarda
hasar oluşturacak şekilde birikmesi
sonucu gelişiyor. Bu hastalıklar yenidoğan
bebeklik döneminden başlayıp hayatın her
döneminde belirti ve bulgu verebiliyor.
Çocuklarda öğrenme güçlüğü, zeka geriliği,
körlük ve sağırlık gibi duyu bozuklukları,
havale geçirme, değişik yüz görünümü,
beslenme ve büyüme yetersizliği, karaciğer
ve dalak gibi organlarda aşırı büyüme
ve en ağır olgularda da koma ve ölüme
kadar gidebiliyor. Tedavi edilmedikleri
zaman sürekli ilerliyorlar. Yani, aslında
çevremizde gördüğümüz zeka geriliği, duyu
bozukluğu bulunan çocukların ya da nedeni
açıklanamayan bir şekilde bilinç kaybı ve
koma ile hastaneye yatırılan çocuklarımızın
önemli bir kısmında aslında bu hastalık
grubu mevcut. Bu gruptaki hastalıklara
ülkemizde sık görülen fenilketonüri

hastalığını örnek verebiliriz. İkinci alt grup ise
sendromik bozukluklar olarak adlandırılan
ve dış görünüşte ve bazen iç organlarda
bir takım farklılıklara yol açan hastalıklar. Bir
bölümüne zeka geriliği de eşlik edebiliyor.
Bu gruba en iyi örnek “Down Sendromu”. Bu
alt grup genellikle ilerleyici değil.
Son yıllarda kariyeri önceliğine alıp çocuk
konusunu öteleyen çiftlerin ileri yaşlarda
çocuk sahibi olmak isterken kalıtsal
metabolik ve genetik hastalıkların ortaya
çıkma olasılığı yükselir mi?
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
değişen yaşam şartları ve uzayan eğitim
süreleri ile geç meslek edinme, çocuk
edinmenin daha ileri yaşlarda olmasına
yol açmaktadır. Özellikle ileri yaşta anne
olmanın günümüzde zeka geriliğine de
yol açabilen kromozom bozukluklarının
olasılığını arttırdığı bilinmektedir. Özellikle
30’lu yaşların sonlarından sonra bu risk
belirginleşmektedir. Bir örnek vermek
gerekirse 25 yaşındaki bir annede “Down
Sendrom”lu bebek doğurma riski yaklaşık
1400’de bir iken, 35 yaşında 350’de bire,
39 yaşında ise 100’de bire yükselmektedir.
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Diğer taraftan ileri baba yaşı da zararlı
gen değişikliklerinde artışa ve aralarında
kalıtsal
metabolik
hastalıkların
da
bulunduğu genetik hastalıklarının daha sık
gözlenmesine neden olmaktadır. Örneğin,
36 yaşındaki bir baba 20 yaşına göre yaklaşık
2 kat, 70 yaşında ise yaklaşık 8 kat hatalı
şifreyi çocuklarına aktarabilmektedir.
Ülkemizin acı gerçeklerinden olan çocuk
gelinlerin çocuklarında bu tabloyu görme
olasılığımız yüksek mi? Yani erken yaşta
çocuk sahibi olmaları ile risk katsayıları
yükselir mi?
Genç hatta çocuk yaştaki evliliklerde
genetik riskten çok yeterli olgunluğa ve
ekonomik bağımsızlığa erişememenin
getirdiği sosyal, ekonomik ve psikolojik
sorunlar daha ön plana çıkıyor. Bunlar da
çocuklarda gelişimsel ve büyüme ile ilgili
sorunların, mikrobik hastalıkların daha fazla
görülmesine yol açıyor.
Ülkemizde çok yaygın olan akraba
evliliklerindeki genetik hastalık riski
nedir?
Ülkemizde son yıllarda yapılan araştırmalar
her dereceden akraba evliliği oranının yaklaşık
%20-25’lerde olduğunu göstermektedir.
Bu oldukça yüksek bir oran olup az önce
tarif ettiğimiz özellikle birinci alt gruptaki
hastalıkların görülme sıklığını arttırmaktadır.
Örneğin, tedavi edilmediği zaman zeka
geriliği ile sonuçlanan fenilketonüri hastalığı
ülkemizde yaklaşık her 6000 doğumda bir
gibi yüksek bir oranda gözlenmektedir.
Bu yüzden akraba evliliklerinin mümkün
olabildiğince
engellenmesi
genetik
hastalıkların görülme olasılığını azaltacaktır.
Çocuk sahibi olmayı düşleyen anne-baba
adaylarının bu korkulu rüyalarından
kurtulmalarını
sağlayacak
veya
yönlendirici olabilecek hamilelik öncesi
ebeveyn adaylarını tarayacak ve genotip
haritalarını ortaya koyabilecek bir tarama
metodu ülkemizde mevcut mu? Varsa
güvenilebilirlik boyutu nedir?
Belirttiğiniz gibi bir ülkede kalıtsal
hastalıkların önlenmesi için en etkili ve erken
yollardan birisi de “taşıyıcı taraması” adını
verdiğimiz ve evlenmeden önce çiftlerin o
ülkede sık görülen genetik hastalıkları taşıyıp
taşımadıklarının belirlenmesi için yapılan
testlerdir. Ülkemizde genel olarak taşıyıcı
taranması gerçekleştirilememektedir. Ancak,
bazı özel merkezlerde, bazı hastalıkların
sık görüldüğü küçük topluluklarda ya da

isteğe bağlı olarak çeşitli hastalıklar için
genetik yöntemlerle taşıyıcı taraması
gerçekleştirilmektedir. Belirli bir yaşın
üzerindeki gebelerde kan tetkikleri ya da
amniyosentez adını verdiğimiz rahimden
alınan gebelik suyunun analizi ile aralarında
Down Sendromu’nun da bulunduğu bazı
hastalıklar için taramalar yapılmaktadır. Ayrıca
bir ailede daha önce bir genetik hastalık için
kesin tanı almış çocuk bulunuyorsa, gebelik
öncesi ya da gebelik sırasında o hastalık
için inceleme yapılabilmektedir. Hatta
belirli genetik hastalıklar için risk altındaki
ailelerde anne ve babadan alınan üreme
hücreleri ile oluşturulan ve henüz en erken
dönemlerinde bulunan tüp bebeklerde bazı
hastalıklar taranmakta ve bunların arasından
hastalık taşımadığı saptanan bebekler anne
rahmine yerleştirilebilmektedir.
Bu alanda önleyici tanı ve tedavi
süreçlerinde birikim, tecrübe ve teknik
kapasite açısından yol almış diğer
ülkelerle ülkemizdeki gelişmişlik ölçütleri
arasında fark var mıdır?
Ülkemizde genetik hastalıklar için en erken
tarama yenidoğan bebeklerin taranması
ile yapılmaktadır. Yenidoğan taramasında
analizler doğumdan 1-2 gün sonra özel
kağıtlara bebeklerin topuklarından alınan
1 damla kandan gerçekleştirilmektedir.
Yurt dışında taranan kalıtsal metabolik ve
diğer genetik hastalık sayısı 30-40’larda
olup ülkemizde halen iki genetik hastalık
taranabilmektedir. Ülkemizde de yenidoğan
taramalarını
genişletmeye
yönelik
çalışmalar devam etmektedir. Tanı ve tedavi
aşamalarında ülkemizdeki olanaklar en
az yurt dışındaki merkezler düzeyindedir.
Örneğin benim çalıştığım Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk Metabolizma ve
Çocuk Genetik Hastalıkları Merkezi, yapılan
analizler bakımından Avrupa’nın ilk 5-10
merkezi arasında yer almaktadır. En son
700’e yakın genetik hastalığı çok az miktarda
kan örneğinden 1.5-2 gün içerisinde
aynı anda tarayarak belirleyen bir sistemi
laboratuvarımızda kurduk. Sanıyorum çok
yakın bir gelecekte dünyada tanımlanmış ya
da tanımlanmamış tüm genetik hastalıklar
çok kısa bir süre içerisinde aynı anda
taranabilecek ve gebelik öncesi çiftlerin
taranmasında da kullanılabilecektir. Kalıtsal
metabolik ve diğer genetik hastalıkların
kesin çözümü olarak görülen gen tedavisi
üzerindeki çalışmalar ise tüm dünyada
büyük bir hızla devam etmektedir. Bu
konuda uluslararası çalışmalardan birisi de

yine merkezimizde halen devam etmektedir.
Yurt dışında almış olduğunuz eğitimin,
döndükten sonra size ne gibi yararları
oldu?
Yurt dışında aldığım eğitimin hem mesleki
becerilerimi artırdığını, hem de mesleğime
bakış
açımı
oldukça
değiştirdiğini
söylemem gerekir. Orada hem Türkiye’de
henüz bulunmayan yeni tanı ve tedavi
yöntemlerini öğrenirken, hem de bir
kliniğin çalışma şeklini, insan ilişkilerini ve
çalışma sistemini gözleme fırsatım oldu.
Ülkeme dönünce hemen yeni tanı ve tedavi
yöntemlerinden bazılarını üniversitemde
kurma ve uygulama olanağı buldum.
Türkiye’de tanı konulamayan 8 hastalık için
kesin sonuç verici analizleri hem de devlet
güvencesi altında başlattık. Böylelikle hem
yurt dışına döviz hem de tıbbi örnek kaybını
engellemiş olduk.
Üç jenerasyonu kolejli olan bir aileye
mensup olmak nasıl bir duygu?
Öncelikle şunu söylemeliyimki, hayatımın
her döneminde Kolejli olmaktan gurur
duydum ve duymaya da devam edeceğim.
Dünyanın her yerinde mevcut olan Kolejliler
arasındaki o meşhur dayanışmadan
faydalandım. Kolejlilik ruhunu aslında daha
küçük yaşlardan itibaren bana babam
aşıladı. Kendisi de ilkokuldan lise son
sınıfa kadar Kolej’de okumuş ancak son
yıl, dedemin tayini dolayısıyla başka bir
okula geçmişti. Bana fırsat buldukça Kolej
anılarını, öğretmenlerini ve oynadığı futbol
takımını anlatırdı. Ben de yine ilkokulu
babamın görevi dolayısıyla çeşitli şehirlerde
okuduktan sonra, ortaokul-hazırlık sınıfında
Kolej’e geçtim. Hayatımın en güzel anılarını
okulumda yaşadım. Tabii, durum böyle
olunca kızıma da Kolejli olma konusunda
fazla bir seçenek bırakmadık. Kendisi şu
anda Kolej’de 6. Sınıf öğrencisi. Ailemizde
dördüncü kuşağın da Kolejli olması için tabii
üzerime düşeni yapacağım.
TED yıllarınıza ait unutamadığınız bir
anınız var mı?
Ortaokulda bir kış günü Türkçe dersindeydik.
Türkçe öğretmenimiz birden bire dersi
yarıda keserek önce en öndeki arkadaşıma
ardından da bana dönerek “oğlum seni bir an
için doktor seni de avukat olarak hayal ettim“
dedi. Şansa bakın ki ben doktor arkadaşım
da avukat oldu. Yani, Türkçe öğretmenimiz
ufak bir yanılmayla mesleklerimizi doğru
tahmin etmişti.
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Airbus Projesine Uzanan Kariyerler
Mezunlarımızdan İbrahim Uçak’99 ve eşi Feyza Gürcan Uçak’01
ile Airbus Projesini ve kariyerleri hakkında sohbet ettik
İBRAHİM UÇAK
1982 Ankara doğumlu olan Uçak
ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara
Koleji’nde tamamlamıştır. 1999 yılında
Kolej’den mezun olan Uçak aynı yıl
ODTU Makina Mühendisliği Bölümü’ne
başlamıştır. Yüksek lisansını da ODTÜ
Makina Mühendisliği’nde tamamlamıştır.
Kariyerine Bias Mühendislik firmasında
başlayan Uçak, Tusaş Havacılık ve Uzay
Sanayi ve Bilkent Üniversitesi’nde çeşitli
görevlerde çalışmış olup bir yılı aşkın bir
süredir İngiltere Airbus’ta Tasarım Lideri
olarak görevini sürdürmektedir. Uçak aynı
zamanda TED Ankara Koleji Mezunlar
Dernegi K-Insan çalışma grubunda 3 yılı
aşkın bir süre görev almıştır.
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İngiltere’deki Airbus uçak fabrikasından
ve buradaki görevinizden bahseder
misiniz?
Airbus, 140 000 üzerinde personel istihdam
eden EADS Group firmasının sivil ve askeri
uçak tasarlayan ve üreten firmasıdır.
Airbus’ın merkezi Fransa’da olmak üzere
neredeyse dünyanın her yerinde tesisleri
bulunmaktadır. Yeni teknolojilerin öncüsü,
ileri düzey bilgi birikimine sahip ve müsteri
memnuniyeti odaklı hizmet veren Airbus
sektöründe çok büyük bir paya sahiptir.
Yaptığı yatırımlar ile her zaman daha iyisine
ulaşmayı hedefleyen Airbus aynı zamanda
ileri görüşlü bir insan kaynakları politikası
izleyerek çalışanlarının maksimum verim
ve mutluluk ile görevlerini sürdürmelerini
hedeflemektedir. Ben burada A320 ailesinin
performansı arttırrılmış A320 NEO (Yeni
Motor Opsiyonu) projesinde tasarım lideri
olarak görev almaktayım. Eşim Feyza ise
kanat ile ilgili iş paketleri arası koordinasyon
ve entegrasyondan sorumlu tasarım
mühendisi olarak görev almaktadır.
Airbus ürün profili nedir ve yılda kaç
uçak üretilmektedir? Airbus’ın Türkiye’de
faaliyeti bulunmakta mıdır?
Öncelikle Airbus sivil uçakları A320, A330,

A340, A350XWB ve A380 uçak ailelerinden
oluşmaktadır. Bunun yanı sıra askeri uçak
olarak A400M kargo uçağı bulunmaktadır.
Ağustos 2013’e kadar 13000’in üzerinde
uçak siparişi alınmış olup, bunların 8000
kadarı müşteriye teslim edilmiştir. Şu
an 7400 Airbus uçak aktif olarak hizmet
vermektedir. Airbus’ın en popüler uçak
ailesi bizim de çalışmakta olduğumuz
A320 ailesidir. A320 ailesinden şu an
ayda 40 adet üretilmekte olup bu sayının
arttırılması hedeflenmektedir. Airbus’ın
Türkiye’de askeri birimi bulunmakta
ancak sivil uçak birimi bulunmamaktadır.
Airbus’ın bunun dışında Tusaş Havacılık ve
Uzay Sanayi ile üretim ve tasarım projeleri
devam etmektedir. Geçtiğimiz aylarda ilk
uçuşunu başarıyla tamamlayan ve Fransa
Air Show’da büyük bir ilgiyle karşılanan yeni
nesil sivil uçak projesi A350XWB’nin önemli
bir kanat komponenti olan Ailero’nun
tasarımının ve üretiminin Tusaş Havacılık
ve Uzay Sanayi’ne ait olması ayrıca gurur
verici büyük bir başarıdır. Türkiye’nin (Tusaş
Havacılık ve Uzay Sanayi) de tasarım ve
üretim ortağı olduğu yeni nesil kargo uçağı
A400M beklenen performansını yerine
getirebildiğini kanıtlamış ve müşterilere
teslimatlar başlamıştır.

FEYZA GÜRCAN UÇAK
1983 yılında Ankara’da doğan Uçak orta
ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde
tamamlamıştır. 2001 yılında Kolej’den
mezun olan Uçak, 2005 yılında Gazi
Üniversitesi
Makina
Muhendisliği
Bölümü’nü tamamlamış ve aynı yıl
Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayii’nde
Airbus projesinde çalışmaya başlamıştır.
Ardından Roketsan’da Ar-Ge bölümünde
görev almıştır. Bir yılı aşkın bir süredir
İngiltere Airbus’ta Tasarım Entegratörü
olarak çalışmaya devam etmektedir. Eşi
gibi TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
K-insan çalışma grubunda 3 yıl süreyle
görev almıştır.

Airbus uçaklarının yeşile ve çevreye
duyarlı olduğu doğru mudur? Bu anlamda
rakiplerinden farkı nedir?
Bütün dünyada olduğu gibi Airbus’ın
da önceliği daha verimli ve doğa dostu
ürünler üretmektir. Bizim de çalışmakta
olduğumuz A320 NEO (New Engine Option)
projesi Airbus’ın çevre dostu yaklaşımına
örnek gösterilebilir. A320 NEO uçağının
klasik A320’den en büyük farkı yeni nesil
motoru ve yeni kanat ucu tasarımıdır. Bu
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geliştirmeler sayesinde A320 NEO %15
yakıt tasarrufunun yanı sıra daha fazla yük
taşıma kapasitesine sahip olacaktır. A320
NEO’nun sağladığı bu yakıt tasarrufu uçak
başına CO2 salınımının ciddi anlamda
azaldığı anlamına gelmektedir. Motor
teknolojisindeki gelişmeler ile de gürültü
kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir.
Airbus
doğa
dostu
malzemelerin
kullanımı
doğrultusunda
öncülük
etmektedir. Bu kapsamda doğaya zararlı
malzemelerin kullanımı kısıtlanmakta
ve alternatif doğa dostu malzeme
teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalar
yürütülmektedir.
Bunun yanı sıra şirket politikası olarak
geri dönüşümü ve verimliliği arttırma ve
sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanma
konularında da yatırımlarda bulunmaktadır.
Makina mühendisi olarak Türkiye’de
görev yaptınız mı? Yurtdışında çalışmanın
farkını bizlerle paylaşır mısınız?
Türkiye’de de havacılık ve savunma
sanayi sektörlerinde araştırma geliştirme
tecrübemiz bulunmakta. Türkiye’de ve
İngiltere’de çalışmayı karşılaştıracak olursak
Türkiye’de insanların daha kolektif bir
yaklaşımı benimsedikleri, İngiltere’de ise
daha bireysel yaklaşımlarda bulunduklarını
söyleyebiliriz. Bu farkın Türklerin daha
duygusal ve daha sosyal toplum
olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz.
Şirketlerin kurumsallaşması sürecinde
yurt dışından örnek alınan sistemlerin bu
kişilik farklarının dikkate alınarak adapte
edilmesinin uzun vadede şirketlerin
yararına olacağını düşünüyoruz.
Aynı zamanda yurtdışında firmaların
çok daha yaşlı olmasından dolayı daha
kurumsal ve daha sistemli olduğunu
söylemek
yanlış
olmayacaktır.
Bu
oturmuş sistemler maliyeti arttırsa da
uzun yılların tecrübesinin devamını ve
şirketin sürdürülebilirliğini arttırmaktadır.
Türkiye’de şirketlerin yaşlandıkça geçmiş
tecrübelerinden ders çıkararak bunları
dokümante etmesi durumunda yurt
dışındaki rakiplerini yakalayabileceklerini
düşünmekteyiz. Airbus’ta en hoşumuza
giden olaylardan biri yapılan hatalardan
ders çıkarmaya yönelik aktivitelerin
gerçekleştirilmesi ve bunların oldukça
ciddiye alınmasıdır. Yurtdışında çok daha
oturmuş bir insan kaynakları sisteminin

olduğunu söylememiz gerekmekte. Yüksek
verim için çalışanların motivasyonunun
ve şirket bağlılıklarının yüksek olmasının
gerekliliğinin bilinciyle hareket ettikleri
bu konularda oldukça çaba sarfettikleri
söylenebilir.
Yurtdışında bir mühendis olarak görev
yapmanın keyifli ve zor yanlarını bizle
paylaşır mısınız?
Oturmuş bir sistemin içinde calışıyor olmak,
sizin daha stressiz bir ortamda daha rahat
çalışmanızı sağlamakta. Tabii, bu durum
gördüğünüz sıkıntıları iyileştirmek ya da
verimi arttırmak için atacağınız adımların
uygulanmasını bir o kadar zor ve yorucu
kılıyor. İş ve özel hayat dengesine çok
önem verildiği için, ilgi alanlarınıza ve
değer verdiğiniz insanlara vakit ayırmak çok
daha rahat oluyor. Ayrıca, kişisel gelişiminizi
sürdürmek için daha fazla imkanınız oluyor.
Kültür farkının bizi en çok zorlayan etken
olduğunu söyleyebiliriz. Trafiğin de tersten
aktığını düşünürsek, yaklaşımlarımızın ne
kadar farklı olabileceğini örneklemis oluruz.
Ülkemize ait uçak ve diğer teknoloji
projelerinin süreçleri ve çalışma ilkeleri
açısından diğer ülkelerle bir fark
bulunmakta mıdır?
Ülkemizde de diğer ülkelerde uygulanan
proje yönetimi süreç ve sistemleri benzer
şekilde uygulanmaktadır. Özellikle havacılık
projelerinde havacılık otoritelerinin onayını
alma zorunluluğu olduğundan ülkemizde
de diğer ülkelerle benzer süreçler ve çalışma
ilkeleri uygulanmaktadır. Aradaki en büyük
fark ülkemizin bu teknoloji projelerini ilk
defa yapıyor, diğer ülkelerin ise sayısız defa
yapmış olmasıdır. Dolayısıyla diğer ülkeler
bu süreci yalınlaştıracak ve verimi arttıracak
bir çok yan fırsatı değerlendirmişlerdir.
Ülkemizde de deneyim ve tecrübe arttıkça
daha kurumsal, verimli ve sürdürülebilir
süreçler geliştirilecektir. Tabii ki, teknoloji
gelişmeye devam edeceğinden bu
süreçler hem dünyada hem Türkiye’de
her daim gelişmeye ve iyileşmeye devam
edecektir.
Makina Mühendisliği, tasarım mühendisliği
eğitimi ve kariyeri için
neler
söyleyebilirsiniz?
Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden
mezun bir çok genç havacılık ve savunma
sanayinde bir kariyer secebilir. Bildiğimiz
kadarıyla Tusaş Havacılık ve Uzay Sanayi
üniversiteler ile de işbirliği yapmakta.

Airbus’da mühendislik öğrencileri için
çeşitli programlar mevcut. Bu programların
esas amacı üniversitelerin verdiği teorik
eğitimi destekleyen pratik bilgileri aktararak
gençlerin profesyonel hayatlarına daha
bilinçli ve hızlı bir giriş yapmalarını sağlamak.
Ayrıca, Airbus çeşitli yarışmalarla dünyanın
her yerindeki üniversite öğrencilerinin enerjik
ve innovatif fikirlerini değerlendirmektedir.
Örnek vermek gerekirse Airbus’ın 2013 yılı
için başlattığı ‘Fly Your Ideas’ üniversiteler
arası yarşmasına Türkiye’den birçok
üniversiteden bir çok ögrenci gruplarının
katıldığını gördük. Gençlerin bu gibi fırsatları
değerlendirmeleri hem ileride ne yapmak
istediklerini bulmaları açısından hem de
kariyerleri için önemli adımlar olacaktır.
Mühendislik okuyan üniversite öğrencilerine
tavsiyemiz eğitimleri boyunca gerek staj
gerekse bu tarz yarışmalarla sektörel
tecrübelerini arttırmaları olacaktır.
İngiltere’ de iş ve proje dışında yaşama
dair bizlerle neler paylaşırsınız?
İngiltere’de yaşam çok farklı. Öncelikle
çok bireysel bir toplum. O yönden bizden
cok farklılar çünkü biz yalnız olmayı tercih
eden insanlar değiliz. Onun dışında burada
hemen hemen herkesin ilgilendiği bir
hobisi var. Yaşam şartları burada da zor
ama insanlar daha rahat ve mutlular. Bu
da özellikle trafik ve sosyal yaşama olumlu
yönde yansıyor. İş dışında günlük hayatta
da bu kültür farklılıkları çok göze çarpıyor
diyebiliriz. Burada hayat doğayla çok daha iç
içe. çok fazla yeşil alan var. Bu da tabi yaşam
kalitesini arttırıyor.
Biraz da TED Ankara Koleji’ndeki
yıllarınızdan bahsedermisiniz? Kolejli
olmak sizce nedir ?
Tabii ki de TED Ankara Koleji’nde geçen
yıllarımız unutulmaz anılarla dolu. Ankara
Koleji’nden mezun olmak hayatımızın her
aşamasında bize kolaylıklar sağladığı gibi
İngiltere’ye alışmamız ve daha rahat bir
düzen kurmamız açısından da bize sayısız
fayda sağladı. Bunların en önemlisi Kolej’de
aldığımız eğitim. Kolej mezunu olmak
gerek teknik konularda, gerekse yabancı dil
konusunda bizim ciddi avantajlı konumda
olmamızı sağladı. Hep denirdi TED Ankara
Koleji’nde kurulan dostlukların yeri ayrıdır.
Bunu İngiltere’de bizzat yaşamış olduk.
Yabancı bir ülkede de biz Kolej mezunları
birbirimizi bulup birbirimize destek vermeye
devam ediyoruz.
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Ankara’nın İlk ‘Vintage’ Meyhanesi, Miso Meyhane
500 yıllık bir meyhane kültürünün kodlarını günümüz lezzetleri
ile birleştirerek modern bir meyhane deneyimi yaşatıyor.
İstanbul’un ödüllü şeflerinden Aydın
Demir’in
danışmanlığında
hazırlanan,
lezzetli ve makul fiyatlı mezeler, Ankara’ya
Mezzaluna ve Numnum gibi konseptleri
taşıyan Murat Börekçi’nin işletme tecrübesi
ile birleşerek, kaliteli ve nezih bir atmosferde
buluşuyor. Filistin ve Nene Hatun
Caddelerinin köşesinde bulunan Miso
meyhanenin öne çıkan özelliklerini işletme
müdürüne sorduk.
Miso’nun anlamı nedir?
Miso, İzmirli Rumların kadehlerini yarım
doldurmasından gelir. Biz de Miso’da lezzetli
mezenin ve kaliteli muhabbetin çevresinde
müşterilerimizi buluşturmayı hedefledik.
Miso’yu Ankara’daki diğer meyhanelerden
farklı kılan nedir?
Samimi ve modern bir ortamda günlük taze
malzemelerden yapılan mezelerimiz küçük
meyhanemizde hızlıca tüketiliyor. Bu durum
mezelerin devamlı lezzetli ve taze olmasını
sağlıyor. Böylece meyhanenin olmazsa
olmazı lezzetli meze ve samimi muhabbet,
makul bir fiyata bir araya gelmiş oluyor.
Misafirlerinizi burada ne tarz müziklerle
ağırlıyorsunuz?
İnsan bildiği müzikte rahat eder. Bizde,
vintage meyhanede hepimizin kulağına
çalınmış
eski
45’likleri,
muhabbeti
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bastırmayacak bir tonda çalıyoruz. Biraz
50’lerden 70’lere Türk sanatçılarının, biraz
Ege kıyılarının müziklerini, kısaca bize yakın
olan tanıdık müzikleri çalıyoruz.

donatılmış, rakı mirasımızın siyah-beyaz
resimleri ile bezenmiş bir mekân yarattık.
Miso, rahatlık, samimiyet ve lezzet ön planda
tutularak dekore edilmiş bir meyhanedir.

Miso Meyhane’nin dekorasyonunda öne
çıkan özellikler neler?
Akdeniz ve Ege’nin renk kodlarını taşıyan,
meyhane kültürüne uygun mobilyalar ile

Nene Hatun Caddesi No:73
Gaziosmanpaşa Ankara
Tel: 0312 446 27 27
www.misomeyhane.com
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SOSYAL SORUMLULUK

SAS - Satın Almayın Sahiplenin
Mezunlarımızdan Ayşegül Şatıroğlu’84, sosyal medyada sürdürdüğü projesi SAS “Satın
Almayın Sahiplenin” hakkında bizlere bilgi vererek, herkesi duyarlı olmaya davet etti.
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Hayvan sevgimiz çocukluk çağlarından
var olsa da, onları koruma duygusu
sorumluluk bilincine eriştiğimiz yıllarda
başladı. Bulunduğumuz bölgedeki inşaat,
fabrika, depo gibi alanlarda koruma
görevi ile tutulan köpekler, kısırlaştırma
bilinci olmadığı için sürekli ürüyor,
yavrular hastalıktan ve açlıktan kırılıyordu.
İlk başlardaki girişimlerimiz bu yavruları
aşılatmak, beslemek, mümkün olanları
sahiplendirmek ve anneleri emzirme süreci
sonunda kısırlaştırmaktı.
Zaman geçtikçe yerel yönetimlerin sahipsiz
hayvanlara olan bakış açısını, uygulamalarını
ve barınaklarda yaşanan acı gerçekleri
öğrendik. Hayvan sevgisinin tek başına
yeterli olmadığını, kendimizi geliştirirken
çevremizdeki insanları da bilinçlendirmenin
gerekliliğini kavradık.

Bu süreç içinde yaptığımız barınak
ziyaretlerinde sadece yiyecek sağlamanın
çok yetersiz olduğunu gördük. Tedavi ve
kısırlaştırma zorunluluğunu hiçbir şekilde
yerine getirmeyen belediyelerle kurumsal
olarak mücadele etmeyi ve durumu çok
kötü olan hayvanları barınaktan çıkarıp
tedavilerini sağlayarak barındırmayı görev
edindik.
Himayemizde bulunan hayvanların aile
yanında yaşamaya uygun olanlarını internet
üzerinden sahiplendiriyor ancak daha
geniş kitlelere ulaşma konusunda sıkıntı
yaşıyorduk.
SAS – ‘Satın Almayın Sahiplenin’ projesinin
başlangıç hikayesi şöyledir:
Ocak 2012’de Bolu Barınağı’ında -15 derece
soğukta, bir metre zincire bağlanmış ölümü

bekleyen bir köpeğin fotoğrafını görerek
hiçbir hazırlığımız olmadığı halde sabaha
karşı yola çıktık. Barınağa ulaştığımızda
karşılaştığımız manzara insanlığa sığmayan
çok büyük bir trajedi idi. Kullandığımız
aracın kapasitesini kat kat aşan toplam
22 adet yaşam mücadelesi veren köpeği
alarak Ankara’ya döndük. Durumu çok ağır
olanları kliniklere, diğerlerini ise üç arkadaş,
halihazırda dolu olan evlerimize yerleştirdik.
Zor bir süreç başlamıştı, maddi manevi yeterli
olmak için çok çaba harcadık. Mevcutlarla
birlikte yükselen sayıyı uygun koşullarda
sahiplendirmek amacı ile sosyal paylaşım
sitesi olan Facebook üzerinden yeni bir sayfa
kurduk. Başlangıç noktasından bugüne dek,
çok yakın birkaç arkadaşımız dışında para
veya ayni bir yardım talep etmedik, almadık.
Bu konuda kendi imkanlarımız dahilinde
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1965 yılında Ankara doğan Ayşegül
Şatıroğlu 1984 yılında TED Ankara
Koleji’nden mezun oldu. Okul yıllarında
voleybol, koro, folklor gibi faaliyetlere
katıldı. Önce Hacettepe İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nü, 1984 yılında ise
Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek
Okulu’nda eğitime başlayan Şatıroğlu
bir an önce hayata atılıp kendi yolunu
çizme düşüncesiyle eğitimini bırakıp
iş hayatına atıldı. Uzun yıllar turizm
sektöründe çalıştı. 2010 yılında emekli
olarak iş hayatından ayrıldı. Uzun yıllardır
sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlara ev
sahipliği yaparak bu gayede çalışmaya
devam ediyor.

ayakta durmaya çalışıyor, devam edebilmek
için çok acil durumlar dışında geniş açılı
yeni bir operasyona girmiyoruz.
Zaman içinde çok daha kalıcı ve kapsamlı
projeler yaratmak arzusundayız. Tüm
bunlar önemli ölçüde maddiyat ve zaman
gerektiriyor. Bu bağlamda geniş kapsamlı
yardımlaşma
öngörülebilir.
Ancak,
yaşadığımız tecrübelere dayanarak karşılıksız
ve iyi niyetle yapılan para yardımlarının
kabul edilemez sonuçlar doğurduğunu
biliyoruz.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu
mevzuatına uymayan, yasa dışı bağış
toplayan her türlü girişime, kurumsal ve
şeffaf bir kimlik taşımayan her oluşuma
muhalifiz. ‘Satın Almayın Sahiplenin’ sayfası
sayesinde edindiğimiz en önemli tecrübe,
ülkemizde evcil hayvan sahibi olan kişilerin
konuya bakış açılarını analiz etmek, arztalep doğrultusunda kontrolsüz ve sınırsız
pazar bulan evcil hayvan ticaretinin ‘Hayvan
Hakları İhlali’ nin başını çektiğini kavramak
olmuştur.
Hayvan bakımına ehil olmayan kişilere
yaş, tecrübe, maddi olanak ve benzeri
sorgulama yapılmadan, sadece etiket
fiyatını ödemesi koşulunda yapılan satış
neticesinde, sokaklar ve barınaklar bu
ortamlarda yaşaması mümkün olmayan

hayvanlarla dolup taşmaktadır. Zor geldiği
ya da heves geçtiği için atılan yavrulardan,
yaşlanıp hastalandığı için yıllarını ev
ortamında geçirdiği halde soğuk betonlara
mahkum edilen yaşlı hayvanlara kadar
bilinç ve vicdan sahibi olmayan kişilerin
sorumluluklarını, bu misyona gönül vermiş
insanlar yerine getirmeye çalışmaktadır.
Toplumu bilinçlendirmek ne kadar önem
taşısa da kısa vadede aşılacak bir konu
değildir. Evcil hayvan ticareti yasa ve
yönetmeliklerle kesin sınırlar çizilerek
kontrol altında tutulmalı, yaptırım gerçek
anlamda uygulanmalıdır.
Hayvan hakları ve konunun bir dalı olan
koruma ve sahiplendirme misyonu, sosyal
medyanın yaygınlaşması sayesinde
çok
daha geniş kitlelerde ses bulabiliyor. Ne varki,
yayın yapılan veya paylaşılan her bilgi / haber
gerçeği yansıtmıyor. Konuyla ilgili kişilerin
çok daha dikkat ve özen göstererek paylaşım
yapmaları, okuyucu kitlesinin haber kaynağını
sorgulayarak ve alternatif yaklaşımları dikkate
alarak doğru bilgiye ulaşmaları, sorunlara
daha yapıcı çözümler getirecektir.
Evcil hayvan sahiplerine tavsiyemiz bugüne
dek sahip oldukları tecrübeleri revize
etmeleri ve hayvan sağlığı ve davranışları
konusunda kanıtlanmış yeni bilgilere doğru
kaynaklardan ulaşarak şans vermeleridir.

Hayvan sahibi olmak isteyen yeni kişilere
önerimiz ise, seçimlerini kendi istek ve
arzularından ziyade yaşam koşullarını ve
hayvanların ihtiyaç duyduğu maksimum
şartları düşünerek karar vermeleridir.
TED’li olmaktan daima gurur duyuyoruz.
Okulumuzun bize kazandırdığı hayata bakış
açısı ve ‘Hak Kavramı’ ile yaşıyoruz.
Kolejliler Dergisi aracılığı ile sosyal
sorumluluk çerçevesinde fikir, düşünce ve
tecrübelerimizi aktarmamıza yön verdiğiniz
için çok teşekkür ederiz.
Ayşegül Şatıroğlu ‘84
www.facebook.com/SatinAlmayinSahiplenin
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“İnsanın Mesleği Ne Olursa Olsun Ruhu Sanata Aşıksa ve Yeteneği de Varsa
O Yetenekler Doğrultusunda Mutlaka Bir Şeyler Üretme Hevesi Hisseder.”
Ömer Tigrel’79

30.10.1960 Ankara doğumlu olan Ömer
Tigrel, TED Ankara Koleji’inde ilkokul
3. sınıfı ve lise sonu okumuş olup 19781979 mezunudur. 1970-1978 arası Bonn
American High School’da okuyan Tigrel
TED’e transfer olup mezun olduktan sonra
Berlin’e gidip orada Teknik Üniversite
ve THF’de Yüksek İnşaat Mühendisliği
tahsilini tamamlamıştır. Daha sonra
bankacı olarak sırasıyla Dresdner Bank
Almanya, Marmara Bank, Yaşar Bank,
YKB Frankfurt, Deniz Bank AG Frankfurt
bankalarında çalışmış ve yönetici olarak
görev yapmıştır. Çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren firmalara Almanya’da
finansman, proje, telekomünikasyon
ve
etnik
pazarlama
konularında
danışmanlık yapmış olan Tigrel ‘Lemon
Time Media’ adlı reklam ajansının kurucu
ortağıdır. Tigrel Eylül 2013 tarihinden
itibaren Almanya’da E-Plus grubuna ait
olan AyYıldız Telecommunications GmbH
firmasında CEO görevine getirilmiştir.
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şeyler üretme hevesi hisseder. Bende
de öyle oldu ve fotoğraf ve resme olan
ilgim hep devam etti. Gerek işim gereği,
gerekse kendi seçimimle gittiğim farklı
ülkelerde fotoğraf makinem daima
yanımdaydı. Gözümün yakaladığı her anı
ve kareyi sabitlemek gerçekten büyük
bir tutkuydu benim için. Yıllar içinde
ciddi bir fotoğraf arşivim oluştu. Birkaç
kişisel sergide bunları paylaştım ve
beğenildiklerini görmek tabii ki mutlu
etti beni. Bu arada yine gördüklerimi
hayallerimle bütünleştirerek yaptığım
yağlı boya resimlerimi de sergileme
imkanına kavuştum ve pek çoğunu
satarken sanki çocuğumdan ayrılıyormuş
gibi hissettim, çünkü her birinde anılarım
ve anlarım vardı.”
Ömer Tigrel, şu sıralarda Düsseldorf’da
Ayyıldız firmasının CEO’su olarak görev
yapıyor. Lakin görünen o ki, ne yaparsa
yapsın fotoğraflarıyla ve resimleriyle de
yaşama renk katmaktan vazgeçeceğe
benzemiyor. Onun deyişiyle, “Hayat,
insanın sevdiği şeyleri yaptığında anlam
kazanan bir süreç.” Kendisine katılmamak
mümkün değil.

Ömer Tigrel bürokrat bir babanın gezgin
oğlu. Hayatı farklı ülkelerde, değişik
kültürlerin içinde geçmiş ve dolayısıyla
da bu kültürleri ruhunda sentezlemiş, çok
yönlü bir insan. Berlin’de İnşaat Mühendisliği
okumasına
rağmen
yıllarca
hem
Türkiye’de, hem de yurt dışında bankacılık
sektöründe çalışmış, farklı şirketlerin finans
danışmanlığını yapmış, lakin tanrı vergisi
yeteneklerini hayata geçirmekten de geri
kalmamış.

“Çocukluk yaşlarımdan beni tanıyanlar
resme ve fotoğrafçılığa olan yatkınlığımdan
dolayı sanatla ilgili bir meslek seçeceğimi
düşünürlerdi hep, ama ben insanları
şaşırtmayı severim, inşaat mühendisi oldum
ve uzun yıllar bankacılık yaptım.” diyor Ömer
Tigrel gülerek ve devam ediyor anlatmaya:
“Gerçi insanın mesleği ne olursa olsun
ruhu sanata aşıksa ve yeteneği de varsa
o yetenekler doğrultusunda mutlaka bir
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Gezici Festival 19. yolculuğunda
Tuncel Kurtiz’i anmaya hazırlanıyor
Ankara Sinema Derneği tarafından
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
katkılarıyla düzenlenecek Gezici
Festival, 19. yolculuğuna hazırlanıyor.
29 Kasım - 9 Aralık 2013 tarihleri
arasında sinemaseverlerle buluşacak.
Bu yıl önce Edremit’te, ardından da
Ankara’da açılışı yapılacak olan festivalin
finali Sinop’ta gerçekleştirilecek.
Festivali yolculuğunda hiç yalnız
1936-2013
bırakmayan, Gezici Festival’in gerçek
dostu Tuncel Kurtiz’in anısına
Edremit’te, Kurtiz’in sinema tarihine geçmiş senaryosunu Nuri Sezer
ile birlikte yazarak yönettiği, başrolünü üstlendiği ve İsveç Film
Enstitüsü’nün En İyi Yönetmen Ödülü’yle beraber Antalya’da üç
ödül kazanan sıra dışı gurbetçi filmi Gül Hasan, Gezici Festival’de
izleyicilerle buluşacak.
Festival’in Ankara ayağında Berlin, Cannes ve Sundance gibi önemli
festivallerde gösterilen ve ilgi çeken filmlerden oluşan bir Dünya
Sineması seçkisi izleyicilerle buluşacak. Bu bölümde ABD’den Fransa
ve Lübnan’a, Meksika’dan Kore ve Şili’ye, farklı ülkelerin sinemalarından
çarpıcı örnekleri izleme fırsatı bulacak olan Gezici Festival izleyicisinin
daha önceki yıllardan yakından tanıdığı Şilili yönetmenlerin filmleri
Bir Ülke: Şili bölümünde gösterilecek.
Ankara’daki gösterimler Kızılay Büyülü Fener Sineması, Alman Kültür
Merkezi ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.
Artık gelenekselleşen Kısa İyidir ve Çocuk Filmleri bölümleriyle
beraber, küçük izleyiciler için bir canlandırma atölyesi de Gezici
Festival programının parçası olacak.

CerModern’de Much ve Warhol
Ankara CerModern Galerisi 20’nci yüzyılın
iki büyük ismini, Edward Munch ve Andy
Warhol’u ağırlamaya hazırlanıyor. Norveç
Büyükelçiliği’yle ortaklaşa düzenlenen
sergi, bu sıra dışı ikilinin, varoluşçuekspresyonist Edvard Munch (1863-1944)
ve pop art ikonu Andy Warhol’un
(1928-1987) belirgin benzerliklerini ortaya
çıkarmak amacıyla yine sıra dışı iki
küratör Patricia G. Berman ve Pari Stave
tarafından derlendi. Otuz seçkiden oluşan sergi, 6 Kasım 2013 ve 3 Ocak
2013 tarihleri arasında görülebilecek.

Amsterdam’da bulunan Van Gogh Müzesi’nin yeni
sanal uygulaması ile Van Gogh’un işlerini incelemek
artık çok kolay
Amsterdam’da bulunan Van Gogh Müzesi, ünlü Hollandalı izlenimci
ressamın yapıtlarını toplumsal bazda tanıtıyor. iPad ve Android
sistemli telefonlar için hazırlanan “Touch Van Gogh” uygulaması
ile ünlü ressamın çalışmalarını katmanlarına ayırmayı ve tuvalin
yapısına kadar incelemeyi mümkün kılan uygulama ressamın
teknikleri hakkında da bilgi
veriyor. Küçük bir dokunuşla
resmin üstündeki verniği
silmeyi sağlayan ya da Van
Gogh’un sonradan yaptığı
düzeltmeleri
geri
alarak
resmin ilk halini görmeyi bile
mümkün kılan bu uygulama
şimdiden
sanatseverlerin
ilgi odağı haline geldi.

Gülsün Karamustafa’nın bugüne kadarki en
kapsamlı sergisi SALT Beyoğlu ve SALT Galata’da
Devlet Tiyatrosu Rejisörü Murat Atak’80, Meram’da
“Tiyatro Atölyesi” projesini başlatıyor.
46Meram Belediyesi tarafından temel oyunculuk ve diksiyon
eğitiminin verileceği tiyatro kursunda eğitimler başlıyor. “Tiyatro
Atölyesi” adıyla başlattıkları diksiyon ve temel oyunculuk
eğitimleri 16 hafta sürecek. Diksiyon ve temel oyunculuk
konularında kapsamlı eğitim sonunda sertifika verilecek.
Kursiyerlerle 15 Ocak 2013’ten itibaren Mart ayında sahnelenmek
üzere yönetmenliğini TED Ankara Koleji mezunlarımızdan Murat
Atak’80’ın yaptığı bir oyunda çalışılacak.

Gülsün Karamustafa’nın Türkiye’de ve uluslararası platformda bugüne
kadar düzenlenen en kapsamlı sergisi Vadedilmiş Bir Sergi, SALT
Beyoğlu ve SALT Galata’da yer alıyor. Sanatçının Vaat Edilmiş
Resimler (1998-2004) serisinden esinlenilen sergi adı, bu büyüklükte
bir projenin zamanının geldiğine işaret ederken, Karamustafa’nın iki
farklı sanatsal varoluş biçiminin;
resimlerinin ve avangart sanat
pratiğinin buluşma noktasının da
altını çiziyor. Sanatçının 70’lerin
sonundan günümüze kadar
devam eden işlerini içeren sergi,
10 Eylül 2013 - 05 Ocak 2014
tarihleri arasında açık olacak.
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“Benim Dünyam” İzleyiciye Duygu Dolu Anlar
Yaşatıyor

TED’li Türk müzisyenin başarısı… ‘Kelebeğin Rüyası’nın
Rahman Altın’91 imzalı müziği, Gent Film Festivali’nde
en iyi film müziği seçildi.
Türkiye’nin Oscar aday adayına Belçika’dan ödül. ‘Kelebeğin Rüyası’nın
Rahman Altın’91 imzalı müziği bu yıl 40’ıncısı düzenlenen Gent Film
Festivali’nde ‘En İyi Uluslararası Film Müziği Ödülü’ne layık görüldü.
‘The Hobbit’, ‘Anna Karanina’, ‘The Master’, ‘Side Effects’, ‘Argo’ gibi gişe
rekortmeni yapımlar çeşitli kategorilerde yarışırken; Oscar ve Emmy
ödüllü Mychayel Danna ‘Life of Pie’yle ‘Yılın Film Müziği Bestecisi’ seçildi.

TED Ankara Koleji mezunumuz Beren Saat’01’in kör, sağır ve dilsiz
başkarakteri canlandırdığı, Uğur Yücel’i ise genç kızın hayatına girip
ona engellerinden sıyrılıp yaşamayı tanıtan öğretmen rolündeki
Benim Dünyam’ın yönetmen
koltuğunda da Uğur Yücel
bulunuyor.
Benim
Dünyam
engelli bir karakterin zorluklarla
mücadelesinin öyküsü. Sanhay
Leela
Bhansali’nin
yönettiği
Hint filmi ‘Black’in (2005), 1950’li
yılların Büyükada’sına uyarlanmış
hali ki aslında ‘Black’ Amerikalı
yazar ve aktivist Helen Keller’ın
gerçek hikâyesinin uyarlaması.
Uğur Yücel ve Beren Saat’in alkışı
hak eden oyunculuğu ile Benim
Dünyam’ın seyircisine sevgi, umut,
mücadele ve sabır aşılıyor.

Oktay Ekinci’yi, Değerli Bir
Kalemimizi Daha Kaybettik
Boğaziçi Köprüsü’nün 40.Yılı Anısına
“2 Kıta Birleşirken” Sergisi
Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün tasarımında
ve inşaatında görev alan köprü tasarımcısı mühendis merhum Dr.
William Brown’un kapsamlı arşivinden derlenen “2 Kıta Birleşirken”
adlı sergi, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan boğaz
köprülerinin hikayelerine tanıklık etmek isteyen herkesi İstanbul
Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyarete bekliyor.
İki uygarlıktan birbirine geçiş
simgesi gibi görünen ve
ülkemizin ulaşım ağının çok
önemli bir halkasını oluşturan
boğaz köprülerinin hikayesini
anlatan “2 Kıta Birleşirken”
sergisi Dr. William Brown’un
biriktirdiği resim, belge ve
objelerin eşi Celia Brown
tarafından derlenmesi ile bir
araya getirildi. Ayrıca sergide Karayolları Genel Müdürlüğü arşivinden
belgeler ve Japon IHI Altyapı Sistemleri firmasından köprü yapımında
kullanılan kablo kompaktör makinesi de yer almakta.
40. yıl dönümü olan Boğaziçi Köprüsü’nün ve 25. Yılında olan Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’nün tasarımlarından karelerin ve yapım
aşamalarından bilgilerin yer aldığı bu ilgi çekici sergi 31 Ekim 201329 Haziran 2014 tarihleri arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret
edilebilir.

Bazı ölümler vardır ki, ‘Bu ölüm çok
erken, vakitsiz’ dedirtir insana… Oktay
Ekinci’de onlardan birisidir. Türkiye’de
şehircilik kültürünün gelişmesine çok
önemli katkıları olan bir kişiydi o. Birçok
1952-2013
insan, kentlilik bilinci ve kent kültürü
konusunda, onun yazdıklarıyla bilgi
sahibi oldu. Korumacılığın ne olduğunu, kentlerin ancak kimlikleriyle var
olabileceğini; onun yazı ve konuşmalarından öğrendik.
O, çevre değerlerinin de savunucusuydu. Kimi zaman Karadeniz’de HES’ler
için doğayı katledenlere karşı durdu, kimi zaman da Ege ve Akdeniz’de turizm
uğruna kıyılarını yağmalayanlara karşı savaş açtı. Gazetecilik ve mimarlık
mesleğini; kültürel ve doğal mirasın korunması için bir mücadele bayrağı
olarak kullandı. Bu mesleklerinin etik değerlerinden ödün vermedi hiç.
Türkiye’de kültürel mirasın korunması için kurulan, ‘Tarihi Kentler Birliği’nin
en önemli yapı taşlarından ve güçlü seslerinden birisiydi. O, günümüzün
yürürlükteki yağma yasalarının, 12 Eylül faşist darbesinin bir ürünü olduğunu
biliyordu. “Turizmi Teşvik Yasası”nın çıkarılmasıyla, belediyelerin devre dışı
bırakılarak, bakanlık onaylı projelerle yatırım yapılması ve kıyıların bu şekilde
yağmaya açılması; onun en çok mücadele verdiği konular arasındaydı.
47
1997’de kurulan Milas Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma-Tanıtma Vakfı’nın
(MİÇEV) da kurucu üyeleri arasındaydı. Şimdi onun adı, korumacılık
kültürünün ve kent kimliğinin gelişmesine katkıda bulunduğu kentlerin;
cadde, meydan ve parklarında yaşatılmalıdır. Işıklar içinde yat Oktay Ekinci.
Yazıların ve kitapların; rehberimizdir…
Nevzat Çağlar Tüfekçi

KÜLTÜR - SANAT

Kültür Rotaları Derneği ile Rotanızı Çizin
Ülkemizdeki doğa ve kültür zenginliğini yaşamanın en güzel yolu.
Kültür Rotaları Derneği, kar amacı
gütmeyen yasal bir kurumdur. Türkiye’de
trekking şimdiye kadar bazı seyahat
acenteleri ve kendini buna adamış ilgililer
sayesinde organize edilmiştir. Bu kişilerin
en büyük ilgisi daima yürüyüş yollarına
yoğunlaşmıştır. Ancak, bunun yanı sıra son
zamanlarda bazı yeni yol yaratıcılarımız at
binme ve bisiklet yolları da geliştirmiştir.
Rotalarımızdan Likya Yolu, Türkiye’de
uzun mesafe yürüyüş yollarını tanıtmış bir
kültür rotasıdır. Bu yolun geliştirilmesindeki
amaç Türkiye’deki zengin medeniyet
katmanlarının ziyaretçilere gösterilmesi
olmuştur.
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1999 yılında Likya Yolu açılıp Türkiye’de
‘trekking’ kavramını başlattığından beri,
yürüyüş yolları ağımız oldukça genişlemiştir.
Tüm ülke genelinde yeni rotalar
açılmıştır: Kuzeydoğu’da Kaçkar Rotası,
Güneydoğu’da Hz. İbrahim Yolu, Türkiye’yi
Viyana’ya bağlayan Sultan Yolu, İstanbul,
Bursa ve Ankara dolaylarındaki Evliya Çelebi
Yolu gibi. En yeni rotalarımızdan biri İngilizce
ve Türkçe kitapları henüz basılmış olan
Frig Yolu, bir diğeri ise Marmaris - Bodrum
arasındaki geleneksel kıyı doğası boyunca
800 km’den fazla uzunluktaki yeni bir rota
olan Karya Yolu’dur. Bunun yanı sıra Ege
Denizi ve Ağrı Dağı arasında çok sayıda rota
ağı, doğa ve kültür zenginlğini ziyaretçilere
sunmaktadır. Özellikle, Yenice Orman Yolu
ve Hitit Yolu bisikletçiler için, Evliya Çelebi
Yolu ise at binme için oldukça uygundur.
Tüm rotalarımız ülkemiz kırsal yöre

tanıtarak, yerel halkların, sürdürülebilir
esaslarla
yapılan
kırsal
turizmden
faydalanabileceğine inanmaktayız. Örneğin,
bu sene rotalarımızdan bazıları üzerindeki
eski köy okullarını tadilat edip yürüyüşçüler
için konaklama yeri olarak kullanılmasını
hedefliyoruz. Bu, yürüyüşü daha rahat
kılmanın yanı sıra, yerel halka, mevcut
altyapıyı
değerlendirerek
yürüyüş
turizminden gelir elde etmelerini de
sağlayacaktır. Yollarımız hakkında bilgiye
ve ‘Kültür Rotaları’ teriminin arkasındaki
anlamlara
aşağıdaki
adresimizden
ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızdan da
yaptıklarımızı ayrıca takip edebilirsiniz.
www.facebook.com/CultureRoutesSociety

kültürünü ve civar bölge tarihi arasındaki
derin ilişkiyi yansıttıklarından, ’Kültür
Rotaları’ ismini verdik. 2012 baharında, bir
grup istekli kişi Kültür Rotaları Derneği’ni
(KRD) kurmuştur. KRD, tüm rotalar için
bazı standartlar geliştirmekte, rotaların
korunması için çalışmalar yapmakta, köylü
ve yerel halk için alternatif gelir kaynağı
oluşturulmasını sağlamakta ve rotalarımızı
Türk ve uluslararası ziyaretçilere tanıtım
için uğraşmaktadır. Şu an itibariyle web
sayfamızda (www.cultureroutesinturkey.com)
farklı bölgelerde geliştirilmiş 16 adet rota
bulabilirsiniz. Her bir rotanın bir rehber
kitabı, bir haritası, indirilebilir GPS noktaları
ve güncel bilgileri bulunmaktadır ve
tüm bunlar ziyaretçilere büyük destek
sağlamaktadır. Kısa bir sure önce bu listeye
bir de iPhone aplikasyonu eklenmiştir.
Perge ve Aspendos’tan başlayıp, Eğirdir
üzerinden Yalvaç’a kadar giden Aziz Paul
Yolu’nda kullanılmak üzere Batı Akdeniz
Kalkınma Ajansı hibe programı kapsamında
geliştirilen bu akıllı telefon harita uygulaması,
şu an internet mağazasından ücretsiz olarak
indirilebilmektedir.
Eski döşeli yollar kültürel mirasını koruyup

Fırsat bulduğunuzda web sayfamızı
incelemenizi ve bir tur operatörü bulma,
bağımsız gezginler için bilgi alma ve rota
seçimi gibi konularda bizlerle irtibata
geçmenizi tavsiye ederiz. Web sayfasından
rehber kitapları, GPS noktaları ve seçtiğiniz
rotaya dair güncel bilgileri edinebilirsiniz.
Basın ve tur operatörleri de bizlerle irtibata
geçebilir. Projelerimizden birinde gönüllü
olarak yer almak isterseniz yine bizimle
irtibata geçmeniz yeterli olacaktır. İngilizce
haricinde daha geniş kitlelere de hitap
edebilmek adına, şu an sayfamızın Almanca
ve Türkçe çevirileri yapılmaktadır.

Eğer Antalya’da iseniz ya da Antalya’ya
yolunuz düşerse Kültür Rotaları Derneği
ofisimize bekleriz (harita ve adres
bilgileri web sayfamızda yer almaktadır).
Dernek ile ilgili her türlü konuda irtibata
geçebileceğiniz kişi Hüseyin Eryurt’tur.
www.cultureroutesinturkey.com
www.facebook.com/CultureRoutesSociety
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KİTAP
Türküm, Doğruyum, Amerikalıyım

Kaya Boztepe ’82
Cadde Yayınları, 2013

ABD, Chicago, IL doğumluyum. Ailemin Türkiye’ye kesin dönüş yapması
üzerine ortaokul ve lise öğrenimimi Türkiye’de tamamladım. Üniversite
eğitimi aşamasında tekrar Amerika’ya döndüm. Kolejli olmanın farkını
ve gururunu her zaman hissettim. TED’in verdiği, her şeyin nedenini
sorma, sorgulama, doğru ifade etme, ve yabancı dil gibi değerlerin bizleri
hayatta her zaman farklı kıldığını düşünüyorum.
‘’Türküm, Doğruyum, Amerikalıyım’’ adlı kitabı yazmaya Türk Amerikan
Dernekleri Federasyonu Başkanlığım döneminde karar verdim.
Kitabımda her iki kültürü yakından tanıyan biri olarak, aradaki bazı ilginç
farklara dikkat çekmeye çalıştım. Bunun yanı sıra Türkiye’de bulunduğum
dönemde yetişme şeklimizin, öğrendiklerimizin, alışkanlıklarımızın, bizi
biz yapan özelliklerimizin ve değer yargılarının nasıl ve ne derecede
değiştiğini anlattım. Kısacası, çarpıcı örneklerle nereden gelip, nereye
gittiğimizi göstermeye çalıştım. Bununla beraber, değişik sosyo-kültürel
yapıdan gelen Türklerin yabancıları nasıl algıladığını ve nasıl uyum
sağladığını da okurlara bir sohbet havasında aktardım.
Yurt dışında Türkiye’yi ilgilendiren hemen her konuda çalışmalar yaparken
tanık olduğum bazı “her devrin adamları” ile bazı ‘’dinci grupların‘’ yaklaşımlarını okuyucuyla paylaştım. Özellikle, ‘Laiklik’ ve ‘Atatürkçülük’ ile yakın
tarihin nasıl çarpıtıldığını irdelemeye özen gösterdim.
Beyaz Saray ve Kongre’den, TBMM çatısından, Cumhurbaşkanlığı’na kadar uzanan çalışmalarımın yanı sıra yurt dışında yaşayan Türklerin karşılaştığı
sorunlar ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan yurttaşların sorunlarını anlattığım kitabımı bazen gülümseyerek, bazen hiddetlenerek,
bazen de hüzünle okuyacağınızı ümit ediyorum.

Türk Hava Kuvvetleri’nde
F-100 Super Sabre Bölüm-2
Levent Başara ‘88
Hobbytime Yayıncılık, 2013
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1971 yılında Ankara’da dünyaya geldim. 1988 yılında TED Ankara
Koleji’nden mezun olduktan sonra eğitimimi Hacettepe Üniversitesi’nde
tamamladım. Üniversite yıllarında Türk Hava Kurumu’nun “Uçantürk”
dergisinde Türk askeri havacılığı ile ilgili yazı ve araştırma dizileri yayınladım.
1999’da “Savunma ve Havacılık” dergisinde havacılık editörü olarak görev
yaptım. Daha sonra bu görevimden ayrılarak 2002-2004 döneminde
“Kanatlar” havacılık dergisini çıkarttım. Bu arada “Air Forces Monthly”
dergisinin Türkiye temsilciliğini yaptım. Türk askeri havacılığı konularında
makale ve fotoğraflar yayınladım. Türk havacılık sanayi tarihini anlatan
“Türk Uçak Üretimi” adlı kitabın editörlüğünü ve yayına hazırlık aşamalarını
gerçekleştirdim. Askeri havacılık tarihi ve ölçekli plastik modelcilikle
ilgilenmekteyim. “Türk Hava Kuvvetleri’nde F-100 Super Sabre Bölüm-1”
kitabımdan sonra şimdi de F-100 Super Sabre uçağının Türkiye serüvenini
anlatan kitap serisinin ikinci ve son bölümü “Türk Hava Kuvvetleri’nde
F-100 Super Sabre Bölüm-2” ile okuyucularımın karşındayım. Türk havacılık
tarihi açısından önemli bir belgesel çalışma niteliği taşıyan kitabımda
başta Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı arşivi olmak üzere, yurt içi ve yurt
dışındaki kaynaklardan sağlanan görsellerle desteklediğim, birçoğu daha
önce hiçbir yerde yayınlanmamış yaklaşık 230 fotoğraf bulunuyor. F-100
Super Sabre’nin 30 yıllık tarihine ışık tutan serinin son kitabı, tüm havacılık
meraklıları ve özellikle modelciler için önemli bir başucu kitabı olacak.
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Nağmelerin Öyküleri
Metin Atamer’61
Yeni İnsan Yayınevi, 2013

1942 yılında Çorum’da doğdum. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Talas,
liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve TED Ankara Koleji’nde okuduktan
sonra, üniversite eğitimimi 1969 senesinde ODTÜ Fizik Bölümü’nde
tamamladım. 1970 ve 1972 yıllarında analitik cihazlar konusunda
Almanya’da ve Amerika’da eğitim gördüm. 1969 senesinde çalışmaya
başladığım şirketler gurubunda yönetici, yönetim kurulu üyesi ve genel
müdürlük yaptım. 1990 senesinde Metkur ve Atamer adlı iki dış ticaret
şirketi kurdum. İsviçre’de bulunan Interwind Ltd. adlı mühendislik
şirketinin kurucu ortağı ve yöneticisi, aynı zamanda Alaçatı Rüzgar
Enerji Santralı A.Ş.’nin kurucu ortağı, Çanakkale İntepe 30.36 Megawatt
rüzgar enerji santralı projesinin kurucu ortağıyım. 1998 yılından beri
RESYAD kurucu üyesim ve Rüzgar Enerji Santralları Yatırımcı İş Adamları
Derneği’nin Genel Sekreterliği’ni yapmaktayım.
Türk Sanat Musikisi Vakfı kurucu üyeliği ve başkanlığını yapmaktayım.
Şiirlerim, bazı makale ve yazılarım çeşitli dergilerde ve gazetelerde, kısa
hikayelerim de ‘Bütün Dünya’ adlı dergide yayınlanmaktadır. Ayrıca,
Yeni İnsan Yayınevi’nden çıkan ‘Hem Nalına Hem Mıhına’, ‘Memleketim
Üzerine’, ‘Rüzgarın Hikayesi’ ve ‘Talas’ta Zaman’ isimli kitaplarım
bulunmaktadır. Şimdi ise dördüncü kitabım ‘Nağmelerin Öyküsü’
Türk Sanat Musikisi dünyasına ve onun çok az bilinen şarkı ve güftelerinin hikâyelerine götürüyor okuyucusunu. Kitabı okuyanın, aynı zamanda
hikayenin şarkısını da dinlemesi, yazıların altlarında verilen şarkının sesli olarak okunması, musiki tekniğini iyi özümlemiş sanatkarlardan eserleri
dinleyebilmesi için şarkıları bir CD içinde topladım. Ayrıca, şarkıların yanında bulunan QR kod ile cep telefonunuzdan hikayeyi okurken şarkıyı
dinleyebilirsiniz. Bestelerin konuları olan güfteler ve bunları seslendiren çok değerli ses sanatçılarına teşekkür etmeyi bir borç bilirim. İyi ki, bu
sanatkarlar var ve bu şarkılar onlarla hayat bulup yaşayacaklar.

Bir Tutkunun Ezgisi
Sımsıkı Taş Gibi Bir Ankara Rüzgarı

Doç. Dr. Müjdat Tohumcu’69
Zeta Tasarım, 2013

1953 yılında doğdum. 1964’te girdiğim TED Ankara Koleji Ortaokul
Kısmı’nı 1969’da bitirdim. Robert Kolej’in ardından 1972’de ODTÜ
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne girdim. Doktora
çalışmalarımı tamamlayana kadar bulunduğum ODTÜ’de Asistan ve
Öğretim Görevlisi olarak da çalıştım. 1988’de Doçent unvanını aldım.
Aselsan, Roketsan, Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.’deki görevlerimin
ardından 1993-2011 arasında TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma
Geliştirme Enstitüsü’nde yöneticilik yaptım. Şu anda Bilkent
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim
Üyesi olarak çalışmaktayım.
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Basketbol Takımları’nın 1954-1966
yıllarını kapsayan “Bir Tutkunun Öyküsü” kitabımın ardından; 1967
yılından başlayan ve 1980’e kadar uzanan “Bir Tutkunun Ezgisi”ni
geçtiğimiz Ağustos’ta yayımladım. Kitapta, hem Erkek Basketbol
hem de o zamanki adıyla ‘Kız Basketbol’ takımlarımızla ilgili bölümler
yer almaktadır. Basında çıkan haberlerin kupürlerini geniş olarak
kullandım.
Bu kitabın basılması için Barış Küce büyük gayret gösterdi. Barış
Ağabey’in hayatında ilk kez, basılı bir materyal için kendi yazdığı
satırları bu kitabın giriş metni olarak bulacaksınız. Rahmetli Prof. Dr.
Rüştü Yüce’nin meşhur anı defteri de birçok bilinmeyene ışık tuttu.
Türk Basketbolu’nda Kolej’i bir ekol yapan onlarca Kolejliyle ilgili anıları,
anektodları ve onlarla yapılmış söyleşileri de kitabımda bulacaksınız.
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ÇEVRE

Kentlerin Değişimi ve Ankara
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Nil Uzun’89
kentlerin değişimini ve Başkentimizi dergimiz için değerlendirdi...

Dünya üzerindeki ilk kentler, avcı ve
toplayıcı toplulukların yerleşik hayata
geçerek tarımsal üretime başlamasıyla
milattan önce 8000lerde ortaya çıkmıştır.
Geleneksel kabile toplumlarından ve
köylerde yer alan tarımsal üretimden
karmaşık ekonomik sistemlere geçiş, Sanayi
Devrimi ile kentlerde hızlanan değişim ve
ortaya çıkan yeni mekansal dinamikler,
1970lerden günümüze küreselleşme süreci
çerçevesindeki gelişmeler, 1980lerle birlikte
postmodernizme doğru kültürel geçiş, kent
mekanında tarihi koruma ve geçmiş mimari
tarzların yeniden kullanımı ve teknolojideki
gelişmeler kentlerde bir yenilenme
sürecinin başlangıcını tanımlamıştır.
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Türk kentlerindeki değişim ve dönüşüme
bakıldığında, 1950lerde başlayan hızlı
kentleşme sürecinin ardından Avrupa
ve Amerika kentlerindeki değişimlerin
gerçekleştiği görülmektedir. 1950li yıllarda
sanayileşme ile birlikte hızlanan kentleşme
süreci beraberinde özellikle yoğun göç
alan Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlerin
kontrolsüz bir biçimde büyümesine yol
açmıştır.
Türkiye’nin büyük metropollerinden bir
olan Ankara’da da yukarıda sıralanan
değişimlerin
etkileri
zaman
içinde
gözlemlenmiştir.
Anadolu’da
kentsel

gelişime öncülük edecek, yaşam kalitesinin
yüksek olduğu, modern bir kent olarak
kurgulanan Ankara’nın ilk planları 1923
yılında başkent olarak ilan edilmesinin
hemen ardından yapılmıştır. Ankara kenti
doğu-batı doğrultusunda kesen demiryolu
doğrultusunda
gelişirken
istasyon,
hastane ve üniversiteler gibi pek çok servis
Sıhhiye’de bu eksen üzerinde yer almıştır.
1920lerin sonlarına doğru Ankara Kalesi’nin
eteklerinden başlayan gelişme Sıhhiye’nin
güneyine doğru ilerlemiş ve Yenişehir’de,
kente göç eden çoğunlukla memurlardan
oluşan nüfusu da barındıracak, yeni konut
alanlarının açılması ile devam etmiştir.
1932 yılında Atatürk Bulvarı’nın açılması ile
kentin güneyine doğru gelişim hızlanırken
bakanlıkların yoğunlukta olduğu yeni bir
merkez oluşmaya başlamıştır. Bunu birçok
elçiliğin Bulvar üzerinde güneye doğru yer
seçmesi izlemiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ülke
genelinde kırdan kente göçün hızlanması
ve büyük kentlerde yaşanan konut sıkıntısı
Ankara’da da kendini göstererek, Altındağ’da
ilk gecekondu mahallelerinin ortaya
çıkmasına yol açmıştır. Yirminci yüzyılın
ikinci yarısında Ankara doğu-batı ekseninde
de gelişmeye başlarken planlarda bu gelişim
hem yeni konut alanlarının önerilmesi, hem
de kamu kurumlarının merkezin batısına

doğru yönlendirilmesi ile desteklenmiştir.
Bu dönemde bireysel konut üretiminin
ekonomik sıkıntılar nedeni ile girdiği
krizin çözülebilmesi için kat mülkiyetine
geçilmesi kentin şekillenmesinde önemli
rol oynamıştır. Bu geçişle apartman türü
konut yapımı hem boş arsalar üzerinde
yapılaşma, hem de mevcut az katlı yapıların
yıkılarak yerine çok katlı yapıların yapılması
seklinde gerçekleşirken düşük yoğunluklu
düzenli konut alanlarında yoğunluklar hızla
artmaya başlamıştır. Kat mülkiyetine geçişin
ardından 1966 yılında gecekondu yapımını
planlı bir sürece dönüştürmek üzere
çıkartılan yasa ile mevcut gecekondular
yasallaştırılırken
Gecekondu
Önleme
Bölgesi uygulamaları da kentin gelişim
sürecindeki yerini almıştır. 1970lerde büyük
Türk kentlerinde bir taraftan kentleşme
devam ederken bir taraftan da uydu kentler
oluşmaya başlamıştır. Ankara’da özellikle üst
gelir grupları yeni uydu kentler oluşturarak
kent içindeki olumsuz koşullardaki konutları
geride bırakmışlardır.

1980lere gelindiğinde ise, kentleşme hızı
azalırken kent merkezlerinin ve gecekondu
alanlarının dönüşümü, sanayi alanlarının kent
dışına çıkması gibi oluşumlar gözlenmiştir.
Ayrıca, serbest piyasa ekonomisinin etkileri
de kentlerde yapılaşmanın hızlanması ve
inşaat sektöründeki yatırımların artmaya
başlamasıyla kendini göstermiştir.
Bu
değişimler Ankara’da da sürerken kent
içindeki konut üretimi azalan bir hızla da olsa
devam etmiş, kentin çeperinde, özellikle
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de kentin batısında hızlanarak devam
etmiştir. Var olan tarihi yapıların korunarak
yenilenmesi ve çoğu zaman da işlevlerinin
değiştirilerek yeniden kullanımları bu
alanlardaki dönüşüm projelerinin temelini
oluşturmuştur. Dönüşümün gerçekleştiği
diğer bir alan da kent içindeki sanayi
yapılarının yenilenerek ticari ve kültürel
kullanımları ve kimi zaman da konut
kullanımı barındırmasıdır. Ankara’da bu
değişimlerin yansıması son yıllarda Ulus Kale
içi, Hamamönü, Cer Modern gibi alanlarda
gözlemlenmiştir.
2000li
yıllara
gelindiğinde
ise
kentlerde yirminci yüzyılın gelişiminin
getirdiklerinin etkileri gözlemlenmeye
başlamıştır. Bu dönemde artık kentlerin
gelişme düzeylerinin belirli bir noktaya
geldiği ve gelişmişliğin beraberinde
getirdiği problemlerin ortaya çıktığı
gözlemlenmektedir. Bu problemlerin en
önemlisi iklim değişikliği ile ortaya çıkan
çevre problemleridir. Bu problemlerin ortaya
çıkışı ile sürdürülebilirlik kavramı önem
kazanmaya başlamıştır. Çevresel, ekonomik
ve sosyal sürdürülebilirlik kavramları
kentlerin devamlılıklarının sağlanmasında
önemli süreçler olarak ele alınmaktadır.
Bunun yanı sıra kentlerin çepere yayılmasıyla
ortaya çıkan yüksek altyapı maliyetleri,
trafik ve buna bağlı çevre problemleri de
yirmi birinci yüzyıl kentleri için önemli bir
problem alanı oluşturmaktadır.
1990lı
yılların ikinci yarısından başlayarak bu
etkiler Ankara’da kendini göstermeye
başlamıştır. Kentin batısında yoğunlukları
gün geçtikçe artan konut, ticaret ve
kamu yapılarının gelişmesiyle ulaşım en
önemli problem alanlarından biri olmaya
başlamıştır. Ankara’da son yirmi yıllık sürede
Anakent yönetiminin toplu taşıma alanında
yatırım yapmak yerine, özel araç sahipliğini

özendirici, yeni yolların açılması, var olan
yolların genişletilmesi, kent merkezine
trafik akışının hızlandırılması gibi ulaşım
yatırımlarını ön planda tutması ulaşımı
Ankara için en önemli problemlerden biri
haline getirmiştir.
Ulaşım problemlerinin yanı sıra artan
yoğunluklarla birlikte gelen yapılaşma kent
içinde ve çeperinde alt yapı olanaklarının da
kısıtlı hale gelmesine yok açmıştır. Kentlerin
gelişiminde önemli alt yapı sistemlerinden
biri de yeşil alanlardır. Yeşil alanların ve yeşil
alan sistemlerinin yeterliliğinin kent için hava
kirliliğinin önlenmesi, çevresel gelişme ve
insanların açık alanlardan yaralanabilmeleri
gibi olumlu etkileri bulunmaktadır.
Ankara’nın başkent olarak ilan edilmesinden
günümüze dek yapılan planlarda yeşil
alanlara ve yeşil alan sistemlerine geniş
ölçüde yer verildiği görülmektedir. İlk
planlarda her çay ve dere bir yeşil koridor
olarak ele alınmıştır. Ayrıca kent içinde
Güven Park, Gençlik Parkı, Kurtuluş Parkı gibi
günümüzde de kentin önemli bir parçası
olan parklar bu dönemde oluşturulmuştur.
Atatürk Orman Çiftliği’nin ise, kentin kuzeyi
ve güneyi arsında önemli bir yeri vardır.
Ayrıca, 1950lerde kentin topografya ve
doğal verileri göz önünde bulundurularak,
güney-kuzey yönünde eğimli vadiler, doğal
drenaj ve hava dolaşımı boşlukları planlarda
dikkatle korunmuştur. Bu dönemde kentin
farklı bölgelerinde bulunan Altınpark,
Sıhhiye Parkı, Dalokay Parkı, Kuğulu Park,
Botanik Parkı ve Seğmenler Parkı gibi Ankara
için bugün de çok büyük önem taşıyan
büyük parkların oluşumu sağlanmıştır
İmrahor Vadisinin de Eymir ve Mogan gölleri

Nil Uzun 1989 yılında TED Ankara
Koleji’nden mezun olmuştur. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü’nde 1993 yılında lisans,
1995 yılında yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır. 2001 yılında Utrecht
Üniversitesi’nden
kentsel
coğrafya
alanında doktora derecesini almıştır. Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü’nde Öğretim Üyesi
olarak görev yapmaktadır. Planlama
stüdyolarına katılmanın yanı sıra lisans
düzeyinde kent sosyolojisi, kentleşme
ve konut alanlarının dönüşümü üzerine
dersler vermektedir. Konut alanlarının
dönüşümü,
seçkinleştirme
konuları
üzeinde araştırma çalışmalarının yanı
sıra ulusal ve uluslararası düzeyde
yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

ile birlikte oluşturduğu sistem ise kenti
çevreleyen yeşil alanların en önemli parçası
olarak tanımlanmıştır. Son yirmi yılda bu
gelişimler kentin batısında da sürdürülmekle
beraber Mogan Gölü çevresinin ve Atatürk
Orman Çiftliği arazisinin önemli bir
bölümünün yapılaşmaya açılmış olması
kentin yeşil alanlar sistemi için önemli bir
tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle de
kent içinde ve çeperinde var olan yeşil
alanlarda yapılaşmanın yasaklanması ve bu
alaların tümüyle yeşil alan olarak korunması
gerekmektedir.
Ulaşım ve yeşil alan problemlerinin yanı
sıra Ankara’da hızla devam eden konut,
ticaret ve kamu kullanımlarının yapılaşma
süreci de kentin gelişimi için bir tehdit
oluşturmaktadır. Bu gelişimlerin, herhangi
bir bütüncül yaklaşımı öngören bir
gelişme kararı olmadan tamamen piyasa
mekanizmasının etkisi ile devam etmesi
kentin gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Parçacı yaklaşımlarla kentin farklı alanları
farklı şekillerde gelişmekte bu durumda
önemli altyapı problemlerini beraberinde
getirmektedir.
Özellikle son yirmi yıl içindeki değişimine
bakıldığında, Ankara’da, bütüncül planlama
yaklaşımlarının eksikliğinin ve gelişimin
büyük ölçüde piyasa mekanizmaları ile
devam etmesinin kent ve yaşayanları için
çok önemli olumsuzlukları da beraberinde
getirdiğini söylemek mümkündür.
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PANORAMİK BAKIŞ

Yakınlık ve Uzaklık Arasındaki Bitmeyen Dans: “Yakın İlişkiler”
“Beğenilme, onaylanma, yakınlık kurabilme ve kendini ifade edebilme gibi ihtiyaçlarımız,
doğduğumuz andan itibaren karşılanmayı bekler ve karşılandıkça yaşamdan aldığımız doyum artar.”
Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki

İnsan çevresiyle sürekli etkileşim halinde
olan, fizyolojik ve psikolojik tüm ihtiyaçlarını
bu etkileşimler yoluyla karşılayan bir varlıktır.
Dolayısıyla doğası gereği ne tümüyle
yalnızdır, ne de tümüyle bir diğerine
bağımlıdır. Ancak, kendisi ve çevresi
arasında sağlayacağı denge yoluyla var
oluşunu sürdürür ve büyüyüp gelişebilir.
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Bir diğerine duyulan bağımlılık, ana
rahminden başlayarak yaşamımızın değişik
evrelerinde süreklilik gösterir. Büyüdükçe
fizyolojik olarak diğerlerine bağımlılığın
azalmasına karşın, çevreyle temas içinde
olma ihtiyacımız, yaşamımızın sonuna
kadar bizimledir. Daha da açacak olursak
beğenilme, onaylanma, yakınlık kurabilme
ve kendini ifade edebilme gibi ihtiyaçlarımız,
doğduğumuz andan itibaren karşılanmayı
bekler ve karşılandıkça yaşamdan aldığımız

doyum artar. Bu nedenle, bizim için en özel
kişilerle kurduğumuz yakınlıklar, yaşamımızın
temelini oluşturur. Kurduğumuz yakın
ilişkiler sayesinde kendimizi seviliyor,
beğeniliyor, değer veriliyor hisseder ve
bu sayede yalnızlık, ölüm gibi yaşamsal
gerçeklerle başa çıkabiliriz.

uygun biçimde spontan olarak yaklaşır
ve uzaklaşırlar ve sonra tekrar yaklaşır ve
uzaklaşırlar. Başka bir deyişle yakın ilişkiler,
tarafların yakınlaşması ve uzaklaşmasıyla
yaşanan ritmik bir dansa benzer. Eşlerin
yakınlıklarını olumsuz şekilde etkileyen de
bu sağlıklı ritmin ya da dansın bozulmasıdır.

Yakın ilişkiler, kendi içinde pek çok ihtiyacı
barındırmakla birlikte yukarıda söz edilen
ihtiyaçların karşılanmadığı ilişkilerde hem
eşlerin, hem de ilişkinin denge durumu
bozulur. Dolayısıyla bu tür durumlar
depresyon ve aşırı endişe durumlarından
tutun da, kronik baş ağrıları gibi pek çok
psikolojik ve bedensel soruna zemin
hazırlayabilir.

Kimi zaman eşler arasındaki yakınlık,
ilişkiye kendini adamak ve yoğun duygular
hissetmekle karıştırılabilir. Bunlar yakın
ilişkinin temel unsurları olmak yerine,
sadece bir parçasını oluştururlar. Oysa, eşler
arasındaki yakınlığın sürebilmesi, tarafların
kendilerini korkmadan ve içtenlikle
ortaya koyabilmesi, karşısındaki kişiyi çok
zorlamadan ve değiştirmeye çalışmadan
kabul edebilmesine bağlıdır. Daha da
açacak olursak; eşlerin kendileri için önemli
konuları konuşabilmeleri, önem verdikleri

Sağlıklı ilişkilerde her zaman için bir
ritim vardır. Eşler, birbirlerine ve duruma
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duygusal konularda kendilerini ifade
edebilmeleri ve bunu yaparken diğer tarafın
duygu, düşünce ve inançlarıyla da duygusal
bağlantının sürmesi önemlidir.
Tüm bu süreç her zaman için yakın ilişkinin
içinde bulunduğu iklimden etkilenir.
Örneğin, kendi duygu ve düşüncelerinden
bahsederse eşinin öfkeleneceğini düşünen
bir kişi, bu duygularını ifade etmek yerine
saklamayı seçebilir. Bu zaman zaman
sağlıklı olabilse de, eşlerden birinin ya da
her ikisinin kendini ifade etmekten sürekli
kaçınması, eşlerin birbirinden haberdar
olmasını engelleyerek, tarafların birbirinden
uzaklaşmasına yol açar. Bu noktada sorun
yaratan konulardan birisi de, kişilerin
kendilerini ifade etmeleri değil, kendilerini
nasıl ifade ettikleridir. Örneğin, değer görmek
isteyen bir kişinin, eşine “sen zaten bana hiç
değer vermedin ki” diyerek onu suçlaması,
kişinin kendisini ifade etmesi yerine, karşı
tarafın suçlanarak uzaklaşmasına yol
açabilir. Bir diğer örnek de, eşlerin birbirleri
ile çocukları üzerinden iletişim kurması
şeklinde düşünülebilir. Eşlerin birbirlerine
ifade etmedikleri talep ve isteklerin,
çocuklara ilişkin durumlar üzerinden ifade
edilmesi, ailede hem çocukların duygusal
açıdan istismara uğramalarına yol açar, hem
de eşlerin yakınlıklarına zarar verir.
Büyüme sürecinde öğrenilen “insanın
kendi isteğini yapması bencilliktir”,
“insan sevdiklerini üzmemek için kendi
isteklerinden vazgeçmelidir” türündeki
bilgiler, çoğu zaman ilişkilerdeki esnek
ve spontan dansın sürmesine engel olur.
Özellikle romantik ilişkilerde, tarafların sevgili
ya da eş olduktan sonra her şeyi beraber
yapmaları ve tüm zamanlarını beraber
geçirmeleri gerektiğine inanmaları, zaman
içinde ilişkinin aksamasına yol açabilir.
Hatta zaman zaman eşler, birbirilerine
duydukları sevginin, yaşamda her şeye
yeteceğine, başkalarına duyulan ihtiyaçları
ortadan kaldıracağına inanabilirler. Öte
yandan, ilişkilerin ilk zamanlarında, çiftlerin
tüm zamanlarını birbirlerine ayırmaları,
başkalarına daha az ihtiyaç duymaları, hem
doyum vericidir, hem de ilişkinin büyüyüp
gelişebilmesi için yararlıdır elbette. Ancak,
çiftler arasındaki dansın ritmini bozan, bu
bakış açısının sürekli olması ve her koşula
uyarlanmaya çalışılmasıdır.
Zaman zaman da eşler, farklı iki kişi olduklarını
unutarak, tek bir kişiymiş gibi davranabilirler.

Bu süreç bir süre için memnuniyet verse
de, iki kişinin tümüyle aynı şeylerden
hoşlanması ya da hoşlanmaması mümkün
değildir. Böyle durumlarda eşlerden birisinin
farklı bir görüş, duygu ya da düşünce
iletmesi, diğerinin kendisini yalnız bırakılmış
ya da terk edilmiş hissetmesine yol açabilir.
Eşler arasındaki farklılıkların ortaya çıkışı,
farklı duygu ve düşünceleri olan tarafı suçlu
hissetmeye itebilirken, diğer tarafın da
tehdit hissetmesine, haksızlığa uğradığını
düşünerek kırılıp, öfkelenmesine yol açar.
Kendisini suçlu hisseden taraf, önceleri
bunu hak ettiğine inansa da, zaman içinde
giderek daha öfkeli olup, huzursuzlaşabilir.
Bir süre için farklılıklar göz ardı edilmeye
çalışılsa da, zamanla eşlerden birinin
diğerinin görüşünü hemen benimsemesiyle
ya da sorunun hiçbir çözüme ulaşmadan
defalarca aynı biçimde tartışılmaya devam
edilmesiyle, süreç uzar gider.

bir uzlaşmaya varamıyor, her seferinde eski
kırgınlıklar gündeme geliyorsa yeni bir bakış
açısına gerek duyulmaktadır. Bu noktada
eşlerin beraber ya da ayrı ayrı profesyonel
bir yardım almaları oldukça önemli
olabilir. Kimi zaman eşler, profesyonel bir
yardım almak için birbirlerini bekleyerek
“o gitmeyi istemiyor, ben tek başıma neyi
değiştirebilirim” gibi düşünebilirler. Evet,
iki kişinin kendi bakış açılarını sorgulayarak
sorunlarının
üstesinden
gelmeye
çalışmaları, çoğu zaman en istendik durum
olabilir. Ancak, bu durum, kişinin kendi
yaşamının sorumluluğunu üstlenmesinden
ve kendisini sorunun değil çözümün bir
parçasına dönüştürmesinden alıkoymamalı;
nihayetinde de yakın ilişkilerin aslında
kendimizle olan ilişkimizin bir yansıması
olduğu, kendimizle ilişkimiz olumlu olduğu
müddetçe sevdiklerimizle de olumlu
olacağı unutulmamalıdır.

Eşlerin sorun yaşadıkları konularda
tartışmaya başlamaları, aslında aralarında
temasın olduğunu gösteren bir işarettir.
Ancak, tartışmalar hep aynı noktada
düğümleniyor, taraflar isteklerinde ortak

Psikolog Dr. Çiğdem Kudiaki
Yararlanılan Kaynaklar
Daş, C. (2006). Bütünleşmek ve Büyümek.
Ankara, HBY.

55

MODA-TASARIM

Bebeğinize İpeksi Bir Dokunuş

Zeynep Göle Benli ve Zeynep Börekçi’nin yarattığı marka Puanino
Bebeklerin odalarını ve annelerin yaşamını
renklendirmek için ‘Puanino‘ markası
yaratıldı. Bir Türk markası olan Puanino’nun
tüm ürünleri özenle tasarlandı ve aynı
özenle Denizli’de üretildi. %100 pamuklu
olarak üretilen bebek ürünleri, özellikle
annelerin 0-2 yaş döneminde bebekleri
için
kullandıkları
temel
ihtiyaçlar
değerlendirilerek yaşama geçirildi. Ürünler
her türlü kalite kontrolden geçirildikten
sonra yaşamımıza girdi, evlerimizi ve
odalarımızı renklendirdi.
Bebek odalarının, kızlar için alışılmış
olarak kullanılan pembe ve erkekler için
klasikleşmiş mavi renginden uzaklaşarak
renklenmesi hayal edildi. Fuşya, sevginin
evrensel rengi olduğu için pembenin
yerini aldı. Turkuaz da denizleri, gökyüzünü
hatırlattığı için doğadan bir esinti olarak
odalara taşındı. En önemlisi ve en özeli
bebeklerimize nazar değmemesi için nazar
boncuğumuz ürünlerimize işlendi.
Her yaş gurubunda kullanılabilecek olan
tülbentler Nazilli’de Puanino için özel olarak
üretildi. Havluların içine yerleştirilebilen
büyük boy tülbentlerin suyun emilimini
çok güzel gerçekleştirildiği gözlemlendi.
Üretilen ufak boy tülbentler, nazar boncuğu
ile gündelik yaşamı renklendirecek nitelikte
tasarlandı. Nevresim takımları, baş koruması
ile üretilen takımlar odalara sadelik ve şıklık
getiriyor. Yumuşacık dokusuyla bebeklerin
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cildini hassasiyetle kurulamanızı sağlayacak
havlular koleksiyonun vazgeçilmez ürünleri
arasında. Önlükler çift taraflı ve su geçirmez
malzemelerden üretildi. Bu önlükler hem
yemek yerken, hem de günlük yaşamda,
bebeklerde aksesuar olarak kullanılabilecek
özelliğe ve görüntüye sahip. Anneler
açısından da şıklığın bir parçası. Puanino
defteri annelerin bebekleri ile ilgili ilk
günden itibaren notlar alabilmeleri için
özenle tasarlandı ve çantada rahatça
taşınabilmesi için özellikle fazla büyük

olmamasına özen gösterildi.
Puanino ürünlerini, puantiye desen
ve renklerini ve özenle tasarlanmış
aksesuarlarını
inceleyebilmek
için
www.puanino.com web sitesini ziyaret
edebilirsiniz. Kullanım alanlarını yaşamınızda
canlandırabilmek için e-kataloğu inceleyebilir,
ayrıca ürünlerin yumuşaklığını ve farklılığını
dokunarak görebilmek için Panora AVM’de
Bebek by Pikkolo Mağazasını ziyaret
edebilirsiniz.
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UZMAN GÖRÜŞÜ

Hayatımızda Yeni Bir Sayfa: e-fatura
Mükelleflerin hayatını kolaylaştıracak bir uygulama
Maliye Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ve bazı
sektör ve mükellef gruplarına zorunluluk
getiren e-fatura uygulaması için yasal
başvuru süresi 2 Eylül 2013 tarihinde sona
erdi. Uygulamanın sonuçlarını Anadolu Ajans
muhabirine açıklayan Maliye Bakanı Mehmet
Şimşek, elektronik ortamda ve posta yoluyla
başvuruların birlikte yürütüldüğü süreçte
e-fatura uygulamasına toplam 20 bin 459
mükellefin başvurduğunu söyledi.
Maliye Bakanlığı 421 sıra No’lu VUK Tebliği
ile bazı mükelleflere e-fatura düzenleme ve
e-defter tutma zorunluluğu getirmiştir. Buna
göre:
1) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
kapsamında madeni yağ lisansına sahip
olanlar,
2) 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu
kapsamında madeni yağ lisansına sahip
olanlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip
olanlar,
3) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na
ekli (III) sayılı listedeki (söz konusu listede
alkollü içki, tütün mamulleri, kolalı gazozlar yer
almakta) malları imal, inşa veya ithal edenler,
4) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na
ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya
ithal edenlerden 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle
asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip
olanlar e-defter tutup, e-fatura düzenlemek
zorundadır.
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Zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin
tabii olduğu prosedür şöyledir;
1) Elektronik fatura uygulamasına 2013
takvim yılı içinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na
başvurmaları gerekmektedir.
2) Elektronik defter uygulamasına ise 2014
takvim yılı (elektronik defter yazılımlarını
kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi
itibariyle elektronik defter test süreçlerini
başarı ile tamamlamış olmaları gerekmekte)
içerisinde geçmeleri zorunludur.
3) Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin
olarak 421 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile

getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında,
Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik
olunur.
4) Elektronik fatura uygulamasına dâhil
olma zorunluluğu getirilen mükellefler
elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan
diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura
düzenleyemezler; düzenlemeleri halinde
kâğıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç
düzenlenmemiş sayılır.(V.U.K.’un 353/1’e göre
özel usulsüzlük cezası kesilir.)
5) Elektronik fatura uygulamasına dâhil olma
zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik
fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer
mükellefler tarafından gönderilen elektronik
faturaları almaları zorunludur.

3) Bilgi İşlem Sisteminin Entegrasyonu
Yöntemi
Bu yöntem, kendilerine ait bilgi işlem
sistemini Başkanlığın sistemine entegre
ederek 7/24 kesintisiz bağlantı sağlayabilecek
mükelleflerin, kullanabilmeleri amacıyla
geliştirilmiştir. Bu yönteme başvuran
mükellefler; başvuru dilekçelerinde e-Fatura
uygulamasından
entegrasyon
yöntemi
ile faydalanmak istediklerini belirmek
zorundadırlar. Vergi Usul Kanunu’nun 253. ve
256. maddesi hükümlerine göre mükellefler,
gerek düzenledikleri, gerekse adlarına
düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde
muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle
yükümlüdürler.

E-fatura uygulamasına geçecek mükelleflerin
üç farklı yöntemden dilediğini seçmesi
mümkündür. Bu yöntemler:

Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü; arşivlenen
faturaların
doğruluğuna,
bütünlüğüne
ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü
elektronik kayıt ve veri, veritabanı
dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve
görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta
olup, e-faturalara istendiğinde kolaylıkla
erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir
biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların
okunabilir kağıt baskılarını üretebilmeyi
sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir. 421
Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği ile mükelleflere
ait e-faturaların saklanması ile ilgili olarak
şirketlerin hem kendi bünyelerinde hem de
üçüncü kişiler nezdinde elektronik saklama
yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

1) Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Portal
Yöntemi
Portal Yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı
tarafından
www.efatura.gov.tr
internet
adresinden ücretsiz olarak sunulan bir e-fatura
uygulaması hizmetidir.
2) Özel Entegrasyon Yöntemi
Başkanlık’tan özel entegrasyon izni almış
mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanarak
da e-fatura uygulamasından yararlanabilirler.
Bu durumda mali mührünü ürettiren
mükellefler, Başkanlık’tan özel entegrasyon
izni almış kurumlara başvuru yaparak
uygulamaya dahil olabilirler.

Mahmut KUTLUCAN
Yeminli Mali Müşavir

Derneğimiz 2013 yılı aidatı 100 TL’dir.

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
ÜYELİK ÖDENTİ TALİMATI
Sayın üyemiz,
17 Şubat 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararınca;
* 2013 yılı aidatı 100.- TL olarak belirlenmiştir.
* Dernekte kesintisiz 40 yıllık üyeliğini devam ettirenlerden daha sonraki yıllarda üye aidatı 1.-(Bir) TL olarak
tahsil edilecektir.
* Doğum yılı itibariyle 25 yaşını doldurmamış dernek üyelerinden üye aidatının %50’si tahsil edilecektir.
1-Ödemelerinizi Banka Hesap Numaralarımıza havale yoluyla;
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4201-360 953
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2- Kredi Kartı Talimatı ile;
Aşağıda işaretlemiş olduğum ödemelerin, aksine talimat vermediğim sürece belirtmiş olduğum kredi kartı
hesabımdan derneğimiz hesabına alacak kaydedilmesini rica ederim.
Üye No
.......................................................................................................................................
Adı Soyadı
.......................................................................................................................................
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....................................................
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World
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Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik Kodu:
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(Güvenlik kodu kredi kartınızın arkasında yer alan rakamın son 3 hanesi)

Geçmiş yıllara ait birikmiş aidatlarımı ( ............................. TL )
Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
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2013 yılı aidatımı ( ............................. TL )

Diğer yıllar aidatlarımı ( ............................. TL )

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.

5 eşit taksitte ödemek istiyorum.
Tarih

5 eşit taksitte ödemek istiyorum.
İmza
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4. Posta çeki (Hesap No: 104 932) hesabımıza yatırarak veya derneğimize gelerek yapabilirsiniz.

Not: Kredi Kartı ile ödeme talimatı vermek için yukarıdaki kredi kartı talimatı bölümünü doldurarak, 0 312 418 74 41’e fakslayabilir
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Taşpınar Mah. 2800. Cad. No: 5/B İncek 06830 Gölbaşı/Ankara Tel: 444 0 958 Faks: (312) 418 74 41 Gsm: 444 0 958
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GEZİ REHBERİ

Editörümüz Serap Bilgiç’82’in Gözünden;

Vietnam-Kamboçya-Singapur
1964 Ankara doğumlu olan Bilgiç 1982
yılında Ankara Koleji’nden mezun oldu.
1986 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.
1992 yılında masterını tamamladı. 2008
yılında Eğitim Yönetimi, Ekonomisi ve
Planlaması konusunda doktora yeterliğini
aldı.1986 yılında öğretim görevlisi olarak
çalışmaya başladığı ODTÜ’de Eğitim
Fakültesi, Yabancı Dil Bölümü’nde ve
ODTÜ İşletme Bölümü’nde dersler verdi.
2012 yılında emekli oldu. 2008 yılından
beri TED Genel Merkezi’nde Genel
Başkanlık için eğitim danışmanı olarak
görev yapmaktadır. Kolejliler dergisine
editör olarak katkıda bulunmaktadır.

Değerli “TED Ankara Kolejliler” dergisi
okuyucuları, Kurban Bayramı tatilinde
gitme fırsatı bulduğum bu üç ülkeyle ilgili
izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Umarım
ilgi duyanlar için bilgilendirici, gitmeyi
planlayanlar için de yönlendirici olur.

Vietnam
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Vietnam’ın başkenti olan Hanoi ilk
durağımız. Vietnam’ın Atatürk’ü olarak
anılan Ho Chi Minh’in mozolesini ziyaret
ediyoruz. Vietnamlılar için bir haç yeri
gibi. Rehberimizin verdiği bilgiye göre
Vietnam’da 54 ayrı etnik grup var ve barış
içinde yaşıyorlar. İster istemez ülkemizle bir
karşılaştırma yapıyoruz. Daha sonra 1 saat
süren şehir turumuz için bisikletlerle çekilen
tuk tuk’lara (cyclo) biniyoruz. Tek kişilik
binilen bu arabalarla, motorsikletlerle dolu
sokaklardaki karmaşada, 7 milyonluk şehirde
3 milyondan fazla motorksikletin olduğu
trafikte, gezmek değişik bir deneyimdi. En
etkileyici olan ise o motorsiklerle dolu trafik
kaosunun aslında kendi içinde inanılmaz bir
düzen içinde ilerlemesiydi. Vietnam uzun
seneler Çin etkisinde kaldıktan sonra Fransa

Ha Long Bay

sömürgesi olarak Fransa’dan da etkilendiği
için yemekleri hem Çin yemeklerine
benziyor, hem de Fransa’dan tatlar karışmış.
Deniz ürünleri ağırlıklı akşam yemeğimizde
öğrendik ki, aslında batılıların kınadığı
ve Vietnam’da sıkça yenen kedi, köpek,
yılan, fare, böcek gibi hayvanlar protein
değerleri yüksek olduğu için savaş yıllarında
zorunluluktan yenmeye başlanmış. Gruptaki
arkadaşlarımızla ortak kanımız buranın
mutlaka görülmesi gereken bir yer olmadığı
yönündeydi.

Ha Long Bay:
Yedi Doğal Harikadan Biri
İnişe geçen ejder anlamına gelen Ha
Long Bay’de yaklaşık 3000 civarında ada
bulunuyor. Söylenceye göre dağlarda
yaşayan ejderha aşağıya inmeye karar
verir ve bunu yaparken kuyruğunun etrafa
çarpmasıyla vadiler oluşur. Meydana gelen
çukurlara su dolar ve bu körfez meydana gelir.
UNESCO’nun dünya kültür mirası arasında
yer alan bu bölge 2010 yılında aynı zamanda
dünyanın yaşayan 7 doğal harikasından biri
olarak seçilmiş. Gemide gecelemek, gemi
kaptanının ‘spring rolls’ yapmayı öğretmesi,
dörder kişilik ‘sampan’lara binip yüzer
kasabaların ve adacıkların müthiş manzarası
eşliğinde 1 saatlik bir kayık turu Ha Long
Bay’i gördüğümüz için ne kadar şanslı
olduğumuzu düşündürdü.

Eski adı ‘Saigon’ olan Ho Chi Minh şehri
Vietnam’daki son durağımız. Çok sıcak ve
nem oranı %70-80’ leri buluyor. Şehire 1.5
saat uzaklıkta bulunan Cu Chi tünellerine
gidiyoruz.
Tüneller ancak Asyalı ufak
tefek birilerinin girebileceği büyüklükte
ve ormanlık geniş bir bölgede. Vietnam
savaşı sırasında Amerikalıların üstün silah
gücüne karşı burada kurdukları tuzaklarla
verdikleri mücadele ve tam bir insan
dehasıyla oluşturulmuş tüneller hayranlık
uyandırdı. Bu tünellerde her türlü mutfak,
toplantı odası gibi mekanlar da var. Buraya
kadar gelmişken inmezsek olmaz diyerek
tünellere giriyoruz ve 20 metre sonra ilk
çıkış noktasında kendimizi dışarı zorlukla
atıyoruz. Azmin, direnme gücünün ve
kaybetmeme hırsının hangi eşiğe kadar
yükselebileceğinin çok açık göstergesi
savaştan kalan bu tüneller.

Mekong Deltası:
İnsanın Doğayla Sınavı
Mekong nehri boyunca yüzer evlerde
binlerce insan yaşıyor. Direkler üzerinde
genellikle ahşaptan yapılmış, 2 odalı,
önden ve arkadan açık olan bu evlere
sular alçaldığında merdivenle çıkıyorlar.
Yükseldiğinde ise ‘sampan’ denilen küçük
kayıklarla geliyorlar. Doğa koşullarının
insanların yaşam biçimlerini nasıl ele
geçirdiğinin en güzel örneğini görüyoruz.

Mekong Deltası

KOLEJLİLER ARALIK 2013

Singapur

Burada yetiştirilen meyveler arasında;
mango, rambutan, longan (ejderha gözü),
jack fruit (15-45 kg arasında kocaman
yeşil meyvalar), Hindistan cevizi, pomelo
(greyfurt ve portakal karışımı), guava
(armuta benziyor), avokado gibi meyveler
bulunuyor. Yerel halkın sunumlarıyla bu
meyvelerden tadıyoruz ve yılan şarabı
içiyoruz. Hatıra eşya olarak grubumuzun
en ilgi gösterdikleri Hindistan cevizinden
yapılmış ahşap mutfak eşyaları ve tadımlık
yılan şarapları oluyor.

Singapur ise ihtişamın, paranın, lüksün
ve düzenin şehri olarak karşımıza çıkıyor.
Havaalanında yerlerin halı kaplı olması,
balıklar ve canlı orkidelerle dolu havuzlar
hemen dikkatimizi çekiyor. Kamboçya’da
2 dolara yaptığımız yolculukları en kısa
mesafe için bile 30 Singapur dolarına
yapınca bir şaşkınlık geçiriyoruz önce. Gemi
şeklinde inşa edilen ve 57. katta bulunan Ku
de ta Club Lounge’da seyrettiğimiz Singapur
manzarası ise doyumsuz anlar yaşatıyor.

Kamboçya
Kamboçya’da mevsim olarak kuru ve ıslak
dönem olmak üzere 2 mevsim var. Kuru
dönem Ekim-Mart arası. Dolayısıyla gitmek
için en doğru sezon. Yine de %80’leri bulan
nem oranının yüksekliği etkiliyor. Kamboçya,
pirinç tarlalarının yanısıra çok sık ormanlarla
kaplı. Tabelalarda ilk dikkatimizi çeken
Sanskritçe’ye benzeyen ama kendilerine
özgü; Kmer alfabesi. Nüfusun %95’i Budist
(Teravada). Sıcak insanları, güzel doğası,
yemekleri ve pozitif enerjisiyle ilk izlenim
olarak uçaktan uçsuz bucaksız dümdüz,
yemyeşil bir manzarayla karşılaştığımız Siem
Reap hepimizi büyülüyor.
Nehir kıyısına doğru giderken yol boyunca
yemyeşil sulak pirinç tarlalarında direkler
üzerine yapılmış ağaç evler görüyoruz.
Yağmur mevsiminde böylece hiçbiri sular
altında kalmıyor.

Angkor Wat

Halk gercekten çok fakir. Evlerde elektrik
yok. Tekne yolculuğumuz sırasında içlerinde
yalnızca yer yatağı ve kap kacak görüyoruz.
Materyalist dünya nimetlerinden çok uzak
bir yaşam sürüyorlar. Ertesi gün tapınaklara
yaptığımız ziyaret ise Kamboçya’ya gelme
ve bu kadar sevme nedenimizi hatırlatıyor.
Vietnam’mı yoksa Kamboçya’mı daha
etkileyici diye sorguluyoruz. Tartışmasız
grubumuzdaki herkes Kamboçya’yı tercih

ediyor. Mistik, sakin ve huzur veren havası
daha havaalanında, sonra otelde, sonra
olağanüstü tapınaklarda, sonra ise insanların
güler yüzünde burayı çok çekici kılıyor.

Anghor:
Büyüleyici Tapınaklar Diyarı
Ertesi gün ziyaret ettiğimiz tapınaklar ise
büyüleyici güzellikte. Angkor Thom, eski
bir kale şehir ve içinde birçok tapınak
bulunduruyor. 1200’lerde yapılmış üzerinde
bir çok surat olan 54 kuleli Bayon tapınağı
ve Tomb Raider filminin çekildiği ve
ağaç kökleriyle sarılmış olan tapınakların
bulunduğu Ta Prohm Wat tapınağı
büyülüyor . Fransızlar, diğer tüm tapınakları
temizlerken, bu tapınağı olduğu gibi ağaç
kökleriyle kaplı bir şekilde bırakıyorlar,
doğanın insanın yarattığını ele geçirişinin bir
simgesi olarak. Angkor Wat tek bir tapınağın
ismi. 100 futbol sahası büyüklüğünde
ve dünyadaki en büyük dinsel tapınak.
Angkor Wat’ın en yüksek kulesine çok dik
merdivenlerden çıkıyoruz. Khmer ve Hint
sanatının karışımından oluşmuş bir dinsel
ve görsel şölen kucaklıyor bizi.
Yararlı İpuçları:
Her iki ülkede de geçerli para birimi Amerikan
doları. 1 ve 5 USD alışverişi kolaylaştırıyor.
Nem oranı yüksek olduğu için, günde
birkaç t-shirt değiştirmek gerekebiliyor
ya da yağmura yakalanabiliyorsunuz.
Toplam 12 dolara şort, t-shirt ve sandalet
alabiliyorsunuz ya da 1 dolar karşılığında
yağmurluklar satılıyor her yerde. Siem
Reap - Angkor Tapınağı gibi turlarda, kapali
spor ayakkabı giymek gerekiyor. Özellikle
Kamboçya- Vietnam arası ve Vietnam içinde
yapacağınız uçuşlarda bagaj hakkı 20 kg. ve
bu konuda çok katılar.Tapınaklara girerken
kısa kollu elbise ve şort istenmiyor.

Gezinin Olmazsa Olmazları:
• Kamboçya - Angkor’da Angkor Wat
Tapınağı, Bayon Tapınağı (yüzlerin olduğu)
ve Ta Prohm (ağaçlarla kaplı tapınak)
Tapınaklar
• Vietnam-Ha Long Bay’deki gemi turu
(sampanlarla tekne gezisi)
• Hanoi’de cyclo’larla şehir gezisi
• Vietnam’daki çok yoğun ‘motorsiklet’
trafiği ve caddede karşıdan karşıya geçme
deneyimi
• Siem Reap’te 2 dolara her yere gidelebilen
Tuk Tuk’lar
• Vietnam’da Mekong Deltası; Kamboçya’da
Tonle Sap gölündeki nehir turları
• Vietnam- Saigon’daki Cu Chi tünelleri
• Kamboçya’nın güler yüzlü ve pozitif
insanları
• Her yerde bol masaj
• Ku de ta Club Lounge’da 57. kattan içki
eşliğinde Singapur manzarası
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SAĞLIK

Gençlik Aşınız Hücrelerinizde...
Fibrocell tedavisi ile biyolojik saatinize müdahale ederek, güvenli
ve şaşırtıcı sonuçlar alabilmek mümkün
Uzman Dr. Afşin Uysal TED Ankara
Koleji’nden 1988 yılında mezun oldu.
1994’te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni
bitirdi. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi’nden “Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Uzmanlığı” nı aldı. 20012011 yılları arasında S.B. Ankara Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nde “Başasistan”
olarak çalıştı. 2007’de Doçent, 2011’de
“El Cerrahi Yan Dal Uzmanı”,2012’de
“Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi Uzmanı”
ünvanlarını aldı. 2011’den beri Özel TOBB
ETÜ Hastanesi’ nde “Plastik, Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahi Uzmanı” olarak görev
yapmaktadır.
İlk olarak yüzümüzde fark ettiğimiz,
hepimizin kaçınılmaz son olarak
düşündüğü “yaşlanmanın” etkilerinden
bahseder misiniz?
İnsan yüzü zamanın etkilerini yansıtır. Bu
görünüm insanoğlunun gerçek biyolojik
saatidir. Bir önsöz, bir vitrin; bir kapak, ya
da içinde olanı bilinmeyen bir kutunun
ambalajı gibi, yüzün yarattığı algı, insanın
varlığının ilk sunumudur. İnsan kendisini
bu algı ile tanır ve çevresine tanıtır. Yüz;
birbirini tanıma, farketme, değerlendirme,
iletişimleri düzenlemede en öncelikli
görüntüdür. Zaman ilerledikçe yüz değişir,
yıpranır, gençliğini yitirir. Yer çekimi etkisi
ve dokuların elastikiyetinin azalması, hücre
yenilenme döngüsünün değişmesi ile
birlikte; alında, göz çevresinde kırışıklıklar,
ağız çevresinde çizgilerin derinleşmesi,
elmacık kemiklerinin üzerindeki yumuşak
dokuların yanaklara doğru yer değiştirmesi
şeklinde tipik yaşlanma izleri ortaya çıkar.
Cildin gerginliği ve parlaklığı azalır.
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“Fibrocell Tedavisini” anlatır mısınız?
Birincil iletişim enstrümanımız olan yüzümüze
gösterdiğimiz özen, günümüzde “kendisini
iyi, daha iyi hissetmek” adına korumanın
ötesinde birşeyler yapmaya bizi zorlamıştır.
Kozmetik ürünler, dolgu maddeleri, kırışıklık
tedavileri, laser, estetik cerrahi girişimler
artarak uygulanmaya devam ederken
“hücresel tedaviler” de modern çağda

Gençlik Aşısı ile sadece kırışıklıklar mı
giderilecek?
Hayır. Bu işlemle sadece kırışıklıklar azalmıyor,
kırışıklıkların
giderilmesinin
yanısıra
özellikle doğum yapmış kadınların en
büyük problemi olan çatlaklar ve her tür
yara, yanık izlerinin tedavisinde de ilerleme
kaydediliyor. Bütün bunların haricinde, cilt
daha parlak, dolgun ve gergin hale geliyor.

mutluluk verici gelişmeler
hayatımıza girmiştir.

göstererek

Sağlığın pek çok alanında çalışmalar devam
ederken, doku mühendisliği ile artık yüzün
biyolojik saatine müdahale ile güvenli, şaşırtıcı
sonuçlar alabilmek mümkün hale gelmiştir.
“Fibrocell Tedavisi” adı ile bilinen yöntem
kişinin kendisinden alınan dokunun özel
bir laboratuvarda ayrıştırılıp bağ dokusu
hücreleri olan fibroblastların çoğaltılıp
kendisine enjeksiyonu şeklindedir.
Bu işlem şarkıcı Sertap Erener’in
Almanya’da yaptırdığı işlem mi? İşlemi
biraz detaylandırabilir miyiz?
Evet, işlem Sertap Erener’in Almanya’da
yaptırdığı işlemin, hem güvenlik hem de
sistem açısından aynısı.
Fibrocell tedavisi, kan tahlilini takiben,
steril şartlar sağlanarak, lokal anestezi ile
kulak arkasından alınan küçük bir deri
parçasının özel nakil şartlarında, laboratuvara
gönderilmesi ile başlar. Laboratuvarda bu
deri parçasındaki ciltaltı bağ dokusunda
yeralan fibroblastlar, uygun ortamlarda,
3-4 hafta süren işlemlerle 20 milyonluk
3 grup halinde, yani toplam yaklaşık 60
milyon hücre içeren son ürünlere çevrilirler.
Elde edilen sıvı madde, hiçbir ek materyal
içermeyen, tamamiyle kişinin kendisine ait
dokulardan oluşan, enfeksiyon ya da başka
hastalığa yol açmayacak bir canlı dolgu
maddesidir. Toksik, karsinojenik, teratojenik,
alerjik olmaması nedenleriyle en ideal
biyolojik materyaldir.

O zaman en önemli sorulara gelelim;
işlemin etkisi ne kadar sürüyor ve
herhangi bir yan etkisi var mı?
İşte hastalar için en cazip kısmı da tam bu
kısım; işlemin sonuçları uzun süre, yani en
az 4-5 yıl kalıcı ve rahatlıkla söyleyebiliriz ki;
herhangi bir yan etkisi yok.
Örneğin bir kere bu işlemi yaptırdık, 5 sene
sonra aynı işlemler bir daha mı yapılıyor?
Hayır. Bu da işin diğer bir güzel kısmı.
Uygulama yapılan kişinin doku örnekleri,
gerek güvenlik açısından, gerekse ileride
aynı uygulamanın daha kolay yapılabilmesi
için özel doku bankasında saklanıyor.
Dolayısıyla
kişi
işlemi
tekrarlamak
istediğinde, kendisine ait, saklanan, dokular
tekrar kullanılıyor ve yeni hücreler üretiliyor
ve yine sııvı haline getirilerek kişiye enjekte
ediliyor.
Bu tedavinin en önemli kısmı olan
laboratuvar kısmı; Türkiye’de Sağlık
Bakanlığı’nın onayladığı ve büyük bir üretim
kapasitesine sahip olan Atigen-cell Hücre ve
Gen Merkezi ile yapılmaktadır.
Doku mühendisliği ile uygulanan hücresel
tedavilerde en öncelikli basamak güvenliktir.
Atigen-cell Hücre ve Gen Merkezi; kök
hücre çalışmaları, rejeneratif tıp ve hücresel
tedavi alanında uluslararası standartlarda
ürün ve hizmet sunmayı amaçlayan,
“Avrupa İyi Üretim Uygulamaları” (GMP)
kalite standardına sahip ve Sağlık Bakanlığı
tarafından
faaliyetleri
kapsamında
ruhsatlandırılmış bir biyoteknoloji şirketidir.
Atigen-cell, kendi alanında ülkemizde ilk
olduğu gibi, üretim kapasitesi ve teknolojisi
açısından Avrupa’nın da sayılı tesisleri
arasındadır.
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YAŞAM KALİTESİ

Spor Özel Bir Beslenme Gerektirir Mi?
Dr. Mehmet Tümer’81’in kaleminden...
Spor, sağlıklı bir yaşam için hepimizin
günlük yaşamının bir parçası olmalıdır.
Unutmayalım ki, bedenimiz beyaz yakalı,
sedanter, bol stresli bir şehir yaşamı için
tasarlanmamıştır. Bu nedenle “eski bedene
yeni adet”, beraberinde kronik hastalıkları
ve yaşam kalitesinde düşüşü getirir. Bu
önermenin geçerli olup olmadığını;
çevrenizdeki yüksek tansiyon, kalp damar
hastalığı, insülin direnci, tip 2 diyabet gibi
hastalıklara sahip olan bireylerin çokluğu ve
sağlık istatistiklerinden sınayabilirsiniz. Spor;
hareketsiz modern yaşamın tedavisinde
başlıca ilaçtır. Bu nedenle kendimiz
spor yaparken çocuklarımızı da spora
yönlendirmeliyiz.
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Spor yaparken performans ve amaca
ulaşma konularında kaygılarımız oluşur
ve bu amaçları hızlandıracak veya
destekleyecek beslenme, davranış biçimleri
ve destek ürünleri ilgi alanımıza girer. Spor
yaparken kilo vermeyi de amaçlıyorsak
yağ yakımını hızlandırmak ve hedefimize
daha hızlı ulaşmak için destek arayışımız
olabilir. Performans sporlarında, yorgunluğu
ertelemek, kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin
yerine konması için destekler aranabilir.
Direnç egzersizi ve kas gelişimi amacıyla
yapılan diğer sporlarda ise; kasların
hacimlenmesi, egzersiz sonrası zararlarının
kolay giderilmesi için destek kullanılabilir.
Gelişme çağında spor yapan çocuklarımızın
beslenmesine ayrıca özen göstermemiz
gerekir. Sporcunun yaşı, cinsiyeti, yapılan
sporun cinsi ve vücutta oluşturacağı
gereksinimler göz önünde tutularak
hekim ve beslenme uzmanı tarafından bir
program oluşturulabilir. Bu program, sporcu
beslenmesi ve desteklerini belirlemeli,
yönlendirmeli ve gereğinde laboratuar
anlamında ölçümlemelidir.
Yarışma amaçlı spor yapanlarda yeterli
enerji alımı mutlak gereklidir. Yeterli
enerji alınmaması; kas ve kilo kaybına,
kadınlarda adet düzensizliklerine, kemik
yoğunluğunda düşüşlere veya kemiklerin
güçlenememesine neden olur. Sporcularda

günlük karbonhidrat alımı kilo başına 6 ila 10
gramdır. Karbonhidratlar egzersiz sırasında;
kan şekeri düzeyinin korunmasında ve
kaslardaki depo glikojenin sağlanmasında
rol alır. Tam olarak günlük alım dozunun
saptanması sporcunun yaşına, cinsiyetine,
günlük enerji harcamasına, yaptığı spora ve
çevre koşullarına bağlıdır.

Egzersiz sırasında dehidrate olmak yani
beden kitlesinin %2 ile 3 ünden fazla
sıvı kaybetmek egzersiz performansını
düşürdüğü gibi sağlığımızı da tehdit eder.
Egzersiz öncesinde, sırasında ve sonrasında
yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Egzersiz
sonrasında kaybedilen her yarım kilo için
450 ile 675 mililitre sıvı tüketilmelidir.

Dayanıklılık gerektiren sporlar veya ağırlık
çalışması içeren sporlarda günlük protein
alımı da çok önemlidir. Önerilen günlük
protein alım miktarı kilo başına 1,2 ile 1,7
gramdır.

Egzersiz öncesi beslenmede yağ ve liften
fakir, karbonhidrat ağırlıklı ve protein
içeren bir ara öğün, gerekli enerjinin
sağlanmasında yardımcı olacaktır. Yağ ve
lif zenginliği mide boşalmasını geciktirerek
performans üzerine negatif etki yapabilir.

Günlük diyetteki yağ miktarı da yine spora
ve sporcuya bağlı olarak toplam günlük
kalori alımının %20 ile %35 ini oluşturacak
düzeyde olmalıdır. Yağlar enerji kaynağı
oldukları gibi, yağda eriyen vitaminlerin
ve esansiyel yağ asitlerinin alınması için
de gereklidir, Toplam kalorinin %20 sinin
altında yağ içeriği performans kayıplarına
neden olabilir.

Egzersiz bir saatten fazla sürüyorsa egzersiz
sırasında beslenme de önem kazanır.
Egzersiz sırasında saat başına 30 ile 60 gram
karbonhidrat yanında yeterli besin öğeleri
ve sıvı alınmalıdır.
Egzersiz sonrasında ise amaç; hızla
kaybedilen sıvıyı, elektrolitleri, gereken
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durumlarda enerjiyi yerine koymaktır.
Halsizlik oluşmaması ve kaslardaki glikojen
depo düzeylerinin sağlanması buna bağlıdır.
Egzersiz sonrasındaki ilk yarım saatte ve
sonrasında 4-6 saat boyunca her 2 saatte bir
kilo başına 1 ile 1,5 gram karbonhidrat alımı
yeterli olacaktır. Egzersiz sonrası protein

ayrılmışlardır. “A” kategorisinde yer alan
ürünler; kullanılması kanıta dayalı olarak
yararlı olabilen kullanılması desteklenen
ürünlerdir. “B” kategorisinde yer alan ürünler;
halen daha fazla kanıt sunacak araştırmaya
muhtaç ve sporcular tarafından araştırma
protokolleri dahilinde kullanılabilecek

Kreatin
Vücudumuzdaki kaslar da, yediğimiz
hayvansal proteinler gibi kreatin içerir.
Kreatinin görevi kaslarda hızlı enerji
elde edilmesidir. Destek olarak kreatin
alınması kasların uzun süre verimli
çalışmasına katkıda bulunur. Kreatin

alımı da kasların onarılmasına ve kaslar
için gerekli aminoasitlerin sağlanmasına
yardımcı olacaktır.

ürünlerdir. “C” kategorisinde yer alan ürünler
araştırmalar tarafından kanıtlanmış yararı
gösterilememiş ürünler ve “D” kategorisinde
yer alan ürünler, kontamine veya zararlı
etkileri olabilecek kullanılmaması gereken
ürünlerdir.

kasların hacimlenmesine yardımcı olur.
Bunu gerekli hormonların salınımını ve kas
içindeki sıvı miktarını artırmak yoluyla kas
hücrelerindeki fiziksel gerilmeyi artırarak
sağlar.

Gerekli vitamin ve mineral destekleri,
kişinin yaşına cinsiyetine yaptığı spora göre
uygun oranlarda karşılanmalıdır. Ergojenik
destekler ise çok gerekli hallerde, dikkatle ve
doktor kontrolünde kullanılmalıdır.
Bu karmaşık görünen ve dikkatle
hesaplanıp uygulanması gereken beslenme
gereksiniminde sporcu destek ürünleri sıklıkla
kullanılmaktadır. Araştırmalar dünyada spor
destek ürünlerinin kullanımının hızla arttığını
göstermektedir. Bilinçli kullanım sağlığımız
açısından çok önemlidir. Sporcu destek
ürünlerinin ilaç kategorisinde olmadıklarını
akılda tutmak gerekir. Ürün güvenliği çok
önemlidir.
Destek ürünleri yapılan bilimsel araştırmalar
sonucunda A, B, C ve D kategorilerine

Aşağıda sıklıkla kullanılan ürün grubu
içeriklerinden “A” ve “B” kategorisinde yer
alan birkaç içerik konusunda bilgilendirme
mevcuttur.
Whey (Peynir Altı Suyu) Proteini
Peynir altı suyu proteini (Whey protein),
sütte bulunan iki proteinden biridir. Kolayca
sindirilir ve içerdiği dallı zincirli amino asitler
(lösin, izolösin ve valin) kas gelişimi için
çok gereklidir. Bu yüzden whey proteini
hemen tüm spor destek ürününün temelini
oluşturan bileşenlerdendir. Whey proteini
egzersiz öncesi ve sonrasında alınabilir
(20gr). Gaz yapmadan kolay sindirilir ve kas
gelişim ve onarımına katkıda bulunur.

Arjinin
Arjinin bir amino asittir, vücudumuzda
nitrik oksit seviyesini artırır. Nitrik oksit kan
damarlarında genişletici etki yapar. Kasların
kan akışının artması oksijen ve besinlerin
ulaşımını da artırır. Bu etki kas gelişimine
olumlu katkı yapar. Ayrıca arjinin kadınlarda
vücut yağ oranının azalmasına olumlu
katkı sağlar. Kan basıncı düşürücü etkisi de
vardır. Kahvaltı öncesinde 3-5 gr alınabilir.
Beta Alanin
Beta alanin, vücutta karnozin oluşumunu
artırarak, kas artışı ve yağ yakımına katkıda
bulunur. Beta alanin, kreatinin etkisini artırır,
birlikte kullanımlarında yağ yakımı hızlanır.
Egzersizden önce ve sonra kullanılabilir (2 gr.).
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BİLİM TEKNOLOJİ

Otomobilinizin İçindeki Nanoteknoloji Fabrikası
Kolej yıllarında başlayan bilime olan ilgisinin peşinden gitti. Nanoteknoloji konusunda uluslararası
araştırmalar yaptı. Yrd. Doç. Dr. Emrah Özensoy ‘95, Bilkent Üniversitesi’nde nanoteknoloji ve otomotiv
sektörüne yönelik yaptığı Ar-Ge çalışmaları ve araştırmalar konusunda sorularımızı cevapladı.

1978’de Ankara’da doğdu. 1995’te TED
Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1999’da
Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nde
lisans eğitimini tamamladı. 1999’da
doktora için ABD’ye gitti ve nanoteknoloji
alanında araştırmalara başladı. Doktora
sonrası bir süre ABD’de bu konuda
çalıştıktan sonra 2006’da Türkiye’ye döndü.
Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nde
nanoteknolojiyle ilgili çalışmalar yapan
kendi araştırma grubunu ve 4 laboratuvar
kurdu. Halen birçok farklı kuruluş için
projeler üreten bu ekibin başında yer
almaktadır. 2010’da kazandığı Türkiye
Bilimler Akademisi Yılın En Başarılı Genç
Araştırmacısı Ödülü’nün yanı sıra Türkiye
ve ABD’de birçok ödüle layık görüldü. Halen
Bilkent Üniversitesi Kimya Bölümü’nde
Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına
devam etmektedir.
Kimya disiplinine olan ilginiz nasıl
başladı?
TED Ankara Koleji’ndeki lise yıllarımda
başladı kimyaya olan ilgim. Kolej’deki,
yaratıcı ve analitik zekaya önem veren
hocalardan biri olan Mustafa Üstünışık’la
beraber yaptığımız kimya alanındaki basit
çalışmalarımıza dayanıyor. Heyecan ve
araştırmaya yönelik merak ve neşeyle birlikte
temel bilimlere merak sardım. Hayatımın
geri kalanında bu işi yapmak istediğimi
fark ettim. Bilkent Üniversitesi Kimya
Bölümü’nde lisans eğitimimi tamamladım.
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Doktora
için
gittiğiniz
ABD’deki
çalışmalarınızı anlatır mısınız?
Texas A&M Üniversitesi’nde doktoramı
yaptım. 1999’dan beri otomotiv sektörüne
yönelik
nanoteknolojik
malzemelerin
geliştirilmesi, test edilmesi, tasarımı üzerine
çalışıyorum. Doktora sonrasında ABD Enerji
Bakanlığı’na bağlı bir laboratuvar olan
Pacific Northwest National Laboratory’de
2 yıl çalıştım. 2006’da Türkiye’ye dönmeye
karar verdim.

Ülkemizde Bilime Olan Destek
Çok Arttı
Sizin için “tersine beyin göçüne
katılanlardan” diyebilir miyiz?
“Doğru zamanda ve doğru yerde
bulundum” diye özetleyebilirim. Türkiye’de
son yıllarda bilim alanında olumlu
değişiklikler olmaya başladı. Türkiye’de
kendi araştırma laboratuvarlarımızı kurup,
Ar-Ge çalışmalarımıza burada devam etmek
istedik. Türkiye şu an için tersine beyin göçü
için çok iyi bir fırsat yaratıyor. Bir anlamda
yükselen bir dalga vardı. Ben de onun
üstünde sörfe başladım.
Nanoteknolojiyi genel hatlarıyla anlatır
mısınız?
Nanoteknolojiyi birçok insan sanki yeni bir
bilim dalıymış sanıyor. Bilimsel kategoriler
bizim sanal olarak yarattığımız kategoriler.
Doğada elma var, bunun içinde biyolojiye
de, kimyaya da, fiziğe de hitap eden
parametreler var. Nanoteknoloji, farklı
bilim dallarını birleştirip, bir probleme

farklı açılardan, aynı anda saldırmanın
adı. Nanoteknoloji için disiplinler arası
çalışmanın,
güncel
uygulamalara
yansıtılması diyebiliriz.

Zehirli Gazları Arıtmaya Çalışıyoruz
Bilkent Üniversitesi’nde nanoteknoloji
alanındaki çalışmalarınız nasıl başladı?
Bizim elimizdeki Ar-Ge imkanları uluslararası
düzeyde. Türkiye’ye geldikten sonra
yaptığımız ilk şey, birçok farklı kuruluşa
proje teklifi vermek oldu. Nanoteknolojiyle
üretilen akıllı malzemeler yapıyoruz.
Bunlar arabanızın egzoz borularının içine
yerleştirilip, zehirli gazların arıtılmasını
sağlıyor. Gözle görülemeyecek boyutta
taneciklerden oluşuyor bu malzemeler.
Bunlar “katalitik konvertör/dönüştürücü”
denen bir sistemde kullanılıyor.
Katalitik konvertör ne demek?
Katalizör bir şeyi hızlandıran ve verimli
hale getiren özel kimyasal demek. Biz de
katalizörlerin tasarımı ve geliştirilmesi, yeni
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katalizörlerin keşfedilmesiyle uğraşıyoruz.
Katalitik konvertörler ise, içten yanmalı
motorlardan çıkan gazları temizlemek için
kullanılıyor. Yakıt verimliliğine sahip, dizel
yakıtlı, içten yanmalı motorların yarattığı
doğal problemleri çözmek üzerine
çalışıyoruz.

Paladyum ise platine oranla yüzde 70
kadar daha ucuz. Bu metallerin fiyatlarının
ufak bir değişimi bütün kârlılığınızı yok
edebiliyor. 1 “Troy Ounce” yani kabaca 31
gram platin, şu anda 2 bin dolar civarında.

doktoralı araştırmacılarımız mevcut. ABD,
Rusya, İran ve Pakistan’dan araştırmacılarımız
var. Farklı konularda çalışıyoruz. Bunlardan
bir tanesi “fotokataliz” dediğimiz ışık
kullanarak havayı temizleme işi. Savunma ve

Sizin esas uğraştığınız ise bunların
dışında malzemeler üretmek değil mi?
Doğada bulunmayan, sentetik nano
malzemeler, özel metal oksitler yapıyoruz.
Bunlar çok ucuz ama çok aktif. Bu
malzemelerin platinin yerini alması için
çabalıyoruz. Şu anda bunu yapılabiliyoruz,
daha da iyisini keşfetmeye uğraşıyoruz.
Doğadaki birçok başka malzeme çok hızlı
bozuluyor. Platin ise katalitik olarak yapması
gereken işi uzun süre yapabiliyor. Bu
nedenle çok değerli bir metal.

imalat sanayilerine yönelik başka projeler de
yapıyoruz.

Türkiye’de Bir İlki Gerçekleştirdik
General Motors (GM) ile işbirliğiniz nasıl
ortaya çıktı?
İşbirliğimiz 2011 yılında başladı. GM’nin
ABD’deki merkezinde düzenlenen katalizör
konusundaki uluslararası bir kongrede
sunuş yaptık. Firmanın araştırmacıları da
hazır bulundu. Sunuşumuzdan etkilendiler
ve kendileri için proje üretmemizi istediler.
Birinci projeyi tamamladık ve beğenildi.
Bu, GM’nin Türkiye’deki ilk teknik işbirliği
oldu. Bu işbirliği bizim için çok önemli.
Bizzat GM’in fonlandırdığı bir proje, onlara
Türkiye’den yapılan ilk Ar-Ge desteğini biz
verdik.
Nasıl bir proje ürettiniz?
Araba katalizörlerinde platin içermeyen
buna alternatif olarak paladyum içeren yeni
nano malzemelerin üretilmesi üzerine bir
proje yaptık. Bu katalizörler şu anda düşük
çapta kullanılıyor. Çevre standartlarına
uygun aynı zamanda çok az yakıt yakan
yeni motorlu araçların tasarlanması
konusunda çalıştık. Yeni bir projede onlarla
çalışmak üzere bir kez daha anlaştık.

Platinin Maliyeti Tüm Sektörü
Etkiliyor
Nano malzemelerin üretim sürecinde
neler önemli?
Katalitik malzemelerin içinde platin ve
benzeri değerli metaller bulunuyor.
Otomotiv firmaları, maliyeti nedeniyle
platinden kaçmaya çalışıyor. Ama platin
çok iyi çalışıyor. Birçok firma platin
içermeyen, yeni nesil nano malzemeler
üretmeye uğraşıyor. Bu sayede belki 10
sene sonra bu tür katalitik sistemler üçte
bir fiyatına inecek. Bu da araba fiyatlarını
düşürecek.
Platin haricinde başka metaller de
kullanılıyor mu?
Fiyat çok değişken olabiliyor. Bu da yılda
yüz milyonlarca dolarlık platin grubu
metaller satın alan otomotiv firmalarına
çok ciddi bir rekabet problemi yaratıyor.

Işıkla Havayı Temizleme Üzerine
de Çalışıyoruz
Otomotiv sektörüne yönelik çalışmalar
dışındaki projelerden bahseder misiniz?
Bizim orta ölçekte bir araştırma grubumuz
var. Bu grupta, doktora öğrencilerimiz,

Araştırma grubunuzda veya ders
verdiğiniz öğrenciler arasında Kolejli var
mı?
Kendi öğrencilerim arasında da Kolejli
olanlar var. Ofisimdeki Kolej bardaklarını
gördükleri zaman soruyorlar “Kolejli
misiniz?” diye. Birçoğu ile aynı hocaları
paylaşmış olmak çok güzel bir duygu.
Dürüst, anlamadıklarını soran, daha açık
fikirli ve analitik zekaya sahipler. Belki de
en önemli şey bu. Kolej’in ve TED’in benim
için yeri çok ayrı. Okulun davetiyle birçok
etkinlikte, sunuşta yer aldım. Yeni yetişen
öğrencilerin de çok başarılı olacaklarını
söyleyebilirim.
Röportaj: Çağdaş Güzer ‘95
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ÇOCUK

Çocuklarımızı Madde Bağımlılığından Nasıl Koruruz?
Gençlerin madde kullanımı Türkiye’de de artış gösteriyor. Gözünüzün bebeği olan çocuğunuz bu tür
kötü alışkanlığa sahipse, bu nasıl anlaşılır? Madde bağımlılığının nedenlerini ve bundan korunma
yöntemlerini Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Yasemen Işık Taner ‘92, dergimiz için kaleme aldı.
uygun olmayan ortamlara erkenden
girmeleri ve ailelerin denetim eksikliği,
kontrolsüz her istenene izin vermeleri
desteklenmemesi gereken tutumlardır.

Aile Bağlarının Gücü Önemli
Bir ergenin madde kullanımı ile arkadaş
grubunun madde kullanımı arasında güçlü
bir ilişki vardır. Arkadaş grubunun madde
kullanımını onaylayan bir tutum sergilemesi,
bu konuya bakış açıları da ergenin madde
kullanım davranışını belirlemede önemli rol
oynar. Ergenin ailesiyle kurduğu bağ güçlü
ve aile ilişkileri yakın ise arkadaş baskısına
rağmen gencin olumlu davranışlara
yönelme şansı yüksektir.

Ergenlik dönemi, sosyal ve biyolojik
değişimlerin, duygusal dalgalanmaların
yaşandığı, aile ve toplum ile çatışmaların
belirginleştiği bir dönemdir. ‘Kimlik duygusu’
geliştirmek, yani yaşamda bir yer ve
duruş sergilemek ergenlik döneminin en
önemli kazanımıdır. Bunun için ergenler
pek çok farklı davranış ve tutum içerisine
girerler. Bazı ergenler olumlu tutumlar
yerine olumsuzlarını ve bunların arasından
da madde kullanımını ve bağımlılığını
deneyebilmektedir.
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ABD verilerine göre 12 – 17 yaş arasındaki
ergenlerin yaklaşık yüzde 25’i yasa dışı
madde kullanmaktadır. Ülkemizde ise geniş
araştırmalar yapılmadığından, kullanım
oranları net olarak bilinmemektedir. Kesin
bilgimiz ise ergenler arasında madde
kullanımının ve bağımlılığının artış
gösterdiğidir. Peki, neden gençlerimiz daha
fazla madde kullanımına yönelmektedir?
Bu noktada tek bir nedenden ziyade, farklı
risklerden söz etmek mümkündür.
Erken çocukluk döneminde öfkeli, sinirli
olan, dikkat eksikliği-hiperaktivitesi olan,
davranış bozuklukları ya da kaygı bozukluğu,

depresyon gibi psikiyatrik hastalıkları olan
ergenlerde madde kullanımına daha sık
rastlanmaktadır. Okul başarısızlığı, sosyal
ilişkilerde başarısızlık gibi sorunlarla baş
edebilme becerisi düşük olan ergenler de
problem çözme yolu olarak ya da sadece
kendini daha iyi hissetmek için madde
kullanımına yönelebilmektedir.

Anne-Babalar İyi Örnek Olmalı
Aile,
çocuk
ve
ergenlerin
kişilik
oluşturmalarındaki en önemli etkenlerden
bir tanesidir. Aile içinde ve aile ortamında
yaygın alkol-madde kullanımı olması
durumunda, genci madde kullanmama
konusunda uyarma ya da eleştirmenin ne
kadar gerçekçi olabileceği tartışılmalıdır.
Aşırı kuralcı ve kısıtlayıcı ebeveyn
tutumlarının yanı sıra; kuralsız-limitsiz anne
baba tutumları da madde kullanımı riskini
artırmaktadır.
Para kullanımını idare etmeyi yeni öğrenen
çocuk ve ergenlere, harcama kapasitelerinin
üzerinde maddi imkanlar sunmanın madde
kullanımını kolaylaştırıcı bir etkisi olduğu
bilinmektedir. Gençlerin gelişim düzeyine

Çok yüksek ya da çok düşük sosyoekonomik
düzey, maddeye ulaşılabilirliğin çok kolay
olması, ergenin bulunduğu çevrede,
yaşadığı yer ya da okul civarında yaygın
madde kullanımının olması önemli
etkenlerdendir. Nüfusun yoğun olması, suç
oranının yüksek olduğu yaşam alanında
bulunmak, madde kullanmanın onaylanıyor
olması da riski artırmaktadır.
Suça yönelmiş ve madde kullanımı bulunan
bir sosyal alt grubun üyesi olmak, genci
ister istemez maddeye yönlendirmektedir.
Televizyon ve internette madde kullanımına
yönelik sahneler sık sık kullanılmakta ve
adeta ‘normal’ bir yaşam tutumu olarak
gösterilebilmektedir.

Madde Kullanımı Nasıl Anlaşılır?
Bir gencin madde kullanıp kullanmadığını
anlamak, koruyucu ve tedavi edici önlemleri
almak adına çok önemlidir. Anormal
derecede uyku ya da uyuşukluk hali, bir
anda neşelilik, hemen ardından çökkünlük
gibi ani ruhsal değişiklikler gözlenmesi,
dikkat eksikliği, hafıza kaybı, baygınlık,
varsanı (halüsinasyonlar) gibi belirtiler
bunlar arasındadır.
Ayrıca okul, eski arkadaşlara ve hobilere ilgi
eksikliği, okul başarısında düşüş, geç saatlere
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1992’de TED Ankara Koleji’nden mezun
oldu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp
Fakültesi’ni 1998 yılında bitirdi. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen
Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda başladığı
ihtisasını 2003’te tamamladıktan sonra,
2008 yılında doçent unvanı aldı. Halen,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
“Ah Bir Büyüse” isimli anne-baba ve
eğitimcilere yönelik yazdığı kitabının yanı
sıra çok sayıda akademik makalesi, kitabı
ve kitap bölümü bulunmaktadır.

kadar uyanık kalma, hareketlilik düzeyinde
artma ya da azalma, yalan söyleme ve
hırsızlık gibi davranış değişikliklerine de
dikkat edilmelidir.
Yeni ve tuhaf arkadaşlar edinme, borç
para alma da artış ya da sık sık harçlık
isteme, elbiselerde ya da vücutta
alışılmadık kokular, lekeler ve işaretler,
alışılmadık tozlar fark edildiği zaman hassas
davranılmalıdır. Çanta içerisinde kapsüller,
tabletler, enjektörler, iğne tarzı şeyler ya
da yakılmış boya incelticiler, tırnak cilaları
bulundurma; arkadaşlarla sohbette şifreli
ve gizli konuşmalarda artış gibi davranış
değişiklikleri de dikkatli olunması gereken
tutumlara örnektir.

Bağımlılık 4 Evreden Oluşuyor
Madde ile tanışmadan madde kullanımına ve
bağımlılığa geçiş birdenbire olmamaktadır,
farklı evreleri izlemektedir. İlk evre ‘deneme
evresi’; maddenin etkisinin fark edilerek,
durumunda değişiklik sağlamak için
çeşitli maddelerin denenmesidir. Madde
kullanımının ilerlemesinde gencin bu
evrede yakalanması özel öneme sahiptir,
çünkü deneme genellikle ikinci evrenin
gelişmesine yol açmaktadır.
İkinci evre olan ‘sosyal kullanım’ evresinde
genç, maddeyi sosyal ortamlarda kullanarak,
değişiklikleri devam ettirmektir. Üçüncü
evre, ‘zihnin madde ile devamlı meşguliyeti’
evresidir ki, bu noktada artık kötü kullanım
gelişmiştir. Gençler maddeyi bu evrede
genellikle gerilimden kurtulmak ya da
eğlenmek için kullanılırken, kimileri de
zevk almak, mutsuzluğu, sıkıntıyı gidermek
için kullanmaktadır. Madde kullanımını son

durağı olan ‘bağımlılık’ evresinde gencin
yaşamını devam ettirebilmesi için maddeye
gereksinimi vardır.

Mücadele İçin Bilinçlenme Şart
Ergenlerde madde kullanımının ve
bağımlılığının önlenmesinde, bireyden
başlayarak sırasıyla aile, okul ve toplum
olarak bilinçlenme büyük önem taşımaktadır.
Ergende var olan bireysel psikolojik
sıkıntıları erken yaşlarda fark edip, tedavi
arayışına girmek, ergenin sosyal becerilerini
geliştirmek, derslerin yanında spor gibi
aktivitelere yönlendirmek, gence kendini
tanıma fırsatı vermek ve beklenti düzeyini
gencin gelişim düzeyine uygun düzeyde
tutmak çok önemlidir.

Olumlu ebeveyn-çocuk ilişkileri geliştirmek
ve anne-babalar olarak olumlu birer model
olmak ebeveynler olarak görevlerimiz
arasındadır. Okul ders programlarında
madde kullanımının etki ve sonuçlarının
ayrıntılı bir biçimde yer alması da uygun bir
yöntem olarak düşünülmektedir. Gencin
olumlu arkadaş gruplarına dahil edilmesi,
olumlu faaliyetlerin ve sosyal çevrelerin
desteklenmesi maddeyle mücadelede
önemli adımlar arasında yer almaktadır.
Sonuç olarak, günümüzde giderek büyüyen
bir sorun haline gelen madde kullanımının
gençlerimiz için büyük bir tehdit olduğunun
bilinmesi ve her bireyin bu konuda kendine
düşen sorumlulukları üstlenmesi bilinçli bir
nesil yetiştirmemiz için gereklidir.
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Kalbinin Pusulasını Rotası Yaptı
Çoğumuz gezmeyi severiz. Timur Özkan ise bunu yaşam biçimi haline getirenlerden.
Gezmek onun için adeta nefes almakla eşdeğer. Özkan, gezi tutkusunu, kurucusu olduğu
Ankara Gezginler Grubu’nu, seyahat deneyimlerini ve daha fazlasını bizlere anlattı.
yol açtı. 8 yıl içinde ikisi yurt dışında olmak
üzere 13 fotoğraf sergisi açtık. Her birimizin
dünyanın ve Türkiye’nin farklı bir yöresini
yazdığı toplam 11 gezi kitabı yayınladık.
Ankaralı Gezginler Grubu olarak, dernek,
vakıf gibi bir statüde olmadan da yararlı
çalışmalar yapılabildiğini göstermiş olduk.
Üye olmak isteyenler ne yapmalılar?
Gezmeyi ve Ankara’yı sevmekten başka bir
ön şartımız yok. İlgilenenler, herhangi bir
arama motorundan ulaşabilecekleri Ankaralı
Gezginler Grubu’nun ana sayfasında
başvurularını yaptıktan sonra otomatik
olarak alacakları mini anketimizdeki soruları
yanıtlayarak grubumuza üye olabilirler.
Adresimiz: http://groups.yahoo.com/neo/
groups/ankaraligezginler/info

Sizin için gezginlik nedir? Seyahat etmeyi
sevmekle gezgin olmak arasında bir fark
var mıdır?
Merak etmekle başlar gezginin serüveni.
Başka coğrafyaları, başka kültürleri merak
eden herkes gibi gezginler de meraklarının
peşine düşer.
Ancak, gezginlik bir hayat tarzıdır. Gezginleri,
gezmeyi seven diğer insanlardan ayıran
özellik de budur. Zaten gezmeyi herkes
sever. Biz de seviyoruz ama herkesten farklı
olarak yaşamımızı, işlerimizi buna göre
düzenliyoruz.
70

Gezmeye nasıl ve ne zaman başladınız?
Kendimi bildim bileli gezerim. Lise yıllarında
Ankara’yı, üniversitede Türkiye’yi gezdim.
İlk defa yurt dışına 28 yaşımdayken çıktım.
Bana göre dünyayı, ülkemizi ve de Ankara’yı
eş zamanlı olarak gezmeliyiz. Bunu yaparken
de, sürekli aynı veya benzer yerlere değil,
farklı coğrafyalara gitmeliyiz. Buralarda farklı

kültürlerin, sürpriz yaşam öykülerinin bizi
beklediğini asla unutmamalıyız.
Ankaralı Gezginler Grubu’nu kurmaya
nasıl karar verdiniz? Grup, ne gibi
aşamalar geçirdi?
Gezginler arasında eskiden beri var olan
haberleşme ve paylaşım alışkanlıklarını,
çağdaş bir ortama taşımak düşüncesiyle
kurduk grubumuzu. Esas itibariyle bir
e-posta topluluğuyuz. Örneğin, vize
alırken karşılaştığımız bir sorunu nasıl
aştığımızı veya aşamadığımızı paylaşmak,
ya da bir yere gitmeden önce birbirimizin
deneyimlerinden yararlanmak, öncelikli
amaçlarımız arasında özetlenebilir.

Kitaplar ve Sergiler Bizi Hızla
Tanıttı
Birer paylaşım yöntemi olarak gündeme
gelen gezi kitaplarımız ve fotoğraf
sergilerimiz, grubumuzun hızla tanınmasına

Grup olarak bundan sonrası için
planlarınız neler?
Bugüne kadar gezmek kadar önem
verdiğimiz bir diğer tutkumuz olan
Ankara’yı tanımaya ve tanıtmaya da çalıştık.
Bir Cumhuriyet projesi olan başkentimizi
sevmek için tanımamız, tanımak için de
gezmemiz gerektiğine inandık. Öte yandan
doğup büyüdüğümüz, hayata atıldığımız,
hayatımızı
kazandığımız
bu
kente
karşı sorumluluklarımızın da olduğunu
düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte,
grubumuzun gezi ve Ankara temalı iki ayrı
platformda devam ettirilmesine yönelik yeni
yapılanmalara gidebiliriz.

Ankara Yeterince Bilinmiyor
Türkiye’de sizi en çok etkileyen yerler
nereler oldu?
Belki şaşırtıcı gelebilir ama Ankara, bir
gezgin olarak da beni çok etkileyen ve
gezginler için sürprizlerle dolu bir kenttir.
Örneğin, Nallıhan’daki Davutoğlan Kuş
Cenneti’nin varlığı çok az bilinir. Türkiye’nin
ilk ve en büyük oyuncak müzesinin Ankara
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki Oyuncak
Müzesi olduğundan da birçok kişinin haberi
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yoktur. Kapadokya da favori rotalarımdan
biridir.
En çok hangi ülkeler kalbinizde yer etti?
Göremediğiniz ve ‘mutlaka gitmeliyim’
dediğiniz yerler nereler?
İlk aklıma gelenler arasında Kamçatka
Yarımadası, Bhutan, İsfahan, Norveç
fiyortları, Marakeş’in Cemat-ül Fena
Meydanı, Güney Amerika’daki İnka, Maya,
Aztek kentlerini sayabilirim. Her gezimde
farklı bir kıtanın, gitmediğim farklı bir tarafına
gitmeye çalışıyorum. Afrika’da eksiklerim var.
Ankara’nın dünyadaki 44 kardeş kentinden
üçüne gidemedim. Buraları da ilk fırsatta
görmek istiyorum. Sincan Uygur Özerk
Bölgesi, Amazonlar ve Yeni Zelanda’nın
güney adası da görmek istediğim rotalar
arasında.

Kaleme aldığınız kitaplar ve gazete köşe
yazılarınızı anlatır mısınız?
Yazmaya gezi izlenimlerimi paylaşarak başladım.
1991’de Cumhuriyet Dergi’de yayınlanan ilk
yazımda, otomobille Avrupa’ya gitmenin püf
noktalarını anlatmıştım. Bugüne kadar çeşitli
gazete ve dergilerde 400’e yakın gezi yazım
yayınlandı. Bu yazıların bir kısmını bir araya
getirdiğim altı gezi kitabıyla, ‘Ankara Çiğdemi’
adlı bir araştırma kitabı çıkardım.
Öte yandan, pek çok değerli gezginin
yazılarından oluşan kitaplarımızın editörlüğünü
yapmaktan onur duyuyorum. “Ankaralı
Gezginler” serisinden Dünya’dan, Türkiye’den
ve Ankara’dan gezi yazılarından oluşan üç,
“Gezgin Gözüyle” serisinden ise Rusya, Çin,
Mısır, Hindistan, Afrika, Türkiye (iki cilt) ve
Ankara olmak üzere sekiz kitap yaptık. Halen

daha çok yer görebilirsiniz. Mutlaka not
alarak gezin. Böylece zamanla unutacağınız
ayrıntıları hatırlayabilirsiniz. Bu notlar
sayesinde, sizden sonra oralara gideceklere
tavsiyelerde bulunabilirsiniz. Avrupa’yı ve
Amerika’yı en sona bırakın. Buraları yaşlılıkta
da gezebilirsiniz. Gençlikte gidilmesi zor ve
uzak olan yerleri gezin.
Dünyayı gezerken Türkiye’yi ve Ankara’yı
ihmal etmeyin. Unutmayalım ki, dünyanın
her tarafından milyonlarca insanın gezmek
için geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Başkentimiz,
ne yazık ki, Ankaralıların biraz ihmal ettiği,
buna karşılık yabancı gezginlerin daha iyi
tanıdığı bir kenttir. Hiç de hak etmediği
‘gezilecek, görülecek neresi var ki’ şeklindeki
yanlış bir şöhrete sahiptir. Hâlbuki, Ankara’ya
gezgin gözüyle ayrılacak bir gün bile bu
‘yanlış ezber’i değiştirmek için yeterli
olacaktır.
Röportaj: Çağdaş Güzer‘95

Sigara Parasına Dünya Gezilir
Söylediğiniz gibi ‘Günde bir paket sigara
parasına’ dünyayı gezebilmek gerçekten
mümkün mü?
Ortalama bir hesapla, günde bir paket
sigara içenlerin aylık masrafı üç yüz TL,
yaklaşık yüz elli dolar civarında. Bu da,
yılda bin sekiz yüz dolar eder ki bu paraya
her yıl Avrupa’da 2-3, Asya’da 4-5 ülkeyi
gezebilirsiniz. Yaktığınız her sigarayla
sadece ‘bu dünyadan’ değil ‘dünyanın
gezilecek, görülecek yerlerinden’ de bir adım
uzaklaşıyorsunuz demektir.

Eskişehir ve Türk Dünyası konulu, çok yazarlı,
iki ayrı kitap üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca,
“Kiçiviran’dan Keçiören’e”, “Seyahatnamelerde
Ankara” ve “Ankara’nın Kardeş Kentleri” adlı
araştırma kitaplarım yayına hazır, bekliyor.

Avrupa’yı ve Amerika’yı Sona
Bırakın
Sizin gibi gezmeye tutkuyla bağlı olan
Kolejliler’e, gezgin olmak ve kaliteli
gezmek ile ilgili neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle araştırma yapmadan yola çıkmayın.
Bu size zaman kazandıracaktır. Aynı sürede
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30 Yılın Ardından Kolej’den TEDÜ’ye
Mehmet Emin Özer, 30 yıl boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmiş öğretmenlerimizden biri.
Lisedeki görevinden emekli olur olmaz hiç ara vermeden TED Üniversitesi’nde çalışmaya
başlayan Özer’le, Kolej camiasındaki yılları ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’yle ilgili sohbet ettik
1952’de Çanakkale Biga’da doğdu.
Öğretmen Okulu’nun 1. ve 2. sınıflarını
Çanakkale’de, Yüksek Öğretmen Okulu
Hazırlık Sınıfı’nı ise Ankara’da tamamladı.
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik
Bölümü’nden 1976’da mezun oldu. Kısa bir
süre öğretmenlik yaptı. Ankara Üniversitesi
Rektörlüğü’nde görev aldı. MTA’da ise 7 yıl
süresince sismik işlemci olarak çalıştı. 1984’te
TED Ankara Koleji Lise Kısmı’nda matematik
öğretmeni olarak göreve başladı ve emekli
oluncaya kadar hizmet verdi. Halen TED
Üniversitesi’nde bu eğitim-öğretim yılı
başından itibaren ders vermektedir.
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Öğretmenlik yaşamınıza nasıl başladınız?
Matematiği seçmeye karar verme
sürecinizi anlatır mısınız?
İlkokulu Çanakkale’nin Biga ilçesinde
okudum. 1. ve 2. sınıflardaki öğretmenim
aynı kişiydi. Matematiği çok önemsiyordu ve
matematik sorularını doğru cevaplayanlara
çeşitli ödüller veriyordu. O ödülleri
kazandıkça matematiğe olan sevgim
ve ilgim çoğaldı. Öğretmenimiz, diğer
dersleri yaptıktan sonra arta kalan bütün
zamanlarında matematik işliyordu. Hatta,
matematiği iyi olanlara akşam üstü okul
sonrası matematik çalıştırıyordu. İlkokul
öğretmenleri kişinin hayatında çok önemli.
Öğretmenimin uyguladığı bu yöntem
benim hayatımı belirledi, mesleğimi seçtirdi.
Meslek yaşamınıza nasıl başladınız?
Üniversiteden mezun olduktan sonra
hemen Malatya’daki bir liseye tayin
oldum. 1980 öncesi dönemdeki olaylar

nedeniyle okul tamamen kapatıldı. 6 ay
bekledim. Fakat okul tekrar açılmayınca
öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldım.
İngilizce’mi ise MTA’da çalışırken geliştirdim.
Yabancılarla birçok çalışma vardı, o yüzden
öğrenmek zorunda hissettim. 1984’te ise
TED Ankara Koleji Lise Kısmı’na matematik
öğretmeni olarak girdim.

Arkadaşımın Tavsiyesi Kariyerimi
Yönlendirdi
Kolej’e geçmenizin hikayesi nedir?
O dönemde bir arkadaşım Kolej’de
çalışıyordu. MTA’da mesleğimden uzak
durduğumu, matematikle daha fazla
uğraşmak istediğimi ona söylemiştim.
Bana “TED’e öğretmenlik başvuruları oluyor.
Çok kaliteli bir okul. İmkanları çok fazla.
Öğretmenliğin bütün hazzına ulaşırsın.
İstersen sen de başvur” dedi. Onun tavsiyesiyle
Kolej’deki meslek hayatım başlamış oldu.

Okuldaki bilgisayar derslerini de ilk siz
vermişsiniz. Bunu anlatır mısınız?
Türkiye’de 90’lı yılların başında ilk defa
liselerde bilgisayar dersleri başlamıştı. MTA
İşlem Merkezi’nde bilgisayarlarla çalıştığım
için bana yabancı değildi. “Bilgisayara
Giriş” ve “Basic” derslerini vermeye başladım.
TED Ankara Koleji’nde bilgisayar dersini
ilk defa ben açtım diyebilirim. 3-4 yıl hem
matematik, hem de bilgisayar derslerine
girdim. Daha sonra bilgisayar öğretmenleri
geldi. 1994’te de Matematik Bölüm Başkanı
oldum.
Öğrencileriniz internette sizin için
“Derslerden
sonra
sınıfta
bekler.
Çikolatasını
bizle
paylaşır.
Öğle
tatillerinde derslerimize yardımcı olur”
diye yazmışlar. Onlarla kurduğunuz bu
sıcak ilişkinin sırrı nedir?
İnsanla uğraşmayı sevmek gerekiyor
öğretmenlikte. Matematiği seviyorum,
öğretmenliği de seviyorum. Herhangi
bir sebeple derse ilgisi azalmış, çalışmayı
bırakmış bir öğrenciye matematiği
sevdirmeye çalışıyorum. Ben öğrencilerimin
sınıftaki durumlarına bakarım. Ne ailesi, ne
de başka bir şey beni ilgilendirmez. Asıl olan
öğrencinin okuldaki durumu, derse ilgisi,
öğrenme isteğidir. Çoğunluğu lise kısmında
olmak üzere 10’dan fazla öğrencim şu anda
öğretmen olarak çalışıyor Kolej’de. Bir tanesi
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her zaman söylüyor, “Hocam, sizin sayenizde
öğretmen oldum. Matematiği sevdim ve
öğretmenliği seçtim” diye.

Aslında Emin Hoca Zorlamaz,
Geçirir
Kulağınıza gelen “Emin Hoca çok zorlar.
Çok kazık sorar” gibi öğrenci diyalogları
var mı?
“Emin Hoca zorlar” derler ama geçmeleri
için çok da yardım ettiğimi söylerler.
Prensip şuydu, okulun son gününe,
notlar verilene kadar öğrenciye defterini,
kitabını kapattırmamak. Her zaman
geçme umudunu canlı tutmak. Bunda
da çok başarılı oldum. Birçok öğrencim
son anda çalışmaya başlamıştır ve
ben onu geçirmişimdir. Çünkü o bilgi
seviyesiyle ileride sıkıntı çekmeyeceğini
düşünmüşümdür.
TED Üniversitesi’ndeki görevinize nasıl
başladınız?
Çok kısa bir süre önce Matametik
Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya
başladım. Geçen dönem Lise kısmındaki
matematik öğretmenliği görevimden emekli

oldum. Eylül ayında da TED Üniversitesi’ne
geçtim. 1. sınıf öğrencilerine “Freshman
Calculus” dersi vermek üzere geldim.
“Matematiğe Giriş ve İspat Teknikleri”
dersine de giriyorum. Çok güzel gidiyor
dersler. TED camiasından kopmadığım için
çok memnunum.

Ayşe Hoca’nın Vefatı Yüzünden
Okulda Kaldım
Lise
kısmından
emekli
olunca
üniversiteye hemen mi geçtiniz?
Yasal emekliliğim 2012-2013 sonunda
gerçekleşti. Cuma günü okuldan ayrıldım,
30 Ağustos’ta. Aynı gece arkadaşımız
Ayşe Özdemir Hoca’mızı trafik kazasında
kaybettik. Okullar yaz tatilinden sonra
açılmak üzereydi. Ayşe Hoca’mız tatil
dönüşünde Ankara’ya ulaştı ama şehir
içinde kaza geçirdi. Bu acı olay üzerine
okul yönetimi bu zamanda dışarıdan
hoca aramak istemediklerini bana
bildirdi ve ben iki gün sonra, Pazartesi ek
görevli olarak tekrar okula döndüm. Ayşe
Hoca’nın sınıfları bana verildi. 1 yıl daha
lise kısmında ek görevli olarak çalıştım.
Sonrasında ise Genel Müdürlük beni
çağırdı, “Hocam sizi bırakmak istemiyoruz.
Tekrar bu dersleri üniversitede vermenizi
istiyoruz” dediler. Ben de kabul ettim.
Kolej’deki öğretmenlik yaşamınızda size
katkı sağlamış meslektaşlarınızla ilgili
anılarınızı anlatır mısınız?
Rahmetli Yaşar Aktuğ Hoca’mızın bana
Kolej’deki ilk yıllarımda çok büyük desteği
olmuştur. Aynı şekilde Hüseyin Aydın
Hoca’mız, Hilmi Selbes Hoca’mız başlangıç
zamanımda bana katkıda bulunmuşlardır.
Öğretmenlikte ilerlemem için bana

önerileri olmuştur. Çalıştığım diğer
bütün arkadaşlarım, özellikle de Levent
Demirbaş, her zaman bana çok destek
vermiştir.
Kuru Fasulye Günü’ne katılır mısınız?
Size yoğun ilgi gösteriliyordur sanırım.
Her sene girişten itibaren 50 metre
ilerleyemiyorum.
Yüzlerce,
binlerce
mezunun arasında kayboluyorum ve
oradan geri dönüyorum. Süre bitiyor
yani… Hiç 50 metrenin ötesine
geçemedim, ilerleyemedim mezunlar
sayesinde. Sağ olsunlar hepsi. İki oğlum
da TED mezunu. Büyük oğlum Akın Özer
bilgisayar mühendisi, yazılımcı oldu.
Küçük oğlum Okan Özer ise Çanakkale 18
Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü’nde okuyor.

Öğretmenler Günü’mü Her Yıl
Kutlarlar
Tüm öğretmenlerimiz için çok anlamlı bir
gün olan 24 Kasım ile ilgili görüşleriniz
nelerdir? Eski öğrencileriniz sizi arar mı?
Arayanların isimlerini inanın vermem
zor çünkü gerçekten çok fazla öğrencim
arar beni 24 Kasım’larda. Senede 150 kişi
olarak düşünseniz, 30 yılda toplam 4 bin
500’e yakın mezun vermişim. Öğretmenler
Günü’mü unutmazlar. Eski öğrencilerimin
çocuklarını okuttuğum zaman çok mutlu
oluyorum. Onları torunlarım gibi kabul
ederim. Mezun ettiğim birçok öğrencimin
çocuklarının da öğretmeni oldum.
Müthiş bir duygu bu. Tüm mezunlarımızı
öpüyorum. Hepsine sağlık, başarı ve
mutluluk diliyorum.
Röportaj: Çağdaş Güzer‘95
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“Başarı Her Yerde Projesi”nden
Büyük Başarı
Türk Eğitim Derneği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinasyonunda yürütülen ‘Başarı Her Yerde Projesi’ ilk
meyvelerini verdi. “Başarısız çocuk yoktur, başarısız sistem vardır”
düşüncesiyle hayata geçirilen proje sonucunda MEB’in yaptığı
merkezi sınavlarda son sıralarda yer alan okullar 13-14 basamak
yükseldi. Projenin yürütüldüğü pilot bölgedeki çok sayıda öğrenci
Anadolu ve Anadolu Meslek Lisesi’ne girmeye hak kazandı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından seçilen ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri’nin yaptığı deneme sınavlarında son sıralarda
yer alan, başarı düzeyi düşük iki okulda iki yıl önce başlayan projenin
ardından okulların genel başarısı 13-14 basamak yükseldi. 2012–
2013 SBS sonuçlarına göre, projenin yürütüldüğü Fatih Katip Kasım
İlkokulu’ndan 6 öğrenci, Gaziosmanpaşa 100. Yıl Ortaokulu’ndan 11
öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci Anadolu ve Anadolu Meslek Liseleri’ne girmeye hak kazandı. Böylece projenin yürütüldüğü 2 yıl boyunca
27 öğrenci Anadolu ve Anadolu Meslek Lisesi’ne girmeye hak kazanmış oldu.
Proje kapsamında, tüm öğrencilerin başarısının artırılması için, her bir öğrencinin öğrenmesine odaklı yöntem ve stratejiler tasarlandı. Olanaksızlıklar
içindeki okullarda fiziki hiçbir yatırım yapılmadan, sadece öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetimi işbirliği ile öğrencilerin önce okulu sevmeleri
sağlandı. Sonra neden eğitim almaları gerektiği konusunda bilinçlendirme yapıldı. Okulun sadece öğretim yeri değil, aynı zamanda eğitim yeri
olduğu, spor ve sanatın da okulda yapılabileceği fırsatı verildi.

Türk Eğitim Derneği Okulları
Oryantasyon Seminerleri
Tamamlandı
2013-2014 öğretim yılı “Türk Eğitim Derneği Okulları Oryantasyon
Seminerleri” 28-29 Ağustos 2013 tarihlerinde, tüm TED okullarından
gelen 388 öğretmenin katılımıyla, Ankara’da gerçekleştirildi. Türk
Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü
Sevinç ATABAY’ın açılış konuşması ve eğitimiyle başlayan seminerler,
Prof. Dr. Ziya SELÇUK’ un “Kendimiz ve Öğrencilerle İletişim” konulu
eğitimi ile devam etti.
TED Okulları Öğretmenleri,
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• Adnan ERBAŞ tarafından “ İletişim”,
• Zafer ERKOÇ tarafından “Öğretimsel Koçluk/Potansiyeli Performansa Çevirmek Ustalık İster”,
• Dr. Özgür BOLAT tarafından “Etkili Öğrenme Ortamı Nasıl Sağlanır?” ,
• Prof. Dr. Mübeccel GÖNEN tarafından “Güncel Okul Öncesi Eğitim Programı” ,
• Elna COETZER tarafından “Critical Thinking” ve “Blended Learning”,
• Charlotte RANCE tarafından “Classroom Management”, “Motivating Teenagers”, ”Encouraging Learner Autonomy”, ”Differentiated Instruction in
the High School Classroom”,
• Umut TEMİZKAN tarafından “Student Centered Teaching”, ”IELTS”, ”Teaching English through Literature”,
• Deniz SAYIN tarafından “Testing, Assessment & Evaluation” ve “Blogging”,
• Dilek TEMUR tarafından “İyi bir Almanca dersi nasıl olmalı?”, “Almanca konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik stratejiler ve
çalışmalar”
konularında eğitimler aldılar.
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Prof.Dr. Rüştü Yüce Ölüm Yıldönümünde
Mezarı Başında Anıldı
Türk Eğitim Derneği’nin uzun yıllar Genel Başkanlığı’nı yapmış olan Prof. Dr. Rüştü Yüce,
ölüm yıl dönümü olan 26 Eylül 2013 tarihinde saat 11:00’da ailesi, yakınları ve Türk Eğitim
Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun katıldığı bir törenle mezarı başında anıldı.

Türkiye’nin İlk Online Uzantılı
İngilizce Eğitim Seti: TEDdy’s Ready
Türk Eğitim Derneği (TED), Sebit ve Oxford University Press, Türkiye’nin ilk online uzantılı İngilizce
eğitim seti ‘TEDdy’s Ready’ ile erken yaşta yabancı dil eğitiminde yeni bir dönem başlatıyor. TED ve
Sebit’in geliştirdiği, Oxford’un öğrencilerle buluşturduğu ‘TEDdy’s Ready’ ile erken yaşta çocukların
eğlenerek, etkili ve kalıcı İngilizce öğrenmeleri mümkün olacak. Türkiye’deki tüm okullar, artık erken
yaşta yabancı dil eğitiminde TED Okulları’nda uygulanan İngilizce eğitim programına erişebilecek.
‘TEDdy’s Ready’, Türkiye’nin ilk online uzantılı eğitim seti olacak.
TED Okulları’nda uygulanan, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca onaylı İngilizce eğitim
programının Türkiye’deki tüm okullarla buluşması, öğretmenler için zengin bir kaynak, öğrenciler
için de büyük bir fırsat anlamını taşıyor. Uzun yıllardır TED Okulları’nda uygulanan, dil eğitiminde
başarısını kanıtlamış eğitim programı ‘TEDdy’s Ready’, Türkiye’de İngilizce’yi yeni öğrenmeye
başlayan öğrenciler için yeni bir dönem başlatacak.
‘TEDdy’s Ready’ ile ilgili detaylı bilgiye www.vitaminegitim.com/teddy adresinden ulaşabilirsiniz.

Türk Eğitim Derneği’nden
Cumhuriyet Resepsiyonu
Cumhuriyet’in 90’ıncı yılı nedeniyle Türk Eğitim Derneği tarafından 1 Kasım
2013 tarihinde Ankara CerModern’de Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi.
Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu resepsiyonda tüm
Türkiye’nin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve eşi Bilge Pehlivanoğlu’nun ev
sahipliğinde düzenlenen resepsiyon her kesimden yoğun katılımla gerçekleşti. Selçuk
Pehlivanoğlu ve eşinin davetlileri salon girişinde karşıladığı Cumhuriyet Bayramı
Resepsiyonu’na gazetelerin Ankara temsilcileri, iş dünyası, bürokrasiden isimler ve çok sayıda davetli katıldı. Gecenin sunuculuğu, öğrenimini Türk Eğitim
Derneği Tam Eğitim Bursu ile sürdürmekte olan bir öğrenci tarafından yapıldı.
Resepsiyonda konuşan Selçuk Pehlivanoğlu; Cumhuriyet kazanımlarını ilelebet korumak ve 90. yıl coşkusunu nesilden nesle aktarmak için daima
çalışacaklarını kaydederek, “Hepimiz için, bu ülkenin topraklarında yaşayan herkes için, ister doğusunda yaşasın, ister batısında yaşasın, ister ortasında yaşasın,
ister kuzeyinde yaşasın, ister güneyinde yaşasın, hepimiz için ortak bir değer ve ortak bir söylem vardır. Emin olun dün de öyleydi, bugün de öyle, yarın da
hep öyle olacak: Ne mutlu Türk’üm diyene!” şeklinde konuştu.
Selçuk Pehlivanoğlu’nun açılış konuşmasının ardından resepsiyon Dilek Türkan ve Orkestra Alla Turca konserinin ardından, ikram edilen yemek ile son buldu.
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TED Ankara Koleji Genel Müdürü Sevinç
Atabay Öğretmenlerle Bir Araya Geldi
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay,
yeni öğretim yılının açılışı nedeniyle 4 Eylül 2013 tarihinde amfi
tiyatroda öğretmenlerle bir araya geldi. Göreve yeni başlayan
öğretmenlere “Hoşgeldiniz” diyerek konuşmasına başlayan Atabay,
geçtiğimiz öğretim yılının kısa bir değerlendirmesini yaptıktan
sonra gerçekleştirdikleri çalışmalarla k-12 bütünlüğüne ve kurumun
gelişimine katkıda bulunan Akademik Kurul’a, Onur Kurulu’na ve
öğretmenlere, okul-veli iletişiminin en iyi şekilde sürdürülmesini
sağlayan Müdür Yardımcılarına ve tüm işleyişi büyük bir özveriyle
yürüten Okul Müdürlerine teşekkür etti.
Okulda faaliyete geçen 3D sınıfların ardından bir planetaryum ve üç
adet hi-tech sınıfın da kurulacağını müjdeleyen Genel Müdür Sevinç
Atabay, herkese sağlıklı ve başarılı bir öğretim yılı diledikten sonra
2008 yılında pankreas kanserinden ölen Prof. Randy Paush’un son
konuşmasını öğretmenlerle paylaştı.

Almanya’dan Misafir Vardı

Comenius Projeleri Devam Ediyor

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nin Hamburg Almanya’daki
kardeş okulu Wirtschaftsgymnasium’dan misafirleri vardı. Yedi
günlük değişim programı kapsamında Ankara’ya gelen on iki Alman
öğrenciye, 12-H sınıfı öğrencileri ev sahipliği yaptı.

Fransa’nın Bordeaux ve Mont de Marsan kentlerinde 30 Eylül-4 Ekim
2013 günleri arasında gerçekleştirilen Comenius toplantısına, TED
Ankara Koleji Comenius Proje Koordinatörü Dirayet ULUĞ ile Türk
Dili ve Edebiyatı öğretmeni Işıl ÇIRAKOĞLU rehberliğinde 11.sınıf UB
öğrencilerinden Öykü ŞAHİN, Aytuna BARKÇİN ve Deniz SAĞLAM
katıldılar.

22-28 Eylül tarihleri arasında değişim programının proje konusu
olan “Çevre Bilinci ve Şehir Yapılanması” üzerine birlikte çalışmalar
yürüten öğrenciler, bu kapsamda çevre gezilerine çıktılar. Alman
Kültür Derneği tarafından organize edilen “Şehirdeki İzler” adlı
etkinlik sırasında Ankara’daki Alman izlerini arayan öğrenciler,
şehrimizde bulunan dünyanın en büyük MAN fabrikasını da ziyaret
ederek, işletmenin çalışma koşulları ve gençlere verdiği eğitim
olanaklarını yerinde incelediler. Anıtkabir ve Beypazarı’nı da gezen
grup, okulda bulundukları süre içinde ise dersleri izlediler ve Hamburg
şehrini tanıttılar. Değişim programının ikinci yarısında ise TED Ankara
Koleji öğrencileri, 19-27 Ekim 2013 tarihlerinde Hamburg’a bir ziyaret
gerçekleştirdi.
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İspanya, İtalya, Portekiz, Polonya, Slovenya, Fransa ve Malta’dan da
birer okulun katıldığı toplantıda zararlı alışkanlıklar ve çevre sorunları
ele alındı, tartışıldı ve poster bildiriler hazırlandı. Öğrenciler, on yıl
önce büyük bir fırtınada zarar gören ormanlık bir alanı ziyaret ederek,
yetkililerden bilgi aldılar ve ağaç diktiler. Çalışmaların son gününde
Mont de Marsan Belediye Başkanı tarafından kabul edilen öğrenci ve
öğretmenlere törenle katılım belgeleri verildi.
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Üç Boyutlu Sınıf Teknolojisi TED Ankara
Koleji’nde
Bilgi ve eğitim-öğretim teknolojilerinin en yenilerinden olan üç
boyutlu (3D) sınıf teknolojisi, Ankara’da ilk kez TED Ankara Koleji’nde
hayata geçirildi.
Öğrencilerin hızlı ve kalıcı öğrenmelerine katkıda bulunmak üzere
eğitim-öğretim ortamlarını hem yapısal, hem de içerik olarak
zenginleştirmeye ve bu alanda yeni yatırımlar yapmaya devam eden
TED Ankara Koleji, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde
21. yüzyılın dijital kuşağının eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek 3D
sınıfların kurulumunu gerçekleştirdi.

İngilizce, hayat bilgisi, fen bilgisi, sosyal bilgiler ve matematik dersleri artık 3D içeriklerle destekleniyor. Müfredat konuları 3D videolarla eşleştiriliyor,
öğretmenler ve program geliştirme uzmanları tarafından öğrenciyi ders sırasında aktif kılacak etkinlikler hazırlanarak ders akışı oluşturuluyor.
Araştırmalar;
• Okuyarak öğrendiklerimizin %10’unu,				
• Dinleyerek öğrendiklerimizin %20’sini,
• Görerek öğrendiklerimizin %30’unu,				
• Dinleyerek ve görerek öğrendiklerimizin %50’sini,
• Duyarak, görerek ve sesli tekrar ederek öğrendiklerimizin %80’ini,
• Yaparak (dokunarak-tutarak), görerek, duyarak ve sesli söyleyerek 		
							 öğrendiklerimizin %90’ını hatırladığımızı gösteriyor.
3D uygulaması ile öğrencilerde; olumlu motivasyon sağlayarak, derse ilgilerinin artması, farklı öğrenme stilleriyle farklı bakış açıları kazandırması,
zor ve karmaşık konuların daha kolay anlaşılır hale gelmesi, hızlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması ve dolayısıyla akademik performansın artması,
soyut kavramların somutlaştırılmasında yardımcı olması, üç boyutlu düşünme becerisini geliştirmesi, derslerin günlük hayatla ilişkilendirilerek
bilgilerin daha kolay kavranması gibi olumlu etkiler görülüyor.
TED Ankara Koleji’nde öğrenciler, daha şimdiden, geleceğin eğitim sistemi olarak da öngörülen 3D içeriklerle, okuyarak, dinleyerek, duyarak,
görerek, eğlenerek ve her şeyden önemlisi hissederek öğreniyorlar. Bu sınıflarda, bazen insan vücudunun içindeki damarlarda dolaşıyor, bazen
yıldızlara, güneşe, gezegenlere dokunacak kadar yakın oluyor, öğrendikleri konunun içinde yaşıyorlar. Böylece öğrendiklerini unutmuyorlar.
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın bilgi ve eğitim teknolojileri konusundaki yatırımları, hi-tech sınıfların kurulumu ile devam edecek.
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Dinamik Bir Grupla Dinamik Bir Söyleşi
Ankara Koleji Bilim İnsanı Yetiştirme Programı öğrencilerinden bir başarı projesi

Bilim
İnsanı
Yetiştirme
Programı
öğrencilerimiz, Nur Dilan Özdemir, Elif
Cüce, Bilge Yavuzyiğit, Nilsu Uzunlar ve
Alara Seydim ile Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenlerimizden Sevgi Balcı 31 Ekim
Perşembe günü kolejIN’de heyecanlı ve
coşkulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi
sırasında hem güldük hem de gözlerimiz
doldu, yemek yedik ve okulumuzun
yine yeni bir başarısı üzerine dakikalarca
konuştuk, mutlu olduk. Bu yazı aracılığıyla
da siz değerli TED Ailesiyle bu başarı
serüvenimizi paylaşmayı istedik.
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Sevgili öğrencilerimiz, İstanbul’dan,
bir İnovasyon Fuarı’ndan döndünüz,
hoş geldiniz! Orada okulumuzu gururla
temsil ettiniz. Öncelikle bunun için
sizlere tüm TED Ailesi adına teşekkür
ediyorum. Peki siz kimsiniz, İstanbul’da
katıldığınız bu fuarın amacı neydi?
Dilan: Hoş bulduk… Biz de TED Ailesi’nin
bir parçası olarak çok mutluyuz ve sizlere
teşekkür ediyoruz. Ben Dilan ve arkadaşlarım
Bilge, Elif, Nilsu, Alara okulumuz TED
Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Bilim İnsanı
Yetiştirme Programı 11. sınıf öğrencileriyiz.
Hepimizin bildiği üzere, bu program,
eğitim ve öğretimde sürekli yeniliği ve
çeşitliliği ön planda tutmak anlayışımızdan
hareketle; Lise Kısmımızda yürütülen Ulusal
Lise Programı ve Uluslararası Bakalorya
Diploma Programlarının yanı sıra 20072008 öğretim yılından itibaren Bilim İnsanı
Yetiştirme Programı adı altında yeni bir
akademik program ile hayata geçirilmiştir.
Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında
araştırmacı ruha sahip, üretken, bilimsel
düşünceyi özümsemiş ve bu özellikleri bir
yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler
yetiştirmeyi hedefleyen program, Talim ve
Terbiye Kurulu’nun onayıyla Türkiye’de ilk
kez okulumuzda uygulanmaya başlamıştır.
Bilge: Biz önce 9. sınıfta inovasyon
etkinlikleri çerçevesinde “Hayal Ortakları” adı
ile başlattığımız bir projeyle okulumuzdaki
BİY grupları arasında birinci olduk ve
okulumuzu okul dışı etkinliklerde temsil

etme hakkı kazandık. Daha sonra bu projeyle
TED Okulları ve Amerikan Büyükelçiliği’nin
ortak çalışması olarak yürütülen “Genç
İnovatif Girişimcilik Fuarı”na katılıp altmış
üç okul arasından dördüncülük derecesi
almamız TED Ankara Koleji için de bir ilk
oldu. Bu başarı bize, “İnovasyon Türkiye 2013
Yenilikçi Teknolojiler ve Buluşlar Fuarı”na
katılma hakkını kazandırdı.
Dilan: Tasarladığımız bu projeyle 10. sınıfta
31 Aralık 2012’de patent başvurusunda
bulunduk ve 21 Ekim 2013’te “Faydalı Model
Belgesi” adı ile Türk Patent Enstitüsü’nden
patentimizi aldık. Bunun üzerine Enstitü,
İstanbul’da bu yıl ikincisi düzenlenen,
“İnovasyon
Türkiye
2013
Yenilikçi
Teknolojiler ve Buluşlar Fuarı”na bizi davet
etti. Fuara TPE’nin konuğu olarak hem de
hiçbir ücret ödemeden katıldık. Bu da bizim
için bir ayrıcalık oldu.
Nilsu: Fuarda bu yıl patent alan seksen
beş yeni buluş arasında yer aldık. Fuarda

projemizi tam yetmiş beş kez sunduk ve
projemiz yatırımcılar tarafından en çok ilgi
gören projeler arasında yer aldı.
Alara: Burada dikkate değer en önemli
nokta katılımcıların tamamını, iş adamlarının
ve üniversite öğrencilerinin oluşturmasıydı.
Bu kadar büyük bir topluluk içinde biz
lise öğrencilerinden oluşan tek gruptuk,
beş kişiydik ve grubumuz tamamen kız
öğrencilerden oluşuyordu. Bir de gazete ve
bazı dergilerde haber olma şansı yakaladık.
Bize sanal şirketinizden söz edebilir
misiniz?
Dilan: Şirketimiz “Hayal Ortakları”nı öncelikle
“Yaratıcı Fikirlerden Yenilikçi Çözümlere”
sloganıyla kurduk, vizyon ve misyonumuzu
belirledik. Her adımı planlayarak kendi
aramızda toplantılar yaparak belirledik.
Nilsu: Bir yandan da bizim için çok önemli
olan şirket logomuzu oluşturduk. Beş
kurucu arkadaşı ve şirketin gelişmesinde

KOLEJLİLER ARALIK 2013

etkili beş temel değeri, “yaratıcılık” ,
“yenilikçilik” , “müşteri odaklılık” , “bütünlük”
ve “kararlılık” kavramlarını temsil eden; bize
şans getirmesini temenni ettiğimiz Beş
Yapraklı Yonca’yı logo olarak tasarladık.
Elif: Daha planlı çalışmak adına, aramızda
görev dağılımı yapıp hepimize birer
unvan verdik. Bu dağılımda Dilan “Genel
Müdür” , Alara “İnovasyon Müdürü” , Bilge
“Pazarlama Müdürü” , Nilsu “Finans Müdürü”
oldu ve ben de “Üretim Müdürü” oldum.
Kuruluş aşamasını tamamladıktan sonra,
şirketimizin inovatif ürününü tasarlamaya
ve geliştirmeye başladık.
Proje’niz…
Dilara: AK-SİS “Akıllı Sistem“. İnovasyonun
tanımı içinde de var olan materyalleri
kullanarak farklı inovatif bir ürün geliştirdik.
Bu ürün, evde veya ofisinizde olmadığınız
zaman kapıya kadar gelen kişi ile iletişime
geçmeyi sağlayan akıllı bir sistemdir.
Siz evde veya işte değilken kapınıza
gelenlerden haberdar olabiliyor musunuz?
Hayır. İşte AK-SİS bu noktada devreye giriyor.
Kapı ziline monte edilen bu sistem ziliniz
çalındığında otomatik olarak sizi arıyor, hatta
siz meşgulseniz doğrudan telefonunuza
sesli mesaj olarak yönlendiriyor. Böylelikle
kapınıza
gelen
kişiyle
bağlantıya
geçip yaşamınızın kontrolünü elinizde
tutabiliyorsunuz.

Çok yaratıcı, çok gerekli bir sistem.
Projeyi hayata geçirebildiniz mi?
Bilge: Projemizi kendi teknik altyapımızla
hayata geçirebilmemiz mümkün değildi.
Bu yüzden bir Mekatronik mühendisine
projemizi anlattık, o da bunun için gerekli
olan sistemi, bizim için kurdu. Sistemin
sonucunu görmek amacıyla projemizi
ahşap bir evin içine kurduk.

almıştık. Bu olaylar bizi daha da hırslandırdı.
Okuldan birinci çıkamasaydık, bugün bu
başarıları elde edemeyecektik. Okulda
birinci olduğumuz için bu çalışma sürecinin
devamı bu kadar güzel sonuçlar verdi.
Kolej’in eğitiminin ayrıcalığı burada da
tekrardan kendini gösterdi. Başarılarımızın
kaynağı kuşkusuz okulumuz ve okulumuzda
aldığımız eğitimdir.

Şirketinizin reklam filmi ve bir sloganı
var mı?
Elif: Şirketimizin sloganı “Yaratıcı Fikirlerden
Yaratıcı Çözümlere”. Burada inovasyon
kavramından ilham aldık. AK-SİS’in
sloganıysa, “AK-SİS İle Kontrol Sende!”
reklam filmini de beş arkadaş çektik.
Reklam, projemizi, hem okulumuzda hem
de İstanbul’da daha etkili tanıtmamıza
ve ürünün günlük hayata katkısını
göstermemize yardımcı oldu.

Elif: Fuardan sonra gittiğimiz Amerikan
Büyükelçiliği’ndeki Barbekü Partisi’nde proje
rehber öğretmenimiz Demet İzgü, hayal
kırıklığı yaşamamamız için beklentilerimizi
yüksek tutmamamızı söyledi. Bu, bizim o an
için umudumuzu kaybetmemize yol açtı.
Kısa bir süre sonra, sonuçları öğrendiğimizde
birbirimize şaşırarak baktık, ardından
sevincimizi doyasıya yaşadık. Hatta haberin
heyecanıyla arkadaşımız Bilge, Amerikan
Büyükelçisi’nin ayağına bastı.

Bu süreçte okulda veya okul dışında
unutamadığınız anılarınız oldu mu?
Bilge: Bu proje birbirimizi daha iyi tanımamızı
sağladı. Bilim aydınlık yüzünü göstererek
aramıza barış da getirdi. Geçmişten gelen
dargınlıklarımız vardı. Bu süreçte bunları
tamamen unutarak birbirimize kenetlendik.

Mesleki idealleriniz…
Alara: Biz BİY Programı öğrencileri
olarak mühendislik bölümlerini yazma
eğilimindeyiz, ancak hepimizin farklı hayalleri
var. İnovasyon da hayal etmekle başlar…
Ben, ajan; Dilan, balerin; Elif, modacı; Bilge
kendi pastanesini dünyaya açmak; Nilsu
astronot olmak istiyor.

Dilan: 9. sınıfta, birinci seçildiğimizde, diğer
gruptaki arkadaşlarımızdan projemizin
yeterince iyi olmadığına dair tepkiler

Nilsu: On yıllık Kolejliler olarak okulumuz
her zaman bizim evimiz oldu, bize büyük
ayrıcalıklar sağladı. Kendi başımıza elde
edemeyeceğimiz büyük başarılara TED
Ailesi’nin üyesi olarak eriştik. Aslında buraya
kadar gelebilmemizin en temel payını BİY
Programı’nda yer almamız oluşturuyor.
Şu anda okullarımızda sizinle birlikte
eğitimini sürdüren arkadaşlarınıza
iletmek istedikleriniz…
Dilan: Biz bu projede çalışırken yeterli
çaba sarf edildiğinde anlamlı bir biçimde
sonuçlanmayacak hiçbir şey olmadığını
keşfettik. Yaşam boyunca karşımıza
motivasyonumuzu
düşürecek
kişiler
çıksa da biz “Hayal Ortakları” olarak “Hayal
Bozucular”ın dediklerini önemsemeden,
umudumuzu yitirmeden, gayret ederek
başarılı olduk ve olmaya devam edeceğiz.
Arkadaşlarımıza ne olursa olsun hayallerinin
peşlerinden koşmalarını tavsiye ediyoruz.
Hepinize teşekkür ediyorum. TED Ailesi
adına başarılarınızı yürekten kutluyor,
devamını diliyorum.
Biz teşekkür ederiz…
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SPOR
Tansev Mıhçıoğlu Turnuvası’nda
İkinci Olduk
Kulübümüz tarafından, 2010 yılında aramızdan ayrılan eski milli
basketbolcumuz Tansev Mıhçıoğlu anısına, bu yıl üçüncüsü
düzenlenen “Tansev Mıhçıoğlu Basketbol Turnuvası” 26-28
Eylül tarihlerinde TOBB-ETÜ TED Ankara Kolejliler Spor Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Takımımız ilk gün Royal Halı Gaziantep Basketbol’u 65-53 yenerken,
bir sonraki maçında Pınar Karşıyaka’ya 84-73 mağlup oldu. Kırmızılacivertli ekibimiz, organizasyonun son gününde Türk Telekom
karşısında 78-71’lik skorla galip geldi ve turnuvada ikinci sırayı elde
etti. Turnuvada birinciliği Pınar Karşıyaka kazanırken; Royal Halı
Gaziantep Basketbol üçüncü, Türk Telekom dördüncü oldu.
Kulübümüzün her branşta milli takım düzeyinde sporcular yetiştirerek bu özelliğini 59 yıldır
koruması, siz değerli velilerimizle işbirliği içinde altyapıya ve gençlere verdiğimiz önem
sayesindedir. Amacımız, Kolejli ve sporsever öğrencilerimize bu sporları sevdirmenin yanı
sıra, fiziksel gelişimleri sırasında uzman eğitmenlerle birlikte spor alanında da ilerlemelerine
imkan sağlamaktır. Öğrencilerimize, Türkiye 1. Ligleri’nde yer alan kulüp takımlarımıza
girebilmek için seçmelere hazırlanma ve seçilme fırsatı yaratılması da hedeflenmektedir.
2013-2014 Spor Okulları kapsamında sunduğumuz kurslar:
• Basketbol
• Voleybol		
• Futbol 		
• Genel Jimnastik
• Tenis		
• Yüzme		
• Karate-do
TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ
Söğütözü Cad. No:43 Blok:3 Söğütözü / Ankara
T: (0 312) 220 30 35 F: (0 312) 220 03 66
bilgi@tedkolejlilersk.org.tr		
info@kolejliler.com
www.kolejliler.com		 www.tedkolejlilersk.org.tr
www.twitter.com/tedkolejliler
www.facebook.com/TEDAnkaraKolejlilerSK
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Takımımızdan Anlamlı Ziyaret

Basketbolda Perde Açıldı

Eurocup’ta mücadele eden Erkek Basketbol Takımımız, Yunan ekibi
PAOK’u deplasmanda 77-75 mağlup etti. Selanik’te oynanan maçın
ilk yarısını 16 sayı farkla 48-32 geride tamamlayan ekibimiz, ikinci
devrede sergilediği olağanüstü mücadeleyle rakibini yenmeyi
başardı. Teknik kadromuz ve oyuncularımız, yurda dönmeden
önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
1881 yılında doğup büyüdüğü ve bugün müze olarak kullanılan
evini ziyaret etti.

2013-2014 sezonunda Erkek Basketbol Takımımız hem Beko
Basketbol Ligi’nde hem de Eurocup’ta mücadele edecek. Beko
Basketbol Ligi 13 Ekim’de, Eurocup karşılaşmaları ise 16 Ekim’de
başladı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde yer alan Kadın
Basketbol Takımımız ise 19 Ekim’de sezona ‘Merhaba’ dedi.
TÜM TARAFTARLARIMIZI MAÇLARA DAVET EDİYORUZ...
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TED Ankara Kolejliler Spor Klubü Kayak Takımı:
Çağrı Bulhaz Ski Race Team

Çağrı Bulhaz Ski Race Team Nasıl
Kuruldu?
Çağrı Bulhaz Race Team olarak birlikte
hareket etmeye karar vermeden önce;
ayrı ayrı organizasyonlarla çalışmalarını
sürdüren, farklı mesleklere sahip, deneyimli
kayak antrenörleri ve eğitimcileriydik.
Kayak sporuna gönül vermiş kişiler olarak
bu sporu sevdirmek ve yaygınlaştırmak
için “daha iyi ne yapabiliriz” düşüncesiyle
İlker
Demirciçeşmesi
(milli
sporcu,
antrenör) hocamızla birlikte yola çıktık. O
günden beri aramıza katılan ve bizi daha
da güçlendiren hocalarımızla ve eğitimci
kadromuzla birlikte geniş bir aile olduk.
Sporcularımızın pist üzerinde tüm teknik
çalışmalarında
verdiğimiz
eğitimlerin
yanısıra; eğitmenlerimiz liderliğinde pist
dışında da verimli, keyifli ortamlar yaratmayı
ve akademik anlamda da her türlü desteği
sağlamayı amaç edindik. Kamplarımızda
sadece sportif çalışmalar değil, akşamları
da okul derslerine destek olacak etüt
çalışmalarını uzman eğitmen kadromuz ile
gerçekleştiriyoruz.
Şu anda TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü
Kayak takımını çalıştırıyoruz. Bugüne
kadar takımımız katıldığı tüm bölge
şampiyonluklarını kazandı ve okullar arası
Türkiye Şampiyonası’nda da dört senedir
ilk üç derecenin içerisinde yer almakta.
Türkiye Kayak Federasyonu’nun düzenlediği
yarışlarda pek çok sporcumuz iyi dereceler
kazanmış olup;
bunun yanında Milli
Takımda ülkemizi başarı ile temsil eden
sporcularımız bulunmakta. Bu da bize

ayrı bir gurur veriyor. Şunu da belirtmek
isterim ki; kurulduğumuz günden beri
bize destek olan TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Önder
Bülbüloğlu’na, Yönetim Kurulu Üyesi Arda
Özer ‘e ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü
Müdürü Ali Kavaklıoğlu’na desteklerinden
ötürü sonsuz teşekkür ediyoruz.
Hedefleriniz nelerdir?
Yeni başlayanlara kayak sporunu tanıtmak,
sevdirmek, deneyimli antrenörler eşliğinde
ulusal ve uluslararası yarışlarda TED Ankara
Kolejliler Spor Kulübü’nü başarıyla ve gururla
temsil edecek sporcular yetiştirmektir.

Kayak
bir
tutkudur
ve
ailecek
yapılabilecek
nadir
sporlardandır.
Kamplarımızda bu nedenle velilerimize
yönelikte organizasyonlar ve eğitimler
düzenlemekteyiz. 2009 yılından bu yana
yaklaşık 700 sporcu ve velimize kayak
eğitimi vermiş bulunmaktayız. Ayrıca yoğun
istek üzerine bu yıl snowboard branşında
da çalışmalarımızı başlatıyoruz. Bunların
dışında Kayak ve Snowboard sporuna ilgi
duyan tüm TED Ankara Koleji Öğrencilerini
İncek Kampüsü’müzda yaptığımız kayak
ve paten antrenmanlarımıza bekliyoruz.
Konuyla ilgili olarak okulumuzun Kayak
Antrenörü İhsan Özçavuşoğlu(milli sporcu,
antrenör) hocamızla veya Spor Kulübümüz
ile irtibata geçebilirler.
2013-2014 Kayak Sezonu çalışmalarınız
neler?
Dağ Antremanlarımız Aralik ayı ikinci
hafta sonunda başlayacak. Bu sezon
çalışmalarımızı Erciyes, Kartalkaya ve
Sarıkamış kayak merkezlerinde yapmayı
planlıyoruz. Tarihleri TED Ankara Kolejlilier
Spor Kulübü vasıtası ile duyuracağız..
Sömestre Kayak Kampımızı bu sene
Kayseri Yeni Erciyes Kayak Merkezi’nde
düzenleyeceğiz. Sporcu ve velilerimiz
program tarihleri ve ayrıntılı bilgiye (0 312)
287 50 51 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Kayak severlere neler söylemek
istersiniz?
Bizim çalışmalarımız, kayak sporuna yeni
başlayan sporcularımızın heyecanı, bu spora
gönül vermiş deneyimli sporcularımızın
azmi ve bizi yalnız bırakmayan velilerimizin
desteği ile müthiş bir enerjiye dönüştü.
Ancak, kayak sporu çoğu veli ve
öğrencimiz tarafından tehlikeli görülüyor.
Güvenlik önlemleri ve kontrol bizim için
çok önemlidir. Kayak malzemelerinin
sporcuya uygunluğu, pist güvenliği gibi
atlanmaması gereken unsurlar var. Örneğin,
bizimle çalışan öğrenci, kaskı olmadan asla
kayağa çıkamaz. Filesi olmayan, gerekli
hava koşullarına sahip olmayan pistte
antrenman yaptırılmaz. Alanında uzman
antrenörlerimizin yanısıra bizim takımımızın
en önemli bir diğer özelliği ise her daim
yanımızda bir doktorumuzun bulunmasıdır.
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KOLEJLİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Ekonomiye Yön Veren Kolejliler
Geçtiğimiz günlerde kolejIN’de düzenlenen Kolejli İş Adamları Derneği toplantısında
T.C. Merkez Bankası Başkanı Doç. Dr. Erdem Başçı’83 konuşmacı oldu.
enerji üretim ve dağıtım ihaleleri gibi
milyar dolar üzerindeki projeleri alan
firmaların birçoğunun kurucularının veya
ikinci kuşaklarının Ankara Koleji mezunu
olduğunu görerek gurur duyuyoruz. Sanayi
firmalarının arasında da Ankara merkezli
olan dünya çapındaki büyük sanayi
kuruluşlarından birçoğunun ortaklarının
veya ikinci kuşaklarının Kolejli olduğunu
biliyoruz.

Doç. Dr. Erdem Başçı’83

Son dönemlerde Ankara Koleji mezunlarının
Türk ekonomisindeki ağırlığı giderek
artıyor. Ekonomiye yön veren kurumlardaki
mezunlarımızdan ilk aklımıza gelen isimler
arasında;
Ali Babacan’85
Ekonomik Konularda Genel
Koordinasyondan Sorumlu Devlet Bakanı
Erdem Başçı’83
Merkez Bankası Başkanı
Rıfat Hisarcıklıoğlu’73
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Güler Sabancı’73
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Ergun Özen’78
Garanti Bankası Genel Müdürü
Hakan Ateş’76
Denizbank Genel Müdürü yer almaktadır.
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Öncelikle, Kolejli İş Adamları Derneği
olarak bu değerli isimler arasında yer
alan Sayın. Doç. Dr. Erdem Başçı’yı Eylül
ayında kolejIN’ de ağırladık. Dernek
üyelerinin ve çok sayıda davetlinin katıldığı
kokteylin ardından başlayan toplantıda,
Sayın Başçı’nın hem Kolej yıllarına, hem de
sonrasındaki öğrenim yıllarına dair anılarına,
çeşitli ekonomi anekdotlarına ve güncel
piyasa değerlendirmelerine yer verdiği bilgi
dolu ve bir o kadar da keyifli konuşmasını
dinleme imkânı bulduk.
Diğer taraftan, son zamanlarda ‘Mega Proje’
olarak adlandırılan, dev şehir hastaneleri
projeleri, büyük ölçekli altyapı projeleri,

Turizm sektöründe söz sahibi büyük
firmaların, sağlık sektöründeki iddialı
kuruluşların arasında da Kolejlilerin ağırlığını
kolayca hissedebiliyoruz. Aklımıza gelen
gelmeyen tüm sektörlerde büyük ve düzgün
en az 1-2 dev Kolejli firmaya rastlamamız
mümkün.
Buna
özellikle
kamuda
ekonomiyi
yöneten kurum ve özel sektördeki büyük
kuruluşlardaki karar verici pozisyonda
üst düzey yönetici mezunlarımızı da
eklediğimizde 100,000,000,000. TL’ nin (Yüz
Milyar Türk Lirası ) çok üzerinde bir hacimde
Kolej mezunlarının etkisinden söz edebiliriz.
İşte Kolejli İş Adamları Derneği’nin en büyük
amaçlarından biri, kısaca Kolej ekonomisi
olarak adlandırabileceğimiz, Kolejlinin
Kolejli ile çalışacağı ortamları yaratmak
ve büyük alıcılar ile tedarikçileri KOLEJ

ortak paydasında buluştururak, güvenle
birbirlerini desteklemelerini sağlamaktır.
Ticaretin oldukça hızlı yaşandığı ve alıcılar
ile tedarikçilerin bir araya geldiği en uygun
ortamların fuarlar olduğunu düşünerek,
Kolejli İş Adamları Derneği olarak, TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği ile işbirliği
yaparak, bize yakışır büyüklükteki bir İş
Dünyası Zirvesi’ni 2014’ün Mayıs aylarında
gerçekleştirmek
üzere
çalışmalarımızı
başlattık.
Bu zirve kapsamında büyük Kolej
ekonomisinden daha çok mezunumuzun
pay almasını, özellikle küçük ölçekli
firmalarımızla
büyük
kurumların
buluşturulmasını,
Kolejli
firmaların
kendilerini tanıtmasını, yeni kurulan
firmalarımızın arkalarına Kolej’in gücünü
almalarını ve Kolejli firmalar arasında yeni
ticaret kanallarının açılmasını sağlamaya
çalışacağız.
KOLEJLİ KOLEJLİ İLE ÇALIŞIR,
ORTAMI KOLEJLİ İŞADAMLARI DERNEĞİ
YARATIR.
Serhat İPEK’ 92
Kolejli İş Adamları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi

TED ANKARA KOLEJLİLER

Torch Tarabya
6500 m2 alana sahip olan TED Ankara Kolejliler Derneği Lokali Torch Tarabya,
İstanbul’da yaşayan ve şehre yolu düşen Kolejlileri ağırlamaya devam ediyor.

İçinde bulunduğumuz soğuk kış günlerinde
söze, geride bıraktığımız yaz aylarına ait
etkinliklerle başlayalım.
Torch Tarabya yaz dönemini Kuru Fasulye
Günü ile açtı. Sportif faaliyetler ve sosyal
programlarla hareketli günler yaşandı. Gün
boyu, serinlemek isteyenlerle şenlenen havuz
başı akşamları, hayatlarını birleştiren çiftler
için süslendi. Özellikle çocukların doğum
günü kutlamalarıyla renklenen çim alan ise kır
düğünü taleplerini layıkıyla karşıladı.
Her köşesinin en etkin biçimde kullanılması
amaçlanan Torch Tarabya, Ekol Drama Sanat
Evi’nin yaz okulu projesinin bir kez daha ev
sahibiydi. Çocuk parkının yanına kurulan
çardaklarda gerçekleştirdikleri etkinliklerin
yanı sıra bol bol yüzen minikler, tüm günlerini
açık havada geçirdiler.
İlk kez düzenlenen ‘Babalar ve Çocuklar
Kampta’ katılımcılar için hem eğlenceli hem
heyecanlıydı. Sayıları 15’i bulan babalar
ve çocuklar bir cumartesi günü akşam
üzeri Torch’da buluşup çadırlarını kurdular;
mangalda pişen köfte ve sucuklarını yedikten
sonra kamp ateşi etrafında şarkılar söyleyerek
oyunlar oynadılar. İlerleyen saatlerde belki de
ilk kez çadırda kalacak olmanın heyecanıyla
uykuya dalmakta zorlandılar. Pazar sabahı
doğada uyanmanın keyfi ile kahvaltılarını
yapıp bir sonraki kampta buluşmak üzere
vedalaştılar.
Burgan Bank ile ODTÜ Mezunlar Derneği’nin
üyeleri pazar kahvaltısının tadını çıkaran
gruplar arasındaydılar. Torch Tarabya’nın terası,
akşam yemeği için gelenleri zengin bir menü
ile karşıladı. Birbirinden lezzetli mezeler ile
Türk mutfağının farklı tatları, şık sunumlarıyla
beğeni topladı. Yaz gecelerine ayrı bir
keyif katan müzisyenlerimiz de vardı. Kimi

akşamlar gitar ve vokalde Özge Kalyoncu kimi
akşamlar ise Orkestra A’La Türki, Türk ve dünya
şarkılarının en güzel örneklerini sundular. Yani
Kordomenidis ve Orkestrası’nın Yunan müziği
nağmelerine eşlik eden sirtaki grubu büyük
beğeni topladı.
Açık hava sinemasında gösterilen müzikaller,
izleyenler için tam anlamıyla nostaljiydi.
Perdesinden sandalyelerine, gazozundan
frigosuna kadar çocukluğumuzda kalan anılar
tazelendi.
Görevleri gereği İstanbul’da yaşamakta olan
Hollandalı bir grup misafir Hollanda Kraliçesi’nin
doğum günü dolayısıyla geleneksel piknikleri
için Torch Tarabya’yı seçtiler. Tüm gün süren
eğlence katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.
Bir başka doğum gününde ise okulumuzun
1956 mezunu Nilüfer Konuk’un annesi 100.
yaşını sevdikleriyle beraber aramızda kutladı.
TED Ankara Kolejliler Derneği olarak yıllardır
alışveriş yapmakta olduğumuz çevremizdeki
esnaf dostlarımızı ve eşlerini iftar yemeğinde
ağırladık. TED bursu ile üniversite eğitimlerine
devam eden pırıl pırıl öğrencilerle bir araya
geldiğimiz yemekli toplantı da bizim için hoş
bir anı oldu.
Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim
Vakfı’nın, (TESYEV) burs ve rehabilitasyon
desteği alan engelli çocuklar ve aileleri için
moral pikniği Torch Tarabya’da düzenlendi. Ve
şimdi kış aylarında Torch Tarabya’da farklı bir
hareketlilik var. 2012 sonbaharından Haziran
2013’e kadar sürdürdüğümüz “Kolejli Yazarlar
ve Sanatçılar ile Söyleşiler” benzeri bir etkinlik,
daha geniş bir kapsamla yeniden başladı.
Geçen kış Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Füsun
Önal, Demet Altınyeleklioğlu, Can Özoğuz,
Ali Ataman, Can Karaburçak, Serhan Oksay,
Mehmet Eymür konuklarımız olmuşlardı.

Bu kez, birbirinden farklı alanlarda söz sahibi
olan Kolejlileri, “Salı Söyleşileri” adı altında
düzenlendiğimiz sohbetlerde konuk ediyoruz.
Televizyon programcısı ve sunucusu Sayın
Seda Akgül ile başlayan etkinliğimizin Ekim
ayı söyleşisinde siyaset bilimcisi, yazar ve
gurme Sayın Prof.Dr.Artun Ünsal’ı ağırladık.
Kasım ayında ise konuğumuz psikiyatr Sayın
Prof.Dr. Kerem Doksat ile devam ettik. Aralık
ayında Sayın Selim Esen ile “Olayların İçinden”
adlı kitabını konuşacağız. Etkinliğimiz daha
pek çok değerli Kolejli ile devam edecek.
Böylece ayda bir kez Salı akşamı üyelerimiz
ve misafirlerimizle konuklarımızı daha
yakından tanıma fırsatını bularak çalışmalarını
kendilerinden dinleyeceğiz.
Torch Tarabya’da spor da kesintisiz devam
ediyor. Torch Studio Sports Club adı altında
yapılan organizasyonlar yoğun ilgi görüyor.
Deneyimli hocalarımızın verdiği tenis
dersleri ve tenis oynamak isteyen herkes,
kortlarımızı yazın olduğu kadar kışın da hiç boş
bırakmazken; Eylül başı hizmete giren fitness
salonu Ebru ve Berkay Özyürek tarafından
verilen pilates, tedavi pilates’i, reformer, zumba
ve kişiye özel derslerle sağlıklı yaşam için spor
olanakları sunuyor.
Yemyeşil doğanın ortasında Torch Tarabya, tatlı
serinliği ile her gün batımında ve her mehtapta
sessiz güzelliğiyle mezuniyetlerini kutlamak
isteyen gruplar kadar eski mezunların anılarını
tazeledikleri dönem yemeklerine ev sahipliği
yapmayı sürdürecek. Hacıosman metro
durağından ve İstinye’den ya da Tarabya
sahilinden kolaylıkla ulaşılacak bir konumda
olan Torch Tarabya, tüm Kolejlileri çıtır çıtır
yanan şöminesinin başına bekliyor.
web.ankarakolejliler.org.tr
Facebook : TED Ankara Kolejliler Derneği
Torch Tarabya
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
Peşin

%5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

7 Renk Siggorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
İlkbahar Mah. 596.Sok. No:55/A Yıldız / Ankara
T. 0 312 490 13 15-16 F. 0 312 490 99 22
www.7renksigorta.com

%5 Otel, %20 Bilet,
%2 Tatil Otelleri,
%40 Vize
İşlemleri

Ariva Turizm Temsilcilk Müşavirlik ve
Ticaret Ltd.Şti
Bestekar Sok. No:70/8 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 427 13 14 F. 0 312 427 13 10 www.arivaturizm.com

%10
Aliye Wedding
Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara
T. 0 312 437 20 70
www.aliye.com.tr

Armador Danışmanlık Mak.Ltd.Şti.
Esat Cad. No:35/5 06660 Çankaya / Ankara
T. 0 312 424 04 09 F. 0 312 424 04 10
www.armador.com.tr

%10
Civaş Klinik
(Marmara-Med Sağlık Estetik Tek.Dan. ve Eğ.Hiz.Ltd.Şti)
Uğur Mumcu Cad. No:61/6 GOP / Ankara
T. 0 312 437 07 37 www.civasclinic.com

Deniz Atlanta Hotel Ankara
Necatibey Cad. No:28 Kızılay / Ankara
T. 0 312 232 58 00 F. 0312 232 61 60
www.otelatlanta.com

STD SNG ODA BB 100TL,
STD DBL ODA BB 140TL,
STD TRP ODA BB 170TL,
CRN SNG ODA BB 80TL,
CRN DBL ODA BB 110TL
FİYATLAR
ÜZERİNDEN %30

BL And Group İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.
Demirhendek Cad. No:48/1-2 Siteler / Ankara
T. 0 312 353 55 88 F. 0 312 353 55 50
www.blandgorup.com.tr

Hotel Etap Mola
İzmir Cad. No:27 Kızılay / Ankara
T. 0 312 424 18 18 F. 0 312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr

Çeşme Ladin Otel
Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme / İzmir
T. 0 3232 724 83 27 F. 0 232 724 70 39
www.ladinotel.com.tr

%40
%10
Delta İş Sağlığı Güvenliği Teknolojileri
Hiz.Don.Dan.Ltd.Şti.
Anadolu Bulvari 145. Sok. 6/F Yenimahalle / Ankara
T. 0 312 397 14 74 F. 0 312 397 14 74 www.deltaisg.com

%20
Diamond Of Bodrum Hotel
Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:136 Bodrum / Muğla
T. 0 252 316 02 02 F. 0 252 316 11 20
www.diamondofbodrum.com.tr

%10
Dr.Çağlar Çırpan Akapunktur - Tibbi Hipnoz
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436. Sok. No: 1/8
Çukurambar /Ankara T. 0 312 284 83 80 F. 0 312 284 83 90
www.caglarcirpan.com

Ticarethane %10
Sanayi %3
Mesken %4

%30
Erbazlar Mobilya San.Tic.Ltd.Şti.
Koçak Sok. No:30 Siteler / Ankara
T. 0 312 349 19 19 F. 0 312 348 40 42
www.erbaline.com.tr www.erbazlar.com.tr

Esko Elektrik Enerjisi İTH.İHR. ve Toptan Satış A.Ş.
Dolapdere Cad. No:87/2 Pangalti Şişli / İstanbul
T. 0 212 438 63 88 F. 0 212 234 42 46
www.eskotoptan.com.tr

%10
GEN-ART KADIN SAĞLIĞI
TÜP BEBEK VE ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ MERKEZİ
Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara
T. 0 312 442 68 84 F. 0 312 442 63 87 www.genart.com.tr

Satış Ürünleri Hariç

%30

Harun Şahin Men Hairdesign
Simon Bolivar Cad. Abidindaver Sok. No:41/B Yıldız / Ankara
T. 0 312 439 09 52

%10
Hotel İçkale
Gmk Bulvarı No:89 Maltepe / Ankara
T. 0 312 231 77 10 F. 0 312 230 61 33
www.hotelickale.com

%30
Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Tahran Cad. No:38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 466 59 61 F. 0 312 466 59 64
www.integramr.com

%5

Can Stea Sig.Ara.Hiz.Ltd.Ştİ.
Rabindranath Tagore Cad. (4.Cad) No:17/3 Yıldız / Ankara
T. 0 312 439 65 06 F. 0 312 439 65 07
www.canstea.com.tr

City Hotel
Oyak 2.Cad. 16. Sok. No:8 Çankaya / Ankara
T. 0 312 495 01 02 F. 0 312 495 48 44
www.cityresidencehotel.com

%40
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%10

Elmas
Uçlarda

Temmuz, Ağustos
Aylarında %10,
Diğer Aylarda %15

%10
Fora Apart Otel
Ali Osman Çetiner Cad. No:11 Kumluk Plaji Datça / Muğla
T. 0 252 712 48 00 F. 0 252 712 05 40 - 0 312 266 41 91
www.otelfora.com

Assos Nar Konak Butik Otel
Behramkale Köyü No:62 17860 Assos / Çanakkale
T. 0 533 480 93 93
www.assosnarkonak.coma

%5
Cermodern
Altınsoy Cad. No: 3 Sıhhiye / Ankara
T. 0 312 310 00 00 F. 0 312 310 10 00
www.cermodern.org

%40
Dr.Meltem Özen Mylab Tanı Merkezi
Tunus Cad. No:79/3 Kat:1 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 68 95 F. 0 312 468 68 96
www.mylab.com.tr

%15

%10

%15
Cankay Ağiz ve Diş Sağlığı Kliniği
2432. Cad. 1971. Sok. No: 2/4 Ümitköy / Ankara
T. 0 312 235 07 35 - 0 536 920 94 36
F. 0 312 236 10 15

%5
%3

Ekipmanda
Elmas
Uçlarda

%50
Best Otel Turizm A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 08 80 - 0 312 468 11 22 - 444 BEST
www.besthotel.com.tr

%5
Anadolu Sigorta
Kemal İnal Sigorta ve Aracilik Hiz.Ltd.Şti.
Mithatpaşa Cad. İnal İşhani No:31/26 Kızılay / Ankara
T. 0 312 433 45 00 F. 0 312 433 45 00

%40
Hotel Yeni
Ulus Sanayi Cad. No:5/B 06050 - Ulus / Ankara
T. 0 312 324 61 11 F. 0 312 311 84 39
www.hotelyeni.com

%15
İlkyaz Çiçekçilik San.Tic.Ltd.Şti.
Kuveyt Cad. No:7/C Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 426 03 06 F. 0 312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr

%20
Jineklinik Kadın Sağlığı Merkezi
İran Cad. 33/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 84 95 F. 0 312 468 12 19
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%10

%5
Kalli Makina Madencilik
Tur.İnş.Gıda İth.İhr.Ltd.Şti.
Arı San. Sitesi 1472.Sok. No:99 İvogsan / Ostim / Ankara
T. 0 312 394 07 74 F. 0 312 394 07 84 www.kallimakina.com.tr

Ka-Ergun Hali San.Tic.Ltd.Şti.
Bülbülderesi Cad. No:38/A K.Esat / Ankara
T. 0 312 425 52 98 F. 0 312 425 64 57
www.ergunhali.com

%10
Lady Med
Bilkent Plaza A3 Blok A Girişi 2.Kat No:23 Bilkent /Ankara
T. 0 312 266 20 60 F. 0 312 266 61 01
www.ladymed.net

%10
%15
Medya Sanat Galerisi
Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara
T. 0312 428 39 55 F. 0 312 428 39 56

LVZZ Hotel
Yokuşbaşi Mah. Akdeniz Cad. No:4 Bodrum / Muğla
T. 0 252 313 30 00 F. 0 252 313 10 99
www.lvzz.hotel.com

%1

Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi
4.Cad. (Rabindranath Tagore Cad.) No:15/B Yıldız /Ankara
T. 0 312 441 66 00 F. 0 312 441 65 00 www.ankaraendomer.com

Şafak Perde Çeyiz Ev Tekstil
Reşit Galip Cad. No:53/A GOP / Ankara
T. 0 312 437 39 79 F. 0 312 437 39 81
www.safakperde.com

%10

%10
Pilatesport
Bağdat Cad. No:40/1 Suadiye / İstanbul
T. 0 216 474 67 43
www.pilatesport.com

Solomusic Ankara Gitar Ve Aksesuarları
Bayındır 1 Sok.no:27/36 Kızılay / Ankara
T. 0 312 433 38 76
www.solomusicankara.com

%8

%20
SAKURA Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi
Mutlukent Mah. Angora Bulvarı No:178 Çankaya / Ankara
T. 0 312 236 66 11 F. 0 312 236 0900
www.sakuraklinik.com

%25
Yurtdışı tur

40€, 50€

Yurtiçi tur %5

Tempo Turizm Ve Seyahat Acentası LTD.ŞTİ.
Tunalı Hilmi Cad. Binnaz Sok. No:1/4 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 428 20 96 F. 0 312 466 76 76
www.tempotur.com.tr

Ütülüyoruz
Çayyolu Mah. 8.Cad. No: 146/8 Yenimahalle / Ankara
T. 0 312 235 88 81
semihpayziner@gmail.com

%15
Pegasus Rent A Car
Güniz Sok. 4/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 74 35 F. 0 312 462 74 37
www.pegasusrentacar.com

%10

Stalu Boutique Hotel
Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları / Çanakkale
T. 0 286 752 51 50 F. 0 286 752 15 16
www.stalu.com.tr

%20

%20
Özel Bütünsel Sağlik
Arjantin Cad. No:17/8 GOP / Ankara
T. 0 312 467 26 26
www.butunselsaglik.com

%10
ÖZ-TUĞ Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.
J.F. Kennedy Cad. No: 28/47 Kavaklıdere Çankaya / Ankara
T. 0 312 427 67 32 - 0 312 427 67 34
www.danismaniniz.com

%25
Spice Hotel
İskele Mevkii Belek / Antalya
T. 0 242 715 35 35 F. 0 242 715 21 97
www.spice.com.tr

%25
Mty Dizayn-Akrilik Tezgah
Samsun Devlet Yolu Dutluk Mah. No:28 Mamak / Ankara
T. 0 312 369 02 15
www.mtydizayn.com

Pet Hospital GOP
Koza Sok. No:125/1 GOP / Ankara
T. 0 312 446 50 65 F. 0 312 235 79 62
www.pethospital.com.tr

Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic.Ltd.Şti
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0 312 815 49 79 F. 0 312 815 49 78
www.prefi.com.tr

MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 19 54 F. 0 312 467 19 25 www.medlab.com.tr

%20

%10
Pet Hospital Ümitköy
2432. Cadde No:51 Ümitköy / Ankara
T. 0 312 235 79 70 F. 0 312 235 79 62
www.pethospital.com.tr

%20

%10
Moe By Beyaz Butik
Filistin Cad. No:9/7 GOP / Ankara
T. 0 312 466 79 14 F. 0 312 466 79 14
www.gelinlikankara.info

Muayene %20
Tetkik %30
Özel İlgi Laboratuarlar Grubu ve Tani Merkezi
Koza Sok. No:47/6-8 06700 - GOP / Ankara
T. 0 312 442 13 00 F. 0 312 442 13 02 www.ilgisaglik.com.tr

La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 12 48 F. 0 312 467 12 60

%15

%10
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar
HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 23/9-10 Kızılay / Ankara
T. 0 312 418 84 00 F. 0 312 418 17 11 www.ofmat.com.tr

%20

%20
Virgin Club Bodrum
Haremtan Sok. Değirmen Burnu Mevkii No:1 Bardakçı
Bodrum/Muğla T. 0 312 419 18 44 F. 0 312 418 54 04
www.virginbodrum.com

%25

Suna Korat Müzik ve Güzel Sanatlar
Akademisi
Arjantin Cad. No:17/7 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 91 31 F. 0 312 468 91 42
www.sunakarat.com

%20
Türk - İngiliz Kültür Dernrği
Bestekar Sok. No:32 06680 - Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 419 18 44 F. 0 312 418 54 04
www.tba.org.tr

%25
Wall Street Institude Dil Okulu
Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi No:97 Kat:1 Kızılay/Ankara
T. 0 312 419 66 80 F. 0 312 419 66 80
www.wsi.com.tr
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KAYBETTİKLERİMİZ

Emine Güngör

Leman Üstüntaş

Naciye Üstüngel

Aytül Çolak

Emekli Tarih öğretmenimiz Sayın
Emine Güngör’ü kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Emekli öğretmenimiz Sayın
Leman Üstüntaş’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Emekli Müzik öğretmenimiz
Sayın Naciye Üstüngel’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Emekli İngilizce öğretmenimiz
Sayın Aytül Çolak’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Selma Önen Kansu’51

Torhan Berke’56

Galip Adalan’60

Nevzat Başartan’60

1951 mezunlarımızdan Sayın
Selma Önen Kansu’yu kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1956 mezunlarımızdan Sayın
Torhan Berke’yi kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Sayın
Galip Adalan’ı kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Sayın
Nevzat Başartan’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Uğur Birand’60
86

1960 mezunlarımızdan Sayın
Uğur Birand’ı kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Ömer Tunç İldeniz’63
1963 mezunlarımızdan Sayın
Ömer Tunç İldeniz’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Erol Gürsel’66

Çetin Yılmaz’67

Tezal Hulusi Arnas’68

1966 mezunlarımızdan Sayın
Erol Gürsel’i kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1967 mezunlarımızdan Sayın
Çetin Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1968 mezunlarımızdan Sayın Tezal
Hulusi Arnas’ı kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Meral
Hacıpaşaoğlu’74

Sevil Ülger Acerol’74

Hakan Güley’77

Halit Akkaşoğlu’82

1974 mezunlarımızdan Sayın
Sevil Ülger Acerol’u kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1977 mezunlarımızdan Sayın
Hakan Güley’i kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1982 mezunlarımızdan Sayın Halit
Akkaşoğlu’nu kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1974 mezunlarımızdan Sayın
Meral Hacıpaşaoğlu’nu kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Aylin Perçin
Küçükkaya’84
1984 mezunlarımızdan Sayın Aylin
Perçin Küçükkaya’yı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Deniz Beşevli
Pınarakar’71
1971 mezunlarımızdan Sayın
Deniz Beşevli Pınarakar’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fikret Tuncer’87
1987 mezunlarımızdan Sayın
Fikret Tuncer’i kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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