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baþkandan mesaj

Sevgili Kolejliler,

TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði, siz mezunlarýndan aldýðý güç ile yeni ça-
lýþmalar ve geniþ katýlýmlý etkinlikler gerçekleþtirmeye devam ediyor. Kolej ruhu-
nu canlý tutan, birlik ve beraberlik gücümüze güç katan bu faaliyetlerin, siz me-
zunlarýmýzdan büyük ilgi görmesi, bizi, her zamankinden daha fazla mutlu edi-
yor.

Geçtiðimiz dönemde, bizim için en anlam taþýyan aktivitelerden biri, Okul Mü-
zemizin açýlýþý oldu. Kolej ruhunu ve kültürünü geçmiþten geleceðe taþýyacak
olan müzemizin açýlýþýnda pek çok mezunumuz da hazýr bulundu. Ýncek Kam-
püsü Ýdari Binasý'nda yer alan Müzemizin açýlmasýný saðlayan ve büyük emeði
geçen, TED Ankara Koleji Vakfý Yönetim Kurulu'na ve Okul idarecilerine teþek-
kürlerimizi sunuyoruz. Baðlýlýðýmýzý daha da artýrmak ve anýlarýmýzý hep taze tut-
mak amacýyla, Okul Müzemiz için tüm mezunlarýmýzdan yapabilecekleri mane-
vi baðýþlarýný beklediðimizi bir kez daha hatýrlatmak isterim. Müze açýlýþýna da-
vet ettiðimiz emekli öðretmenlerimiz de katýlýmlarýyla bu gururlu günümüzde
bizleri yalnýz býrakmayarak, onurlandýrmýþtýr. 

TED'in kuruluþunun 80. yýlý kapsamýnda, 20 Mayýs 2008 tarihinde gerçekleþtiri-
len "Atatürk'e Baðlýlýk Yürüyüþü"nde, mezunlarýmýzýn katýlýmýyla Anýtkabir'de ha-
zýr bulunduk. Türkiye'nin çeþitli þehirlerinden gelen TED'li Mezunlar Derneði
Baþkanlarý ve öðrencilerimiz ile gerçekleþtirdiðimiz bu yürüyüþte, her ne kadar
beklentilerimizin altýnda bir katýlým gerçekleþse de önemli olan vermek istediði-
miz mesajdý ve biz Atamýza olan baðlýðýmýzýn sonsuza dek süreceðini bir kere
daha gösterdik. Umarým bir sonraki yürüyüþümüzde mezunlarýmýzdan daha
geniþ bir katýlým olur. Yürüyüþümüzden bir gece önce de diðer TED'li  Mezun-
lar Derneði Baþkanlarý ile Torch'ta düzenlediðimiz akþam yemeðinde bir araya
geldik. Bu keyifli yemekte, ortak faaliyetlerde bulunmak için, yapmamýz gere-
ken çalýþmalar ve yaratmamýz gereken sinerji ile TED camiasýna daha fazla kat-
ký saðlamak amacýyla yapabileceklerimizi paylaþtýk. 

Bu yýl ayrýca bir ilki gerçekleþtirdik. 1 Haziran 2008 Pazar günü KolejIN tesisi-
mizin tanýtým faaliyetleri kapsamýnda organize ettiðimiz 1.Uçurtma Þenliði, tah-
minimizin çok üzerinde bir katýlýmla gerçekleþti. Mezunlarýmýzýn ve velilerimizin
büyük ilgisiyle gerçekleþen bu organizasyonumuzda, gökyüzünde dalgalanan
yüzlerce uçurtma ve çocuklarýmýzýn yüzündeki tebessüm ve heyecan bizi, bu
þenliði geleneksel hale getirmeye yöneltti. Þenliðe gelen Kolejli dostlarýmýzýn
büyük merakla inceledikleri Kolej-IN tesisimizin inþaatý da tüm hýzýyla devam et-
mektedir. Birlikteliðimizin, baðlýlýðýmýzýn, baþarýmýzýn ve mutluluðumuzun sim-
gesi olacak bu tesis için, tüm mezunlarýmýzýn ve velilerimizin katkýlarýný bekliyo-
ruz. Temelini birlikte attýðýmýz bu tesisi yine tüm TED camiasýnýn katkýsý ile yük-
seltecek ve yaþatacaðýz.

Kolej ayrýcalýðýnýn ve kolej ruhunun en önemli simgesi olan Geleneksel Mezu-
niyet Balomuz, bu yýl da çok renkli geçti. Yaklaþýk 850 mezunumuzun katýldýðý
balo, 5 yýldan 55 yýllýk mezunumuza kadar deðiþik yaþlarda Kolejlilerin bir ara-
ya gelmesine vesile oldu. Balonun ertesi günü 8 Haziran 2008 tarihinde ise,
TED Ankara Koleji'nin bir klasiði haline gelen Geleneksel Kuru Fasulye Gü-
nü'nde, 7'den 70'e tüm Kolejliler, hafta sonu birlikteliðinin tadýný çýkardýlar. Ol-
dukça geniþ katýlým saðlanan bu organizasyonumuzda konser veren Emre Ay-
dýn'a, özellikle genç mezunlarýmýz ve öðrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler.

Tüm öðrencilerimizin, öðretmenlerimizin ve mezunlarýmýzýn güzel bir yaz tatili
geçirmeleri dileðiyle...

Saygýlarýmla

Bülent Baðdatlý

Genel Baþkan

ETKÝNLÝKLERÝMÝZ ARTARAK
DEVAM EDÝYOR

Bülent BAÐDATLI’81
TED Ankara Koleji 
Mezunlarý Derneði 

Genel Baþkaný
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konuk yazar

Gazetelerin ve televizyonlarýn bizi hapsettiði dar dünyada sürüyor yaþam. Farkýnda mýyýz bunun, pek san-
mam. Ankara Kolejli olmak bile bunu hissetmemize yetmeyebilir, çünkü ha bize sunulan beyinsel mönü, ha kö-
þedeki kepabçýnýn listesi... Yanlýþ anlaþýlmasýn, kebaba bayýlýrým, o sadece bir simge, bize yedirilen sýnýrlý gün-
demler için... 

Dergimizin bu sayýda bana sayfa açmasýndan yararlanýp Türkiye gündeminde hiç konuþulmayan, ama dün-
yanýn gündeminde olan iki konudan kýsaca söz edeceðim. Birincisi Siberterörizm, ikincisi ise Afrika...

Her Gün 32 Bin Saldýrý

Belki duydunuz, belki duymadýnýz, siberteröristler geçen-
lerde Estonya bankacýlýk sistemini çökerttiler. Bunun Türki-
ye'de olduðunu düþünün ve felaketi anlayýn. Gerçek o ki, hiç-
bir ülkenin buna karþý koruma kalkaný yok. Yarýn öbürgün ben-
zer yöntemle su þebekesi de çöker, elektrik de. Nitekim dün-
yamýzda hergün 32 bin adet internet saldýrýsý meydana geliyor.
Milyonlarca dolar da maliyet çýkýyor. Dünyadaki her 10 web si-
tesinden sekizi saldýrýya her an açýk durumda. Terörist grupla-
rýn aktif olarak kullandýklarý web sitesi sayýsý dünyada 44 bin.  

Uluslararasý güvenlik açýsýndan bu büyük tehditle müca-
dele gerekiyor ama nasýl? Ýnsanlarýn internete olan güvenini
sarsmadan ne önlemler alýnabilir? Bu sorularýn yanýtý henüz
yok ama bir arayýþ var. 

Batýlý kapitalistleri titreten bir bilgi: Çin'in internet casuslu-
ðunda en aktif ülke olduðu söyleniyor. Elektronik cihad Ameri-
kalýlarýn uykusunu kaçýrýyor. Varolan tehdit sýradan insanýn "maillerimi okurlar" korkusunun çok ötesinde. Ve bu-
gün için buna karþý kimseyi koruyacak uluslararasý yasalar yok. Kuzey Kore internete en az açýk olan ülke olma-
sýna raðmen bu konuda bir ulusal stratejiye sahip. Bizim varsa da duymadým.

Çinliler Afrika'da

Türkiye devlet katýnda bir süredir Afrika ile ilgileniyor, iyi de ediyor. Sudan dediðimiz ülke, Batý Avrupa'dan da-
ha geniþ. Þu anda Afrika toplamda dünyanýn en hýzlý büyüme gösteren bölgesi. Küresel güçler Afrika'nýn 53 ül-
kesini yeniden keþfetme arzusundalar, ama eski sömürgeci tavýrlarla yapmak mümkün deðil bunu. Afrika'nýn ta-
vuskuþu  ruhlu liderlerini kim okþayacak? Okþasan bile çoðunda düðmeye basma kapasitesi çok düþük. Þim-
dilik Afrika'nýn dilinden en iyi anlayanlar Çinliler. Onun için de en iyi baðlantýlarý onlar kuruyor. 

Türkiye Afrika için gözünü yeni açtý. Geçenlerde 1200 Afrikalý iþadamý aðýrlandý Türkiye'de, ama malum gün-
dem nedeniyle bunu da duymadýk. Ayrýca Türkiye Afrika'da 15 yeni büyükelçilik açýyor 2009'da. Umarým burala-
ra diplomat arkadaþlara sürgün yeri diye bakýlmaz.  

Baþörtüsü sadece baþýmýza dolanmadý arkadaþlar. Elimizi ayaðýmýzý, beynimizi de baðladýk. "Deðiþim" her-
yerde esas kelime. Ama ne yönde deðiþim? Yoksa baþýný baðlamak da bir deðiþim. 

Alýn iþte Clintonlar'dan Bushlar'dan býkan Amerika genç ve siyahi bir baþkan seçmeye hazýrlanýyor. 
Avrupa'nýn en genç nüfusa sahip ülkesi, yüzde 40'ýmýz 22 yaþýn altý. Türkiye ise Obama gibi 40'larýnda yeni

liderler çýkaramýyor. Hadi açýn televizyonunuzu, gömülün koltuklarýnýza, buyurun tartýþma programlarýna. Hep ay-
ný yüzler, hep ayný konular, hep ayný bakýþ açýlarý, özetle hep ayný kebapçý mönüsü...

ZEYNEP GÖÐÜÞ'71



er bölümde dünyanýn farklý bir bölgesinden siya-
set, ekonomi, bilim ve spor olaylarýnýn ele alýndýðý
Kýrmýzý Hat programýnýn deneyimli muhabiri Dev-
rim Gürkan ile dergimiz için muhabirlik ve basýn
dünyasý üzerine keyifli bir sohbet gerçekleþtirdik.

Dünyaca tanýnan bir çok liderle önemli röportajlara imzasýný
atan, habercilik uðruna çok zor durumlar yaþayan Gürkan, her
þeye raðmen mesleðini çok sevdiðini söylüyor.

Bize kariyer geliþiminizle ilgili bilgi verir misiniz?

Gazetecilik aileden gelen bir þey benim için. Babam da
gazeteciydi, dolayýsýyla doðduðum günden beri bu camianýn

içindeyim. Anka Ajansý'nda 3-4 yaþlarýnda küllükleri temizleyip
boþ çay bardaklarýný toplardým. Medyadaki ilk emek sömürü-
mü de o zaman yaþadým. Tüm bu çalýþmalarýmýn karþýlýðýnda
aldýðým parayý babam muhasebe müdürüne geri veriyordu
çünkü. Sonralarý hiç para alamadýðým da oldu. Üniversite yýlla-
rýnda stajyerlikle baþladým. Ardýndan çeþitli yayýn kuruluþlarýn-
da ve programlarda çalýþtým. 1997'de TRT'de "Dosya" progra-
mýnda yapým yardýmcýlýðý yaparken TRT'nin muhabirlik sýnavýný
kazandým. Ýç politika aðýrlýklý baþladým ama o sýrada patlak ve-
ren Arnavutluk Ýsyaný bir dönüm noktasý oldu. Tam çaylaklýk
döneminde böyle bir imkan yakalamak benim için gerçekten
çok büyük bir þanstý. “Bunu yapmak istiyorum” dedim. Saný-
yorum baþarýlý iþler yaptým ki devamý geldi. Dünyanýn pek çok

kriz bölgesinde, afetlerde görev yaptým. Son iki senedir de bu
birikimimi Kýrmýzý Hat programýnda deðerlendiriyorum.

Birçok önemli isimlerle röportaj yapýyorsunuz. Dalai Lama

Türk televizyonlarý içinde ilk olarak size röportaj verdi. Bu

denli önem taþýyan röportajlarýn ön hazýrlýðý nasýl gerçekleþi-

yor?

Medyanýn son yýllardaki geliþimini düþündüðünüz zaman
inanýlmaz bir rekabet var. Þu anda Türkiye'deki televizyon sayý-
sý ortada ve bu dünya çapýnda artýk binlerle ifade ediliyor. Bu
bizim gibi özellikle uluslararasý siyasetle uðraþanlar için büyük
zorluk. Çünkü önemli isimlere her gün onlarca talep geliyor.
Hepsine olumlu yanýt verilmesi mümkün deðil. Dalai Lama
benzeri büyük röportajlarý isterken, önce cv'nizi gönderiyorsu-

nuz. Bugüne kadar 30'u aþkýn Devlet Baþ-
kaný ya da Baþbakan'la görüþmüþ ol-
mam bir avantaj. Tabii bu isimler mu-
hakkak programýnýzla ilgili olarak Türki-
ye'deki elçiliklerine danýþýyorlar. Kariye-
riniz boyunca yaptýðýnýz her iþ, bir ön
hazýrlýk. Burada TRT'nin de hakkýný ye-
memek lazým, kurumsal kimliði ulus-
lararasý arenada çok saygýn ve pek
çok kapýnýn açýlmasýnda önemli bir
silah. TRT'nin bir zorluðu ise her ne
kadar özerk olsa da, "devletin sesi" ola-
rak algýlanýyor. Bu da bizim için ayrý bir
dikkat gerektiriyor. Ciddi bir otosansürümün
olduðunu itiraf etmem lazým. Sonuç olarak,
görüþme talebinize olumlu yanýt alýnca çok
ciddi bir arþiv taramasý gerekiyor. Türkiye'yi,
Türk insanýný ilgilendiren konulardaki tutu-
munu, çeþitli konulardaki düþüncelerini, var-
sa çeliþki ve dönüþümlerini bilmeniz lazým.
En çok zorlandýðýmýz soru "Daha önce yapýl-
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“Yansýttýklarýmýz, yaþa
Ödüllü Gazeteci Devrim Gürkan'91

H

Kýrmýzý Hat programý 2006 yýlýndan bu yana TRT
ekranlarýnda, uluslararasý haber programý tarzýnýn
en iyi örneklerinden biri olarak, izleyiciyle buluþuyor. 



mayan neyi yapabilirim?" Þunu söyleyebilirim ki benim en ke-
yif aldýðým röportajlar üst düzey karar vericiler deðil, aþaðýda-
kiler. El Aksa Þehitleri Tugaylarý'yla, Hamas'lýlarla, Hizbullah mi-
litanlarýyla, UÇK'lýlarla, Irak'taki direniþçilerle yaptýðým röportaj-
lar, çatýþma bölgelerinde yaþamaya çalýþan sivillerle konuþtuk-
larým, onlarýn yaþantýlarý, zorluklarý, algýlamalarý, beklentileri o
ünlü isimlerden daha fazla etkiliyor beni. 

2007’de ÇGC’den Televizyon Haber Ödülü'nü, bu yýl da Da-

lai Lama röportajý ile Metin Göktepe Gazetecilik Jüri Özel

Ödülü'nü aldýnýz. Bu ödüller sizi nasýl etkiliyor?

Gazetecilik çok zor, kendinizden çok fazla fedakârlýk etme-
nizi gerektiren bir meslek. Ailenizden, hayatýnýzdan sürekli za-
man çalýyorsunuz. Çok ciddi riskler alýyorsunuz, nerede yattý-

ðýnýz, nerede kalktýðýnýz, ne yiyip ne içtiðiniz belli olmuyor ço-
ðu zaman. Bir de benim gibi kriz bölgelerinde çalýþanlarýn ay-
rý riskleri var. Bugüne kadar birçok ciddi tehlike atlattým. Mese-
la, son olarak Afganistan'da, Peþaver'in kýrsal taraflarýnda, Tali-
ban militanlarý tarafýndan durdurulduk. Yere yatýrýp kafamýza
kalaþnikoflarý dayadýlar ve sorguladýlar. Yerdesin, kafanda silah
var, son derece radikal fikirli adamlar sana soru soruyor. Faz-
laca soðukkanlý olman lazým. Bu þekilde pek çok olay, bu böl-
gelere giden arkadaþlarýmýn baþýna geliyor. Tabii tüm bunlarý
yaþadýktan sonra geri dönüyorsunuz, saatler boyunca montaj
yapýyorsunuz. Sizin izlediðiniz bir saatlik programýn arkasýnda
çekimler hariç en az 30-40 saatlik bir emek oluyor. Ýþte tüm
bunlarýn ardýndan ödül kazanmak, "Evet, ben bunlarý yaptým
ama birileri izlemiþ ve takdir etmiþ" gibi bir anlam ifade ediyor.
Ama açýkçasý sokakta yürürken birinin gelip dosyanýzla ilgili bir
þey söylemesi ya da gönderilen elektronik postalar aslýnda en
büyük ödül. 

Gazetecilik dýþýnda, kendinizi iyi ifade edebileceðiniz ve

mutlu alacaðýnýza inandýðýnýz baþka bir meslek var mý?

Meþhur bir laf vardýr bizim meslekte; o mürekkebi bir kere
yaladýðýnýzda, tadý aðzýnýzdan asla gitmez diye. Ben doðdu-

ðumdan beri o mürekkebin içindeyim. Aslýnda farklý sektörleri
de denedim. Ekonomi mezunuyum. O yüzden önce bankacý-
lýk sýnavlarýna girdim ve uzman olarak göreve baþladým. Ama
15. gün ayrýldým. Bir sigorta acentesi kurdum. Gazetecilikle
karþýlaþtýrdýðýnýzda çok daha fazla para kazandým. Ama bir
þeyler hep eksik kalýyor. Konuþtuðunuz konular farklýlaþýyor,
çevreniz, öncelikleriniz farklýlaþýyor. O anlamda gazeteci ol-
mak, gazetecilerle birlikte olmak, karar vericilerle, fikir vericiler-
le birlikte olmak, dünyanýn farklý bölgelerini görmek, oradaki
gerçek kiþilerle tanýþmak çok özel bir þey. Darfur'a, Gazze'ye,
Baðdat'a, Somali'ye turistik seyahat yapmazsýnýz çünkü. O
yüzden ben gazetecilikten daha tatmin edici baþka bir meslek
düþünemiyorum. Gazeteciler bu anlamda mazoþisttir. Hangi-

siyle konuþursanýz çok sýzlanýr, þikayet eder çünkü dediðim gi-
bi özveride, riskte sýnýr yoktur. Ve bunun karþýlýðýný aldýðýnýz da
söylenemez. Ama "niye yapýyorsun bu iþi kardeþim?" dendiði
zaman. Cevap iþte o mürekkebin tadýnda. 

Savaþ muhabiri hangi özelliklere sahip olmalýdýr? 

Savaþ muhabirliði çok karizmatik bir isim gibi geliyor. "Ben
savaþ muhabiriyim" demek ayrý bir þey. Eþimi tavlamamdaki
katkýsýný da inkar edemem. Ama asýl olan muhabirlik. "Ekmek-
ler poþete konsun mu?" haberine de, rutin bir basýn toplantýsý-
na da ayný þekilde bakmak lazým. Son 10 yýlda Ruanda hariç
bütün çatýþma bölgelerinde görev yaptým. Savaþ muhabirliði
kavramý ülkemizde biraz ayaða düþtü. Mesela Çukurca'ya gi-
den her muhabir savaþ muhabiri oldu. Gördüðü sadece iki ta-
ne uçaðýn uçtuðu ama o cv'sine savaþ muhabiriyim yazabili-
yor. Türk basýnýndaki kadar savaþ muhabiri dünyanýn hiçbir ye-
rinde yoktur herhalde. Coþkun Aral, Mithat Bereket, Mete Çu-
bukçu gibi markalaþmak bugün pek mümkün deðil. O anlam-
da ben, kendim için sadece muhabir demeyi tercih ediyorum.
Daha çok çatýþma ve kriz bölgelerinde görev aldýðýmý söylüyo-
rum. Savaþ ve çatýþma bölgelerinde dikkat edilmesi gereken
þeylere gelince en önemlisi tecrübe. O bölgelerde gazeteciler

TEMMUZ2008 kolejliler
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arasý dayanýþma çok fazla. Bu anlamda, biraz da iyi gazeteci-
lerle görüþüp, yaptýklarýný izleyip, onlarýn gittiði yerleri gördüðü-
nüz, konuþtuðunuz zaman hýzla tecrübe ediniyorsunuz. Örne-
ðin bana yapýlan ilk uyarý bir helikopteri çekmeye çalýþtýðýmýz-
da olmuþtu. Antonio adýnda bir Ýtalyan, müthiþ bir panikle "Ne
yapýyorsunuz?" diye baðýrdý. Ýlk dersim o oldu; "Kamera yuka-
rýdan roketatara benzer ve yukarýdaki asker onun ne olduðunu
anlamak için zaman harcamaz." Hayatta kalmasý bir iki saniye-
dir. Maalesef son yýllarda en çok ölüm bu yüzden oluyor. Çe-
kimden önce kendini tanýtman ve izin istemen þart. Gitmeden
önce oralarý bilen birilerinden bilgi almak, yollarý, kentleri, grup-
larý öðrenmek gerekli. Türklere düþmanca yaklaþan kiþiler bile
olsa yalan söylememek en doðrusu. Þansýnýzýn da önemi bü-
yük tabii. Örneðin Arafat'la ilk röportajýmý Gazze'ye bir saldýrý
sonrasýnda hastanede yapmýþtým. Tüm medya onu kararga-
hýnda beklerken o yaralýlarý ziyaret etti. Biz de nasýl olsa ajans-
lardan o görüntü gelir, biz baþka bir þey yapalým diye hastane-
ye gitmiþtik. Þans iþte, tüm dünyaya sattýk o görüntüleri. Türk
olmanýn avantajý da büyük. Kriz ve çatýþma ortamlarýnýn çoðu,
içinde Müslüman kimliðinin olduðu yerler. Biz alýþýk ya da aþi-
na olduðumuz bir kültürle, bir ha-
yatla karþýlaþýyoruz çoðunlukla.
Bir Amerikalý için Gazze bir me-
kan olarak bile acayip bir yer.
Ama bana herhangi bir Anadolu
kentinden farklý gelmez. 

Çatýþma ortamlarýnýn içinde çok

fazla yer alýyorsunuz. Bu durum

duygularýn körelmesine neden

olabiliyor mu?

Körelme mi, keskinleþme mi
demek daha doðru bilemiyorum.
Korkunç görüntüler gördüm, par-
çalanmýþ cesetler, kolu bacaðý yeni
kopmuþ insanlar, kan, panik. Aslýn-
da yansýttýklarýmýz, yayýnladýklarý-
mýz, yaþadýklarýmýzýn çok azý. Ka-
mera bizim gözümüzün geniþliðin-
de görmüyor. Kaçýrdýðýnýz, çekeme-
diðiniz o kadar önemli þey oluyor ki.
Tabi en önemlisi koku. Açlýk kokar
bazý yerler mesela, sefalet kokar. Bu-
nu yaþarsýnýz, iliklerinize kadar hisse-
dersiniz ama yansýtamazsýnýz. Onlar-
ca aný var tabii. Kafalarýmýzýn üzerin-
den top mermileri geçti, baþýmda si-
lah sorgulandým, arabamýz devrildi
bir seferinde. Ýsrail'de bir çekimden
döndüðümde otelimizin roketlenmiþ
olduðunu gördük. Bütün cihazlarýmýz,
eþyalarýmýz paramparça olmuþtu. Ço-
cuklar beni çok etkiler. O bölgelerde
bile masum olmalarý inanýlýr gibi deðil.
Ortalýk kan revan, kýzlar ip atlýyor. Mül-
teci kamplarýnda açlýk içinde yaþayan,
sakat kalmýþ, yetim kalmýþ ve her sa-
bah diþlerimizi fýrçalamalýyýz benzeri bir

þarký söylüyor. Bugünkü dehþeti yaratanlarýn da bir zamanlar
öyle masum olduklarý gerçeði anlatýlmaz bir çeliþkidir bence.
Bir örnek dersen, belki en korktuðum aný anlatabilirim. Bað-
dat'ta iþleri bitirmiþ yemeðe gidiyorduk. Dehþet bir hýzla, kor-
nasýný aralýksýz çalarak bir araç geçti yanýmýzdan. Ne oluyor

demeye kalmadan saða kýrdý ve inflak etti.
50 - 60 metre kadar önümüzde. Korku ne-
dir, kalp nasýl çarpar anlatýlmaz bir þeydi.
Kendimize gelip çekim yapmamýz çok ko-
lay olmadý. Bizden önce gelip çekim yapan
televizyonlar bile oldu. Önümüzde giden
araçtaki iki kiþi ölmüþtü. Onlarla aramýzda-
ki fark sadece birkaç saniyeydi. Onlarýn
haberini yapmak da çok garipti doðrusu. 

TED Ankara Koleji ile ilgili neler söyleye-

bilirsiniz?

Ben TED Ankara Kolej'ine 1980'de gir-
dim, 1991 yýlýnda mezun oldum. Ýlkokulda
basket oynadým, Türkiye ikinciliði kaza-
nan takýmýn bir parçasýydým. Çocuklu-
ðum, gençliðim, en saf, en mutlu yýllarým,
anýlarým orasý. Arkadaþlarýmýn bir çoðuy-
la, "kutup ayýlarý"yla diyeyim okurken bu
ifadeyi görmezlerse acayip sitem ederler
çünkü, hala çok sýk görüþüyoruz ve il-
ginç bir þekilde çocuklaþýyoruz. Hayatta
bir çok maske takmamýz gerekiyor ya,
herhalde o maskeleri çýkarabildiðimiz
tek an biraraya geldiðimiz zamanlar. Bir
yerin müdürü, sahibi, bilmem nesi, iþte
karizmatik savaþ muhabiri deðilsiniz
orada. Hava atmaya kalksan dakika-
sýnda bir dizi anýyla yerin dibine soka-
cak adamlarla dolu ortam. Bu çok
özel, farklý bir þey. Bir de Kolej bir þekil-
de hiç terketmedi beni. Eþim Ceren ve
kardeþim Emre 1997 mezunu, Kýrmýzý
Hat'týn yapýmcýsý Murat Hýzal 1986 me-
zunu, yapým yardýmcýmýz Tuna Þanlý
1997 mezunu. O yüzden "Kolej'den
sonra hayat var mý?" sorusuna, "yok"
deðil de "ehh iþte" cevabýný veriyo-
rum.
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1974 Ankara doðumlu olan Devrim Gürkan TED Ankara Ko-
leji’nden 1991 yýlýnda mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nde
Ekonomi dalýnda lisans, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Siyaset Bilimi alanýnda yüksek lisans eðitimini tamamladý. 

1997 yýlýndan beri TRT Haber Dairesi'nde muhabir olarak gö-
rev yapan Gürkan, TRT adýna çok sayýda uluslararasý toplantýda
ve çatýþma bölgelerinde görev yapmýþtýr.

Ýki senedir TRT-2 ve TRT - INT ekranlarýnda yayýnlanan "Kýrmý-
zý Hat" isimli programý hazýrlayan Gürkan, Ankara Koleji 1997 me-
zunlarýndan Ceren (Ertem) Gürkan ile evli ve 1 çocuk babasýdýr. 

Devrim Gürkan’91
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"30 Aðustos'ta sevk ve idare
ettiðim, Türk milletinin
yanýmda bulunduðu halde,
idare ettiðim ilk ve son
muharebedir. Bir insan ken-
dini, milletle beraber hisset-
tiði zaman, ne kadar
kuvvetli buluyor, bilir
misiniz? Bunu tarif zordur.
Eðer ben, açýklamakta zayýf
kalýrsam beni hoþ görünüz."

Mustafa Kemal Atatürk
30.08.1928

Kýzýlcahamam Belediyesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak
düzenlenen "Su Festivali", bu yýl  22-24 Aðustos tarihlerinde ger-
çekleþtiriliyor. Festivalde etkinlikler, yarýþmalar ve konserlerle Ký-
zýlcahamam halký ve ilçede bulunan misafirler eðlenceyi doyasý-
ya yaþayacaklar. Festivalin ilk günü, Kaplýca Park'ta gerçekleþtiri-
lecek "Geleneksel SinSin Oyunu"nun ardýndan, ikinci gün, çocuk-
lar için "Kukla Tiyatrosu" gösterisi, yöresel yemek yarýþmasý ve
açýkhava konserleri ile sürecek olan festival, Kýzýlcahamam'ýn ge-
leneksel hale gelmiþ bir çok özelliðini ve kültürünü sergilemesi
açýsýndan büyük önem taþýyor. Festivalin son günü, Gürcistan
Halk Danslarý Gösterisi ve yaðlý güreþ müsabakalarýnýn gerçek-
leþtirilmesinin ardýndan yapýlacak ödül törenleri sonrasýnda festi-
val son bulacak.

Kýzýlcahamam Su Festivali
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Zafer Bayramý, 1922 yýlýnda 26 Aðustos'ta baþlayýp, 30
Aðustos'ta Dumlupýnar'da Mustafa Kemal'in baþkuman-
danlýðýnda zaferle sonuçlanan Baþkomutanlýk Meydan
Muharebesi'ni (Büyük Taarruz) anmak amacýyla kutlanýyor. 

1071 Malazgirt Savaþý ile Anadolu'nun kapýlarýný
Türklere açan kahraman ordumuz,  30 Aðustos 1922 yýlýn-
da yapýlan Baþkomutanlýk Meydan Muharebesi'yle de
Anadolu topraklarýnýn "Türk Vataný" olduðunu düþmana
ispatlamýþtýr. 

Taarruza hazýrlýk planýný Baþkomutan Gazi Mustafa
Kemal Paþa, Batý Cephesi Komutaný Ýsmet Paþa ve
Genelkurmay Baþkaný Fevzi Çakmak Paþa büyük bir
gizlilik içinde hazýrlarlar. 1922 Aðustos ayýnda Türk
Ordusu'nun taarruza geçmesi için Kurmay Heyeti'nce
karar verilir. Mustafa Kemal, Ýsmet Paþa, Fevzi Çakmak ve diðer paþalar ile kur-
maylar, savaþý yönetmek üzere Kocatepe'ye gelirler. 26 Aðustos sabah, saat
05.30'da Türk topçu birlikleri Afyon'un güneyinden düþman siperlerini vurmaya
baþlar. Ardýndan piyadeler hücuma geçer. Planlandýðý gibi Büyük Taarruz devam
eder ve düþman gerilemeye baþlar. 30 Aðustos'a kadar düþman ordusu çembere
alýnýr. 30 Aðustos sabahý ise, 1. Ordu ve avcý hatlarý ile 4. Kolordu'yu denetleyen
Baþkomutan Mustafa Kemal Paþa, saat 14.00'da Aslýhanlar yakýnýndaki Komuta
Karargâhý'ndan taarruz emrini verir. Dumlupýnar'da ordumuz düþmana son dar-
beyi vurur. Mustafa Kemal Paþa, kaçan düþman askerlerini tam anlamýyla etkisiz
hale getirmek için, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Ýleri!" komutunu verir. Yunan
Baþkomutaný General Trikopis dâhil çok sayýda düþman esir alýnýr. 9 Eylül 1922
günü Türk Ordusu Ýzmir'e girer. Batý Anadolu'yu yýkan düþman kuvvetleri geldikleri
gibi gemilere binerek geri dönerler. 

30 Aðustos 1922 tarihi, Türk ulusunu esir etmek isteyen emperyalist güçlere
karþý, genciyle yaþlýsýyla, kadýnýyla çocuðuyla, ordusuyla topyekûn verilen bir
direniþ olduðu için çok büyük bir önem taþýr. Ulusal baðýmsýzlýðýn tam anlamýyla
kazanýldýðý ve yeni bir devletin kurulmasý için atýlan bu son toprak mücadelesi,
yeni bir ulusa ve devlete merhaba demenin baþka bir adýdýr ayný zamanda.

30 Aðustos Zafer Bayramý
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UNESCO tarafýndan Türkçe'nin ilk ansiklopedik sözlü-
ðünü hazýrlayan büyük bilgin Kaþgarlý Mah-
mut'un Doðumunun 1000. yýlý nedeniyle,
Türkçe'nin deðiþik lehçe ve þivelerinin
konuþulduðu ülkelerde hikâye yarýþ-
masý düzenlendi. 

Yarýþma, "UNESCO 2008
Kaþgarlý Mahmut Yýlý" programý
kapsamýnda Türkçe konuþan
bütün ülkelerde eþ zamanlý ola-
rak yürütülecek. 

"Kaþgarlý Mahmut Uluslara-
rasý Hikâye Yarýþmasý" Avrasya
Yazarlar Birliði'nin eþgüdümünde
Azerbaycan, Balkanlar (Batý Trakya, Bulgaris-
tan, Kosova, KKTC Makedonya, Romanya) Baþ-
kurtistan, Çin, Gagauz Yeri, Irak, Ýran, Kazakistan, Kýrým,
Kýrgýzistan, Özbekistan, Tataristan, Türkiye, Türkmenistan,

Çuvaþistan, Sibirya (Hakasya, Yakutistan, Altay, Tuva) ül-
ke ve bölgelerde bulunan edebiyat dergileri veya ya-

zarlar birliklerinin iþbirliði ile gerçekleþtirilecek. 
Avrupa'da ve diðer ülkelerde yaþayan

Türkler, Türkiye jürisine diðer lehçeleri
konuþanlar ise dünyanýn hangi ülke-

sinde yaþarlarsa yaþasýnlar hikâye
yazdýklarý lehçenin jürisine müracaat
edebilecekler. 

Ayrýca yarýþmaya katýlmak için
hikâye yazarýnýn ana dilinde yazma-
sý gerekmiyor; Türk dilinin her hangi
bir lehçesini sonradan öðrenenler

de kendi yazdýklarý lehçenin jürisi aracý-
lýðý ile yarýþmaya müracaat edebilirler. Son

baþvuru tarihi 30 Temmuz 2008.
www.ayb.org.tr 

www.kasgarlimahmut.org 

Kaþgarlý Mahmud Uluslararasý Hikâye Yarýþmasý

TEMMUZ2008 kolejliler

Ankara Büyükþehir Belediyesi tarafýndan, 1-9 Aðustos

2008 tarihleri arasýnda ilki gerçekleþtirilecek olan Uluslara-
rasý Ankara Festivali'nde ünlü sanatçýlar Baþkentlilerle bu-
luþacak. Festival kapsamýnda, senfoni ve oda müziði, kla-
sik bale, folk, pop, caz, koro, etnik müzik, dans ve birçok
aktivite de yer alacak. Kýzýlay Meydaný'nda Ferhat Göçer,
Sibel Can, Ebru Gündeþ gibi birçok ünlü sanatçýnýn vere-
ceði konserlerle 9 gün sürecek olan Festival, Ankara'nýn il-
çelerinde düzenlenen festivallerin dýþýnda, Ankara'nýn

merkezinde yapýlacak ilk festival olmasý açýsýndan önemli
bir özellik taþýyor. Gerçekleþtirilecek bu festivalin ardýndan
her yýl geleneksel hale getirilmesi planlanan Uluslararasý
Ankara Festivali, tüm çevre kentleri bu festivale davet edip
hem Ankara ekonomisine katkýda bulunmak hem de An-
kara'yý dünyaya tanýtmak amacýyla yapýlacak. Türkiye'de
bir ilk olacak olan bu festivalde, Ankaralýlar sevdikleri sa-
natçýlarý dinleme ve keyifli bir zaman geçirme fýrsatýný ya-
kalamýþ olacaklar. 

Ankara'nýn da artýk bir festivali var

Öykülerle Ýmparatorluktan Cumhuriyete Kaðýt Para
"Ýmparatorluktan Cumhuriye-
te Kâðýt Paranýn Öyküsü" ad-
lý sergi, 29 Mayýs - 31 Aðus-

tos 2008 tarihleri arasýnda Ýs-
tanbul Yapý Kredi Vedat Ne-
dim Tör Müzesi'nde ziyaret
edilebilecek. Sergide kâðýt paralar ve karþýlý-
ðý deðerler, zamanýn uluslararasý ekonomik
olaylarý Prof. Dr. Ali Akyýldýz'ýn ve Güçlü Kay-
ral'ýn metinleri eþliðinde sunulacak. Sergide
anlatýlan öykülerin kahramanlarýný dünyada tek örneði
bulunan el yazmasý ve faizli kaimeler, ordu kaimeleri, be-
lediye paralarý, çok dilli paralar, kilise paralarý, Atatürk ve
Ýnönü resimli paralar oluþturacak. Kaðýt paralarýn yanýn-
da, günlük ve ekonomik yaþamdan fotoðraflar, kartpos-
tallar, hisse senetleri, antetli þirket faturalarý ve tanýtým
kartlarý gibi arþiv belgeleri de sergiye renk katacak. 

Gelibolu Ýþgal Paralarý 

I. Dünya Savaþý sýrasýnda Ýngiliz Hazine Dairesi, Ak-
deniz'deki kuvvetlerinin kullanýmý için paralar basmýþ ve

iþgalde kullanacaklarý bu paralarý da yan-
larýnda getirmiþlerdi. Savaþa katýlan Ýngiliz
askerlerinin anýlarýna göre, bu paralar da-
ðýtýlýr ancak çýkarma harekâtý felakete sü-
rüklenince bir hafta içinde geri toplanýr. 

Para Pul Oldu

Paranýn pul olmasý da sergide anlatý-
lan en ilginç hikâyelerinden. Osmanlý Hükümeti, ülkede
yaþanan bozuk para sýkýntýsýný pek çok giriþime karþýn
bir türlü çözemeyince 1878 yýlýnda damga ve posta pul-
larýnýn arkalarýna karton yapýþtýrarak bozuk para haline
getirir. Pullarýn tedavüle çýkarýlmasý hâlen kullandýðýmýz
"para pul oldu" deyiminin kaynaðýdýr.  

http://www.ykykultur.com.tr
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nkara Batýkent'te bir grup anne babanýn çocuklarý-
nýn sorunlarýna çözüm arayýþlarý sonucu doðmuþ
ve adýný en sevilen çocuk kitaplarýndan birinden al-
mýþ Þeker Portakalý Eðitim Kooperatifi. 

1997 yýlýnda faaliyete geçen bu topluluk, ço-
cuklarý için bir araya gelen Batýkentli anne babalar tarafýndan
oluþturulmuþtur.

Amacý çocuklarýnýn eleþtirel düþünmesi, özgür iradeyle ka-
rarlar almasý ve kendi sesini bulmasý... Kooperatif üyeleri ilk iþ
olarak Batýkent'te atýk gazetelerden ve kent kültürüne katký su-
nacak çeþitli etkinliklerden kazanýlan paralarla Tülay Çakýr Ço-
cuk Kütüphanesi'ni açarak, çocuklarýna kütüphane bilincini ka-
zandýrmayý hedeflemiþlerdir.

Farklý meslek ve eðitim düzeyindeki Þeker Portakalý Eðitim
Kooperatifi kurucularý 4 yýl boyunca 500'e yakýn ço-
cuða drama, doðayý anlama ve korumaya yönelik
etkinlikler, matematik kursu, ingilizce kursu, anne
baba eðitimi, panayýr, çocuk kitabý yazarlarýyla bu-
luþma, kütüphane gezileri vb etkinlikler gerçekleþtir-
di. 

2007 Haziran ayýndan bu yana Batýkent Toplum
Merkezi'nde çalýþmalarýna devam eden Þeker Porta-
kalý Eðitim Kooperatifi Tülay Çakýr Çocuk Kütüpha-
nesi, çoðunluðu Batýkentli olmak üzere 95 çocuk
üyeye sahip. 

Edebiyat ve çocuk

Kooperatifin yapmýþ olduðu etkinliklerle ilgili ola-
rak gönüllü üyelerden Þenay Eroðlu Aksoy'dan bilgi
aldýk. Kütüphanenin 2007- 2008 yýlý programýný ço-
cuklarýn ve ailelerin edebiyata, dile duyarlýlýðýný artýr-
maya ayýrdýðýný belirten Aksoy, yýl boyunca on beþ
günde bir, hiç aksatmadan devam eden masal saa-

Çocuklar ýn  Ses i  
Þeker Portakalý Eðitim Kooperatifi

A
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tinde çocuklarýn sözcüklerin büyüsünü, kitaplarýn oluþma süre-
cini, yazarlarý, çizerleri ve yayýnevlerini tanýmalarýna yönelik et-
kinlikler yaptýklarýný kaydetti.

Kütüphanede yapýlan etkinliklerinden biri de kitap kapaðý
oluþturma çalýþmasý. Bu etkinlikte kütüphanede bulunan kitap-
lardan dört tanesi seçilerek çocuklar 10'arlý gruplara ayrýlmýþ,
önce kitaplar okunup tartýþýlmýþ, büyük boy kartonlara kitap
kapaklarýnýn yapýmý ise çocuklarýn hayal gücüne býrakýlmýþ. 

Çocuk Kitaplarý Þenliði

Kooperatif 1 Haziran 2008 tarihinde gerçekleþtirdiði Çocuk
Kitaplarý Þenliði'yle tanýnmýþ çocuk edebiyatçýlarý ve çocuklarý
bir araya getirdi. Toplum merkezinin bahçesinde düzenlenen
etkinlikte Serpil Ural, Eray Karýnca, Evin Okçuoðlu, Ülkü Ovat,
Ümit Öðmel ve Ahmet Özdikmenli gibi yazarlarla tanýþma fýr-
satý bulan çocuklar, tüm gün boyunca oldukça neþeli dakika-
lar geçirdiler.

Þenlikte ayrýca Çaðdaþ Drama Derneði'nden drama lider-
leri çocuklara drama ve edebiyat konulu etkinlikler yaptýrdýlar.
Alana kendi yaptýklarý kitap kapaklarýnýn ve balonlarýn süsledi-
ði kitap sokaðýndan geçerek giren çocuklar, buluþu kooperatif
üyelerine ait olan yazar gömleði standýnda Behiç Ak, Gülten
Dayýoðlu, Aytül Akal, Muzaffer Ýzgü vb. yazarlarýn isimlerinin
yazýlý olduðu gömlekleri giyerek dolaþtýlar. 

Kök, Tudem, Papirüs, Paydos, Cumhuriyet, Evrensel yayý-
nevleri, çeþitli kitap daðýtým þirketleri, kütüphane üyesi Mehmet
Saðlam Ýlköðretim Okulu ve Orhan Eren Ýlköðretim Okulu öð-
rencileri kendi yazdýklarý kitaplarý gün boyu sergilediler. Þenlik-
te kitap dýþýnda çocuklarýn ebru sanatýný tanýyabilecekleri bir
stand, çizgi roman okurlarý platformu, ahþap oyuncak standý
gibi farklý standlar da vardý. Çocuklarýn portrelerini çizen bir ka-
rikatür sanatçýsýnýn da yer aldýðý þenlik, Kültür Bakanlýðý, Eðitim
Sen 2 Nolu Þube, Kök Yayýncýlýk, Batýkent Kültür Eðitim Vakfý iþ
birliði ve Çaðdaþ Drama Derneði, Mitasu Büro Makineleri,
Emek Kitabevi, Ýmge Kuruyemiþ, Sigma Tanýtým, Hermes Mat-
baacýlýk, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Çankaya Þube-
si ve SEDER'in iþbirliðiyle gerçekleþtirildi. 

Maddi ve manevi gücünü sýradan insanlarýn dayanýþma-
sýndan alan Þeker Portakalý Eðitim Kooperatifi Tülay Çakýr Ço-
cuk Kütüphanesi önümüzdeki yýlý müze ve insanlýk tarihi eðitim
çalýþmalarýna ayýrmayý planlýyor.

Ýletiþim Bilgileri

Batýkent Toplum Merkezi 
(Ýlkyerleþim Muhtarlýðý Üstü)
Ýlkyerleþim Mah. 10.Cad. No:24 
Tel: 0312 354 87 92                                                     
sekerportakalikoop@hotmail.com                         
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Pek çok kiþi için uðraþtýðý mesleði icra etmeyi düþlediði bir
yer mutlaka vardýr. Bir futbolcu için Wembley stadýnda 90 bin ki-
þi önünde oynamak ya da bir opera sanatçýsý için La Scala'ya
çýkmak, belki de yaþamlarýndaki en büyük mutluluktur. Bir fut-
bolcu için Pele'nin, Maradona'nýn kramponlarýnýn bastýðý yeþil
çimlere ayak basmak ya da o dünyalar güzeli sesimiz Leyla
Gencer'in aryalarýný seslendirdiði sahnede yer alabilmek ne
denli olaðanüstü, muhteþem bir duygudur. Ne yazýk yaþam
herkese bu mutluluðu tattýracak kadar cömert deðil. Çok çok
az kiþi ulaþýr, kendisi için Kaf Daðý'nýn ardý kadar uzak hedefleri-
ne. Tiyatroya gönül veren herkes gibi benim için de, Kaf Daðý'nýn
ardýnda saklanan, ulaþmayý olanaksýz olarak düþündüðüm ama
ayný zamanda da düþlemekten hiç vazgeçmediðim hayallerim
vardý. Sahnenin üstüne çýkan kim istemez Cüneyt Gökçerlerin,
Kerim Afþarlarýn, Müþfik Kenterlerin ayaklarýný bastýklarý, eþsiz

seslerinin perdelerinin per-
vazlarýna sindiði bir sahnede
yer almayý... 

Ýþte ne mutlu ki bana, ya-
þamýnda istediði her þeye
uzanabilen, elini sürebilen
mutlu azýnlýktan biriyim çünkü
bu büyük sanatçýlarýn çýktýðý
sahnede bu kez ben vardým
öðrencilerimle.

Hani derler ya "Bunu yaþadým ya, artýk ölsem de gam ye-
mem" diye. Bunu çok rahatlýkla söyleyebiliyorum çünkü Kurtu-
luþ Savaþý'mýzdan çýkar çýkmaz, daha 1924 yýlýnda Musiki Mu-
allim Mektebi olarak yapýlan ve daha sonra Hasan Ali Yücel ta-
rafýndan Konservatuar statüsüne kavuþturulan bir yerde oyna-
dýk oyunumuzu. 

O salon ki 1941 yýlýnda ilk mezunlarýný verdiðinde Cumhur-
baþkaný Ýsmet Ýnönü, TBMM Baþkaný Abdülhalik Renda baþta
olmak üzere pek çok devlet büyüðünü aðýrlamýþtýr. Bu tarihten
sonra da gerçekten eþsiz bir sanatsever olan Ýsmet Ýnönü tara-
fýndan sayýsýz defa ziyaret edilmiþ, o gün bizim izleyicilerimizin
oturduklarý koltuklarda oturmuþ ve "Hamlet"leri, "Macbeth"leri
biraz önce söylediðim o güzel sanatçýlardan izlemiþlerdir. 

Ýþte ben ve öðrencilerim 21 Mayýs 2008 tarihinde böyle bir
sahneye çýktýk ve orada oynadýk oyunumuzu. Sahneye çýktý-
ðýmda boðazým düðümlendi, bir yumruk boðazýma geldi otur-

du. Çünkü bu güzel sahnede artýk oyunlar oynanmýyor, bu gü-
zel sahnede ancak nikahlar kýyýlýyor 1982'den beri. Düþünün ni-
kahlar orkestra çukuru olan bir sahnede kýyýlýyor güzel ülkemin
baþkentinde... Sahnede, gözlerim kapalý, acaba dedim, baþka
bir ülkede olsaydýk ve o ülkede böyle bir sahne olsaydý, oraya
bu kadar kýyýlýr mýydý ya da orada ülkenin en büyük tiyatro mü-
zesi mi oluþturulurdu?

Atatürk'ün sözleri çýnladý kulaðýmda: "Efendiler... Hepiniz
milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hattâ cumhurbaþka-
ný olabilirsiniz; fakat, sanatçý olamazsýnýz. Yaþam-
larýný büyük bir sanata adayan bu çocuklarý
sevelim" 1930 (Ý.Galip Artan Anlatýyor,
Ses dergisinden alýntý, Sümerbank der-
gisi, Cilt:3, Sayý:29, 1963)

O güzel insanýn bu sözlerinden
sonra ne ekleyebilirim ki yazýma? Ben
ve öðrencilerim o gün o kadar mutluy-
duk ki o güzel günü hiç unutmayaca-
ðýz. Bizlere o salonda oynama olanaðý
saðlayan meslektaþlarýma, hafta içi
olmasýna karþýn her iþini býra-
karak izlemeye gelen
dostlarýmýza, arka-
daþlarýmýza, kýsaca
bizimle orada birlik-
te olan herkese
gönül dolusu sev-
giler, saygýlar ve
teþekkürler.

Bir Bina, Bir Anlayýþ Ve Bir Oyun

Ýlker Gülüm'82

TED Ankara Koleji mezunlarýndan Ýlker Gülüm'82,
21 Mayýs 2008 tarihinde, Mamak Kültür Merkezi
Hikmet Þimþek Tiyatro Salonu'nda, "Bir Bina, Bir An-
layýþ Ve Bir Oyun" adýndaki oyununu tiyatro severler-
le buluþturdu. Gülüm, oyun ve Hikmet Þimþek Tiyat-
ro Salonu ile ilgili düþüncelerini bizlerle paylaþtý.

Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan
Ortadoðu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Mezun-
larý Derneði'nin Haziran ayýnda yapýlan Yönetim
Kurulu'na iki TED Ankara Koleji mezunu üyeliðe
seçildi. 1982 mezunumuz Ayþe Füsun Gönül,
Yönetim Kurulu Asil Üyeliði'ne, 1970 mezunu-
muz Ahmet Kemal Üner ise Disiplin Kurulu Yedek Üyeli-
ði'nde seçildiler. ODTÜ Mezunlarý Derneði, Eylül 1965' te
kurulmuþtur. Derneðin amaçlarý arasýnda üyelerinin sosyal,

kültürel, mesleki ve bilimsel yaþantýlarýna katkýda bulun-
mak, üyeleri arasýnda dayanýþmayý saðlamak ama-

cýyla çalýþmalar yapmak, mezunlarýn kendi arala-
rýndaki dayanýþmayý teþvik etmek, ODTÜ'ye ve
ODTÜ'lü öðrencilere katkýda bulunmak, mezunla-
rýn bilgi birikimlerini ülkenin ve üniversitenin geliþi-

mine katkýda bulunacak þekilde yönlendirme bulunuyor.
Derneðin 2008 Haziran ayý itibarýyla üye sayýsý 6200 civarýn-
dadýr.

ODTÜ Mezunlarý Derneði Yönetiminde Ýki Kolejli 





ED Ankara Koleji'nden mezun amatör bir grup, 10
yýl önce ortaokuldayken sahneledikleri Grease
Müzikali için yeniden bir araya geldi. Yýllar önce
TED Ankara Koleji çatýsý altýnda gerçekleþen
müzikal, Efe Güray Eðitim ve Spor Vakfý önder-

liðinde 6-8 Haziran 2008 tarihleri arasýnda Ankara Opera ve
Bale Sahnesi'nde izleyicilerle buluþtu. 

TED Ankara Koleji orta kýsýmda okuyan 45 öðrenci ve üç
öðretmenden oluþan kadroyla ilk kez 1998'de oynanan
Grease, 10 yýlýn ardýndan ayný oyuncularla, 2004 yýlýnda hay-
atýný kaybeden mezunlarýmýzdan Efe Güray'ýn anýsýna yeniden
sahnelendi. Þu anda doktor, mühendis, öðretmen ve
akademisyen olan oyuncular, 1998'deki gösterimden farklý
olarak bu kez, sosyal bir sorumluluðu da üstlenerek oyundan
elde edilen gelir ile maddi zorluk yaþayan diþ hekimliði öðren-
cilerine burs kaynaðý yarattýlar. Yaklaþýk beþ aylýk bir çalýþma
temposunun ardýndan seyircilerin karþýsýna çýkan ekibin baþýn-
da, onlarý 10 yýl önce çalýþtýrýp bu oyunu sergilemelerini
saðlayan Fatih Osmançelebioðlu bulunuyor. Bu kez daha pro-
fesyonel bir teknik kadro, dekor ve kostüm tasarýmý dikkat
çekiyor. 

Nil AYATA'75 (Efe Güray'ýn annesi)

Oyun gerçekten çok güzeldi. Provalar ve oyun öncesi
yapýlan diðer çalýþmalar belki çok kýsa bir süre içerisinde
tamamlandý fakat ekip ortaya gerçekten profesyonelce bir
oyun çýkardý. Bütün çalýþmalarý çok özenerek gerçekleþtirdiler.
Hepimiz ortaya iyi bir þeyler çýkmasý için gayret ettik çünkü bu
bizim için çok önemli bir oyundu. 10 yýl aradan sonra böyle bir
müzikalin tekrar temsilinden çok büyük gurur duydum.
Vakfýmýz için muhteþem bir etkinlik oldu. Herkese çok teþekkür
ediyorum.

Fatih OSMANÇELEBÝOÐLU (Sanat Yönetmeni)

TED Koleji mezunu deðil ama TED ile birlikte çalýþmanýn
keyfini yaþamýþ biriyim. 10 yýl önce, TED Ankara Koleji öðren-
cileri ile 3 yýl süresince Devlet Opera ve Balesi'nde müzikal
hazýrlýðý yaptým. O dönem, gerçekleþtirdiðimiz 3 proje kap-
samýnda 50 kiþilik gruplardan oluþan toplam 150 öðrencim
vardý. O zaman 14-15 yaþýndaydýlar. Aradan geçen 10 yýldan
sonra bana ulaþtýlar ve tekrar bir araya gelerek bu oyunu çýkar-
mak istediklerini söylediler. Bu fikri ortaya atan ve herkese
ulaþan kiþi Koray'dý. Sonuçta bunu baþardý ve ben de
Antalya'daki iþlerimi býrakýp bir süreliðine Ankara'ya geldim.
Böyle bir þey, insanýn baþýna hayatta bir kere gelebilir diye
düþünüyorum. 10 yýl önceki öðrencilerinizle ayný projede çalýþ-
mak gerçekten çok deðiþik ve güzel bir duygu. Bu oyunun
özelliði, okul müsameresi formatýnýn çok dýþýnda olmasý. Biz
burada, teknik kadrosu, dekor ve kostüm dizayný, tiyatral ve
kareografi çalýþmasý ile amatör ruhun dýþýnda, sýnýrlarýn
üzerinde bir temsil gösterdik. Bu bizim için çok önemli. Çok az
zamanýmýz olmasýna raðmen dekorasyon, kostüm, teknik
kadro ve kareografi olarak büyük bir geliþme saðladýk. Bu
oyunda çok kiþi çalýþtý ve gerçekten çok büyük bir emek var
ortada. Umarým bu sanat faaliyetleri devam eder. 

Koray ÖZKESE'01

Grease Müzikali'nin prodüksiyonunun geneliyle ben
ilgilendim ve oyunda ikinci erkek oyuncuyu oynadým. 10 yýl
önce burada Grease Müzikali'ni yapanlardan biriydim.
Hayatýmýn en güzel yýllarýný o yýl geçirmiþtim. Neden bir daha
olmasýn düþüncesiyle Fatih Hoca'yý aradým. Daha sonra bu
oyunda birlikte rol aldýðýmýz arkadaþlarýma ulaþtým. Biz 40
kiþiydik ve Fatih Hoca, 40 kiþideki o enerjiyi gördükten sonra
bizimle birlikte çalýþmayý kabul etti. Hep birlikte bu yola
baþladýk. Provalar ilk 2 ay çok yoðun geçti. Gösteriye yak-
laþmýþtýk ve süre kýsalmaya baþlamýþtý. Hepsini bir þekilde
bir yerlerden topladýk. Bu süre içerisinde Efe Güray Vakfý
hep arkamýzdaydý ve bize büyük destek verdiler. 3 gün süre
ile 4 gösteri gerçekleþtirdik. Bu gerçekten kolay bir þey
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deðil. Efe'nin vefatýndan sonra Efe Güray Eðitim ve Spor
Vakfý'nýn kurulduðunu biliyordum ama bu tür etkinlikleri
desteklediðini 1-1,5 yýl önce öðrendim. Bu kadar inanýlmaz
bir çalýþma olacaðýný tahmin edemezdim. Bunu bize yaþat-
týklarý için ve verdikleri destek dolayýsýyla vakfa çok teþekkür
ediyorum. 

Perin GÖÐÜÞ'01

Biz ayný arkadaþlarýmýzla 10 yýl önce bir araya gelip bu
oyunu sergilemiþtik fakat o zaman Kolej çatýsý altýndaydýk.
Dolayýsýyla o zamanlar bu oyun, okul giriþimi ile gerçekleþmiþti.
Öðrencilik yýllarýmýz bu oyunun anýlarýyla geçti. Bu oyunu o
kadar sevmiþtik ki, daha sonra lise yýllarýnda da dansla ilgili
þeyler yaptýk. Bu yýllarýn ardýndan üniversitelere gidince birbirim-
izden biraz koptuk. Bizi bunca yýldan sonra bir araya getiren
Koray oldu. Çalýþmalara baþladýktan bir süre sonra kendimizi
yoðun bir temponun içinde bulduk. Hepimiz bir þekilde çalýþýy-
oruz ve çok geniþ zamanlara sahip deðiliz. Bu anlamda büyük
çabalar ve fedakarlýklar gösterdik. Bu müzikali, baþarýlý bir þek-
ilde sahneye koymak gerçekten kolay deðildi. Ben çok güzel
olduðunu düþünüyorum. Umarým bu tarz çalýþmalarýn devamý
gelir.

Ayþen KARABAÐ'76

Böyle bir oyunun içinde yer almaktan gerçekten çok mutlu
oldum. Açýkçasý bu kadar yoðun bir çalýþma olacaðýný hiç bek-
lemiyordum. Müzikalde, okulun müdürü rolündeydim ve sah-
nemin olmadýðý aralarda oyunu hep arkadan izledim. Ben
ortaya gerçekten çok güzel bir þeyin çýktýðýný düþünüyorum.
Grease'i, biz evde ailece izlerdik. Þimdi bu oyunun içinde yer
almak benim için ayrý bir keyif. Oyunun provalarýnda çok heye-
canlandým, arada bir bu yüzden repliklerimi unutuyordum.
Bunu müzikal sýrasýnda yaþamaktan gerçekten çok korkmuþ-
tum ama hiçbir sorun olmadý. Ýnanýlmaz güzel ve keyifli bir
oyun oldu. Efe Güray Eðitim ve Spor Vakfý ile de böylece
tanýþmýþ oldum. Bu tür faaliyetler Türkiye'de teþvik edilmeli diye
düþünüyorum. 

TEMMUZ2008 kolejlilerTEMMUZ2008 kolejliler
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Erman ILICAK'85
Þenlik çok güzel. Bütün mezun-

larýn bir araya gelmesi de gerçek-
ten çok güzel. Bu vesileyle, böyle
bir imkaný saðladýklarý için tüm yö-
neticilerimize teþekkür etmek istiyo-
rum. Hem uzun zamandýr göreme-
diðimiz arkadaþlarýmýzý gördük
hem de çocuklarýmýz çok güzel va-
kit geçirdiler. KolejIN'in çok güzel bir tesis olacaðýna
inanýyorum. Camiaya özel olmasý çok önemli. Hepi-
mizin sürekli buluþabileceði, Torch gibi bir mekan ola-
cak bizim için. Umarým en kýsa zamanda açýlýr. Ger-
çekten ihtiyaç vardý. Ýnsanlar spor yapmak istiyor ve
bunu görüþtüðü, tanýdýðý insanlarla yapmak istiyor.
Bu anlamda çok iyi olacak.   

Þule ÖZKAN'91

Þenlik çok güzel bir organi-
zasyon olmuþ, herkesin ellerine
saðlýk. Kolej'in her organizasyonu
gibi bu da çok keyifli geçiyor. Her-
kese çok teþekkür ediyoruz. Kolej-
IN gibi bir sosyal tesis çatýsý altýnda arkadaþlarýmla
buluþmak, eski dostluklarý yeniden yaþamak iste-
rim. Eski hocalarýmýzla birlikte olmak, yenileriyle ta-
nýþmak güzel olur.

Naz ATALAY'04
Kampusün ve KolejIN'in tanýtýl-

masý için çok güzel bir etkinlik ol-
du. KolejIN'e üye deðilim ama ol-
mayý istiyorum. Tesisin birçok açý-
dan tüm mezunlar için iyi avantaj-
larý olacaðýný düþünüyorum.



TED Ankara Koleji Mezunlar Derneði 1. Uçurma Þenliði’ni 1
Haziran 2008 günü Ýncek Kampüsü'nde gerçekleþtirdi. Katýlý-
mýn oldukça yoðun olduðu þenlik, gün boyu barbekü ve mü-
zik eþliðinde devam etti. Þenliðe katýlan veli ve mezunlar, Ko-
lejIN þantiyesini de yakýndan görme fýrsatý bularak, çalýþma-
larla ilgili detaylý bilgi aldýlar. Uçurtma Þenliði, baþladýðý an-
dan itibaren havanýn da müsait olmasýyla çok güzel görüntü-
lere sahne oldu. Sadece çocuklarýn deðil velilerin de eðlen-
celi ve hoþça vakit geçirdikleri þenlikte ilk 50 öðrenciye Ko-
lejIN tarafýndan uçurtma hediye edildi. Mezunlarýmýz, þenlik
ve KolejIN'le ilgili düþüncelerini bizlerle paylaþtýlar.

Uçurtmalar 
’de 

buluþtu

Uçurtmalar 
’de 

buluþtu
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Oðuz TINAZTEPE'82
Çok güzel bir organizasyon.

Geçen hafta yaðmur nedeniyle bir
þanssýzlýk oldu, bu haftaya kaldý.
Ama bu haftadan da daha güzel
bir hava olamazdý. KolejIN'e üye
oldum, açýlmasýný sabýrsýzlýkla
bekliyorum. KolejIN, hem bizim
camiamýzý bir araya getirecek,
hem de iyi bir spor yapma imkâný
tanýyacak. Mezunlar Derneði'nin
aktivitelerini gerçekten çok baþarýlý buluyorum. Diðer mezun-
lar derneklerinin aktiviteleriyle kýyasladýðýmýz zaman hem da-
ha göz alýcý ve hem de baþarýlý aktiviteler yapýlýyor. Bu aktivite-
ler bizleri bir araya getiriyor. Derneðe çok teþekkür ediyorum.

Cihan UYGURER'79
Bu spor kompleksinin inþaatýný

aldýk. Geçen yýl Eylül ayýnda baþ-
ladýk ve çalýþmalarýmýz halen de-
vam ediyor. Projeyi incelediðinizde
bütün mezunlarýmýza hitap eden,
restaurantlar, fitness, açýk kapalý
yüzme havuzlarý, sauna, squash,
tenis kortlarý, basketbol sahalarý
olan, bizim mezunlarýmýza layýk bir
yer olacaðýna inanýyorum. Bu te-
sisten tüm mezunlar ve aileleri, þu anda okuyan öðrencilerimi-
zin aileleri, personellerimiz ve öðretmenlerimiz faydalanabile-
cek. KolejIN'in farklýlýðý þu, bir kere dýþa kapalý bir tesis, yani
her parasýný veren giremiyor. Bir tek kendi camiamýza hitap
ediyor. Ekonomik olmasý da çok önemli. Baþka tesislere bin-
lerce Euro para veriliyor ama burada çok daha fazlasý, kalite-
lisi daha ekonomik veriliyor. Tüm gücümüzle iþimize devam
ediyoruz ve belirlenen tarihte bitirmeye çalýþýyoruz.

Ayda UÇUL TOKMAN'81
Çok güzel bir þenlik, çok güzel

düþünüldü. Hem KolejIN tesisini
tanýtmak hem de mezunlarý kay-
naþtýrmak açýsýndan çok faydalý
oldu. Eþim de Kolej mezunu, yol-
da gelirken keþke bizim zamaný-
mýzda da Mezunlar Derneði öð-
rencilerin katýlabileceði böyle et-
kinlikler düzenleyebilseydi diye
konuþtuk. Hem mezun olarak
hem de okulun öðrencisi olarak böyle bir þenlik yaptýklarý için
çok mutlu oldum. KolejIN bitince çok güzel bir tesis olacak.
Ankara'da buna benzer bir ODTÜ Mezunlar Derneði'nin bir
tesisi var. Fakat KolejIN bütün Kolejlileri kucaklayacak bir te-
sis olacak.

Tarkan RESULOÐLU'85
Yeni geldim ama inanýlmaz gü-

zel bir etkinlik. Çocuklardan çok
babalar eðleniyor gibi geldi bana.
Ben de bir uçurtma alýp babalara
katýlmayý düþünüyorum. KolejIN'in
açýlmasýný ben ve arkadaþlarým
sabýrsýzlýkla bekliyoruz. Tesisten
en büyük beklentim Torch'tan da-
ha büyük bir restauran ve güzel
yemekler. Bütün arkadaþlarýmla biraraya gelebileceðimiz bir
yer. KolejIN açýldýðýnda evden daha çok zaman geçirdiðimiz
bir yer olacak.  

Ýsmail Hakký YÝÐÝT'78
Çocuklarla birlikte olmak on-

larla kaynaþmak, çok güzel. Bu
tarz etkinlikler çok sýk yapýlamýyor.
Daha önce ertelendiði için üzül-
müþtük. Fýrsat bulduðumuz için
geldik. Çok mutluyum. KolejIN'e
üyeyim. Faydalý buluyorum. Anka-
ra'da arkadaþlarla bir araya gele-
rek etkinlikler yapmak için çok faz-
la uygun yerler yok. KolejIN'in spor faaliyetleri, restauran ve
sosyal aktavitelerinin çok iyi olacaðýný düþünüyorum. En
önemlisi çocuklar için çok güvenli bir ortam olacak.

Erhan GÜÇSAVAÞ'73
Þenlik çok güzel, hemen kýzýmý

aldým geldim. Hem açýk havada
keyifli bir gün geçirme hem de Ko-
lejIN'i tanýma fýrsatýmýz oldu. Ben
KolejIN'e ilk üye olanlardan biriyim.
Tesis tamamlandýðýnda tüm aile-
miz için güzel bir tesis olacak. Her
üyemizin katýlmasý gerektiðini dü-
þünüyorum. Hazýrlanan proje de
gayet güzel ve ideal. Mezunlar Derneði'ne teþekkür ediyorum.
Kýzýmý bu sene TED Ankara Koleji dördüncü sýnýfa kaydettir-
dim. Kendi okulumda okumasýný istedik. 

Ercan Güneþ’e KolejIN’e katkýlarýndan
dolayý sertifikasý verildi.

En Uzun Uçurtma Yarýþmasý 1.si
Berke Karaca’ya plaketi verildi.
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Olcay BÝRAND TANYELOÐLU'56
Þenlik çok güzel, her yer ço-

cuk bahçesi, panayýr gibi olmuþ.
Kolej benim adeta anaokulum.
Senelerce okudum, arkadan ço-
cuklarým, torunlarým mezun oldu.
Bütün hatýralarýyla hala yaþýyorum,
o kadar güzel bir okuldu. Burada
Kolejli arkadaþlarýmla buluþma im-
kaný buldum. Kardeþlerim ve ço-
cuklarým da orda okuduðu için
hep öðrenci ve öðretmenlerle temas halindeydim. Bizim sýnýf-
tan daha büyükler ve daha küçükleri de bu vesileyle tanýyo-
rum. O yüzden bugün benim için çok güzel bir gün. Kolej çok
güzel hatýralarý olan düþündüðüm zaman beni dinlendiren bir
olay olarak kaldý hayatýmda. Kolejli olan herkese baþarýlar,
mutluluklar diliyorum.

Ömer Engin BULUT’82
Uçurtma Þenliði ilk kez yapýlan

bir organizasyon olmasýna rað-
men gerçekten çok baþarýlý, çok
beðendim. Oðlumla birlikte
geldim. Þu an o kadar kalabalýk ki,
oturamayacak kadar çok insan
oldu. Sonraki yýllarda devamýný da
arzu ediyoruz. Ankara'da çok fazla
tesis var. Boþ zaman bulup kullan-
mak þansým pek olmuyor. Ama
KolejIN'in diðerlerine oranla çok daha kaliteli bir yapý üzerine
inþa edildiðini düþünmekteyim. Umarým kýsa sürede biter ve
biz de kullanýrýz. Kurumlarý geleneksel yapan, oturtan temel-
leridir. TED yýllar boyunca çizgisinden hiç sapmadý. Zaten bir
kurum 75 yýlýný tamamlamýþsa artýk bir isim, marka olmuþtur.
Bununla ilgili fazla yorum yapmaya gerek yoktur. 

Nazým DEMÝR'81
Mezunlar Derneði Yönetim

Kurulu Üyesiyim. Bu þenliði in-
sanlarýn birlikteliðini, bir yaþam
tarzý olduðunu göstermek ve ço-
cuklarýmýza KolejIN ruhunu aþýla-
mak için düzenledik. Çok baþarýlý,
iyi bir etkinlik oldu. Kolej'in kendi-
ne ait bir sosyal tesisi olmasý ge-
rekiyordu. Bu amaçla KolejIN te-
sisinin inþaatý baþladý. Tüm me-
zunlarý burada görmek istiyoruz. TED mükemmel bir kurum.
Türkiye'nin öncü okullarýndan bir tanesi. Her köklü iþe baþýný
koydu. Gelecek kuþaklara iyi bir eðitim düzeni býrakmak is-
tiyoruz.

Murat DEDE'87
Mezunlar Derneði arada sýra-

da böyle aktiviteler yapýyor. Biz de
mümkün olduðunca katýlmaya ça-
lýþýyoruz. Hoþ bir etkinlik, tahmi-
nimden daha kalabalýk. Mezunlar
Derneði'nden devamýný istiyoruz.
KolejIN'i iki seneden beri takip edi-
yoruz. Bir an önce hayata geçme-
sini talep ediyoruz. TED'in üzerine
okul tanýmýyorum. Kolej ruhu de-
nen þeyin de baþka bir okulda olacaðýný tahmin etmiyorum.
Buradaki kalabalýðýn sebebi de sadece ve sadece okul sevgi-
sinden kaynaklanýyor. Hiçbir Kolejli mezun olduðu üniversite-
yi bile okuldan saymaz. Kendini sadece Kolejli olarak görür,
ben de onlardan bir tanesiyim.

Namýk ATALAY'73
Þenlik güzel, hoþ bir aktivite ol-

muþ. KolejIN'e üye oldum. Kolej-
IN'in beklentilerimi karþýlayacaðýný
düþünüyorum. Öncelikli beklenti-
lerim tabii ki kendi camiamýzdan,
arkadaþlarýmýzla keyifli ve hoþ bir
ortamda bir arada olmak. Mezun-
lar Derneði'ne teþekkürler.

Ahmet ESEN
Bu organizasyonu düzenleyen firmanýn Genel Müdürü-

yüm. Bugün bu organizasyondaki yiyecek-içecek hizmetini
biz veriyoruz. Ayný zamanda da bir veliyim, oðlum 7. sýnýfta
okuyor. Gördüðünüz gibi çok hoþ, çok zarif bir organizasyon
oldu. TED'e de bu yakýþýr. Bundan sonraki organizasyonlarý
için de, Mezunlar Derneði'ne þimdiden baþarýlar diliyorum.
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TED Ankara Koleji Mezunlar Derneði tarafýndan düzenle-

nen "Geleneksel Mezuniyet Balosu" bu yýl 7 Haziran 2008

Cumartesi gecesi Sheraton Otel'de gerçekleþtirildi. Eski

dostlarýn biraraya gelerek hasret giderdiði bu özel gece-

de, davetliler þýklýklarýyla göz kamaþtýrdý. Gecenin biti-

minde hep birlikte sahneye çýkan mezunlar, Kolej’e olan

baðlýlýklarýnýn her zaman süreceðini, söyledikleri coþku

dolu Kolej Marþý ile bir kez daha gösterdi.

Kolejliler, Geleneksel 
Mezuniyet Balosu’nda 
hasret giderdi
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Mine YETKÝN'73
Okulumu ve arkadaþlarýmý çok özle-
miþtim. Bu bir kavuþma oldu benim
için. Bu gecenin çok güzel geçece-
ðine eminim. Ýstanbul'da yaþadýðým
için, ilk kez katýlýyorum. Eski dostla-
rým ve arkadaþlarým çok büyük he-
yecan veriyor bana. 

Cüneyt DAYICIOÐLU'73
Baloya ikinci defa katýlýyorum. Mu-
azzam bir duygu burada olmak.
Çok büyük bir merak içinde, arka-
daþlarýmý görmek için geldim. Bu
beraberliði saðladýklarý için düzenle-
yen, emek veren herkese çok teþek-
kür ediyorum. 

Alper GÜNAY'73
Ayaðým yerden kesildi. Eski dostlarý
görmek çok güzel. Kolej ruhunun
bu kadar kuvvetli olduðunu görmek
ayrý bir tat verecek. En son 25. sene-
ye katýlmýþtým.

Ayþe YARAMANOÐLU'90
Sheraton Oteli'nin satýþ müdürü-
yüm. Oteldeki organizasyonu dü-
zenleyen kiþi benim. Burada, TED'in
yaptýðý bütün organizasyonlarý ben
düzenliyorum. 3 senedir bu salonda
yapýyoruz balomuzu. Kolejli olarak
bu iþi yapmaktan ve burada olmak-
tan çok mutluyum.

Esma ALTAN TUNALI'78
Çok heyecanlýyým. Baloya daha ön-
ce 15.yýlýmýzda katýlmýþtým. Yurtdý-
þýnda olmam sebebiyle diðerlerine
katýlamadým. Þimdi burada bulun-
maktan çok mutluyum. Eski arka-
daþlarýmý görmek gerçekten çok
güzel bir duygu.

Haluk ANIL'58
Baloya 4. veya 5. katýlýþým. Arkadaþ-
larla pek görüþemiyoruz, pek kimse
kalmamýþ. 50. yýla ait sadece ben
varým. Genelde arkadaþlar þehir dý-
þýndalar. Ama fark etmez herkes Ko-
lejli zaten.
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Yonca ORTAÇ'63
Bu sene 45. yýlýmýzý kutluyoruz. Çok azýz, buna üzül-
düm. Biz arkadaþlarla her yýl katýlmaya çalýþýyoruz.
Gerçekten çok güzel bir atmosfer ve çok güzel bir et-
kinlik olduðunu düþünüyorum.

Feride KASAROÐLU AKSOY'78
Çok güzel bir organizasyon oluyor. Ben kendi mezun
grubumuzla da sýk sýk görüþüyorum. Ama böyle bir
baloda birlikte olmak çok güzel. Biz 30. yýlýmýzý kutlu-
yoruz.

Tuðrul ERTUÐRUL'88
Seneler sonra dönem arkadaþlarýnýzla bir araya gele-
bilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Özellikle Ýstan-
bul'a giden arkadaþlarýmýz ile kopmuþtuk. Onlarla gö-
rüþmek büyük keyif olacak.

Zeynep YÜCEL GÝRÝÞKEN'78
Kolejde son yýl Amerika'ya gittim. Son 30 senedir Ame-
rika'da yaþýyorum. Bu ilk katýldýðým balo, çok heyecan-
lýyým. Çok güzel bir akþam, çok güzel bir organizas-
yon. Ben gelmeden üye oldum. Kolej bambaþka.

Zeynep ERKUNT ARMAÐAN'78
Çok severek, koþarak geliyorum. 2 aydýr gün sayýyo-
rum buraya gelmek için. Yine çok iyi bir organizasyon
olmuþ. Her yýl katýlýyorum ve bütün arkadaþlarýmý da
arayarak gelmelerini saðlýyorum. Ýyi ki böyle bir balo
var. 

Orhan GENÇER'68
40. yýlýmýzý kutluyoruz. Burada gençleþtiðimi hissediyo-
rum. Eski arkadaþlarýmla bir araya gelmek çok güzel,
mutluluk veriyor.
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Gülperi ÖZKAN'78
30. yýlýmýz kutluyoruz. Ýlk defa geliyo-
rum, çok heyecanlýyým. Yurt dýþýnda
yaþadýðým için arkadaþlarýmla görü-
þemiyordum. Bu balo, benim için
gerçekten çok iyi oldu, çok mutlu-
yum.

Gülgün ÇAYIRLIOÐLU'78
5 yýl önce de buradaydýk, þimdi de
buradayýz. Arkadaþlarýmýzla günlük
yaþantýmýzda da görüþüyoruz ama
Ýstanbul ve Ýzmir'den gelenler de ol-
du. Hepimiz bir araya geldik, çok
mutluyuz.

Ertuðrul DOKUZOÐLU'73
Türk Eðitim Derneði 78 yýllýk bir geç-
miþe sahip. Türkiye'nin en köklü ku-
rumlarýndan biri ve onun gözbebeði
Ankara Koleji bu baloyu yapýyor ve
çok güzel bir sosyal aktivite oluyor.
Kolejlilik bir ayrýcalýktýr. Bunu her za-
man söyleriz. Onun bir neticesi de
bu tip güzel faaliyetlerdir. Burada
bulunmaktan çok mutluyum. Kolej
bir sivil toplum kuruluþu olarak da
Türkiye genelinde pek çok hizmet
yapma gayreti içinde. Türkiye de-
vam ettikçe, TED ve Ankara Koleji
de devam edecek.

Melek BAYÜLKEN YALIN'73
Bu yýl 35. yýlýmýz. Baloya 20. yýldan
beri katýlýyoruz. Çok heyecanlý ve ke-
yifli bir ortam oluyor. Yýllar sonra
kendi dönemimizden arkadaþlarý-
mýzla birlikte büyük bir keyif.

Yasemin SEVER POLAT'73
Þu an bir zaman tünelinin içindeyim.
Tüm arkadaþlarým burada. Kolejli ol-
manýn ruhunu bir kere daha yaþýyo-
rum. Oðlum da arkadaþlarýyla New-
york'ta Mezunlar Derneði'ni kurdular.
Onlar da orada gençler olarak top-
lanýyorlar. TED'li olmaktan ve burada
bulunmaktan çok mutluyum.
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Tuba BÝNGÖL ALTIOK'83
Bugüne kadar her 5 senede bir baloya
geldim ve hepsini de çok sevdim. Bu
eski havayý solumak gerçekten çok gü-
zel.

Asuman KABATEPE'73
Burada gerçekleþen harika bir birliktelik
var. Bizim bir Yahoo grubumuz var, ora-
da arkadaþlarýmýzla sürekli görüþüyo-
ruz. Ama þimdi bu baloda birlikte olmak
daha ayrý bir keyif.

Yaprak ERAN'78
Eski arkadaþlarýmla birlikte olmak çok
keyifli. Bu tarz etkinlikleri kaçýrmamaya
çalýþýyorum.

Ayþe GULÇE TARHAN'88
Balonun, TED'deki arkadaþlýðý devam
ettirmek için mükemmel bir organizas-
yon olduðunu düþünüyorum. Her 5 yýl-
da bir gelemedim ama sanýrým zaman
geçtikçe anlýyorsunuz arkadaþlarýnýzýn
deðerini. Bu yýl geldim ve inanýlmaz ke-
yif aldým.

Ýrfan DURUKAN'73
Arkadaþlarýmýzý tekrar görmek ve bir
araya gelmek için çok güzel bir fýrsat. 35
yýl geçti mezuniyetimizin üzerinden. Tür-
kiye'nin her yerinden arkadaþlarýmýzla
haberleþerek geldik. Burada bulunmak
gerçekten benim için çok büyük bir mut-
luluk. 

Bülent SÜMERMAN'73
Benim buraya ilk katýlýþým. Yurtdýþýnda
yaþýyordum, 7-8 yýl önce geldim Türki-
ye'ye. Torch'un iþletmesini yapýyorum.
Seneler sonra eski arkadaþlarýmýzý bul-
duk. 42 senelik bir beraberlik bu. Þimdi
hepsiyle bir arada bulunmaktan çok
mutluyum.

Gül GÜRSOY'73
Burada olmaktan çok mutlu ve heye-
canlýyým. Benim oðlumun 5, kýzýmýn 10
ve benim 35. yýlým. Ailece buradayýz. Es-
ki arkadaþlarýmý göreceðim için çok
mutluyum.

Akýn ÖNGÖR'63
Ben eþimle Ýstanbul'dan geldim, yarýn
da döneceðiz. Bu organizasyona katýl-
mak için geldik. Eski dostlarýmýzý gör-
mek bizim için çok güzel bir duygu.

Ali Þamil SEÇKÝN'88
Ben baloya ilk defa katýlýyorum. Çok gü-
zel bir ortam. 20 senedir görmediðim ar-
kadaþlarýmý gördüm. Belki eski binamýz-
da olsa daha farklý bir nostalji yaþatabi-
lirdi bize.
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7’den 70’e Kolejliler 

Geleneksel Kuru 

Fasulye Günü’ndeydi
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TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði'nin 41.'sini düzenlediði Ge-
leneksel Kuru Fasulye günü, bu yýl 8 Haziran 2008 tarihinde Ýn-
cek Kampüsü'nde gerçekleþtirildi. TED ailesinin birlik ve bera-
berliðini geliþtirmek ve TED ruhunu güçlendirmek üzere dü-
zenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Günü, Kolej öðrencilerinin

yaný sýra mezunlarýn da bir araya gelerek keyifli saatler geçirme-
sini saðladý. 7'den 70'e Kolejlilerin buluþup hasret giderdiði bu gelenek-
sel gün,  Emre Aydýn konseri ile daha da keyifli bir hal aldý. Ana yemek-
hanede kuru fasulye, pilav, turþu ve piþmaniyeden oluþan geleneksel
yemek ile anýlarýný tazeleyen mezunlar, panayýr alanýnda kurulan stand-
lar ve düzenlenen çeþitli aktiviteler sayesinde çocuklarý ile birlikte eð-
lenceli vakit geçirme fýrsatý buldu. 

TEMMUZ2008 kolejliler
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Mezunlarýn ve öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði

Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nde akþam saat-

lerinde baþlayan Emre Aydýn konseri ile Kolejli

öðrenciler eðlencenin tadýný çýkardý. Yaklaþýk iki saat

sahnede kalan sanatçý, dinleyicileri ile sevilen

þarkýlarýný seslendirdi.
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ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde TED Ankara
Koleji mezunlarý geleneksel Kuru Fasulye Günü'nde bu-
luþtu. New York Baþkonsolosu Mehmet Samsar ve BM
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki Ýlkin'in eþi Nur Ýlkin'in hi-
mayelerinde ve ev sahipliðinde, ABD-TED Ankara Koleji
Mezunlarý Derneði (TED USA) tarafýndan düzenlenen
programda, ABD'de yaþayan Kolejliler bir araya geldi ve
geleneksel kuru fasulye yemeðini yediler. TED USA Yöne-
tim Kurulu üyesi ve Türk-Amerikan Gençlik Birliði Baþkaný
Hakan Kurt tarafýndan sunulan programýn baþýnda Ýstiklal
Marþý ve Kolej Marþý söylendi. 

Programda, ABD'deki en kýdemli TED mezunu BM
Daimi Temsilcisi Büyükelçi Baki Ýlkin ile 1980 dönemi me-

zunlarý New York Baþkonsolosu Mehmet Samsar ve Türk-
Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Baþkaný Kaya
Boztepe, konuþma yaparak okul dönemlerinden çeþitli
anekdotlar anlattýlar. Daha sonra TED USA Baþkaný Doða
Kayalar ve yardýmcýsý Gökhan Geliþen, günümüzden bu-
güne TED Ankara Koleji konulu bir sunum yaptýlar. Me-
zunlarýn ve yakýnlarýnýn bir araya geldiði ve oldukça neþe-
li geçen programda, TED burslularý yararýna baðýþ da
toplandý. 

Derneðin kurucu üyeleri arasýnda Gökhan Geliþen,
Hakan Kurt ve Alihan Polat yer alýyor. Doða Kayalar'ýn
baþkanlýðýný yaptýðý Yönetim Kurulu Zeynep Aksoy, Togay
Torunoglu ve Aral Çelebioðlu'ndan oluþuyor. 

New York'ta Kuru Fasulye Günü yapýldý

TED Mezunlar Derneði Bölge Baþ-
kanlarý, 21 Mayýs 2008 tarihinde
Torch'ta kendileri için düzenlenen ak-
þam yemeðinde bir araya geldiler. Tür-
kiye çapýndaki TED Koleji okullarýndan
gelen öðrencilerle Anýtkabir'de yapýla-
cak olan "Kurucumuza Baðlýlýk" yürüyü-
þü öncesindeki gece toplanan Dernek
Baþkanlarý, Türk Eðitim Derneði Baþ-
kaný Selçuk Pehlivanoðlu ve TED An-
kara Koleji Mezunlarý Derneði Baþkaný
Bülent Baðdatlý'nýn yaptýðý kýsa konuþ-
malar sonrasýnda fikir alýþveriþinde bu-
lunarak keyifli bir gece geçirdiler.

Bölge Baþkanlarý, 
Ankara Torch'ta buluþtu
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TED Ankara Koleji 9. sýnýf öðrencilerinden Çaðla
Çýnar, TED Aliaða Koleji'nin düzenlediði fotoðraf yarýþ-
masýnda "Ýnsanlarýmýz" adlý çalýþmasýyla üçüncülük
ödülüne layýk görüldü. Ýkinci grupta yarýþan Çýnar,
2007 yýlýnda da Zeynep Mutlu Eðitim Vakfý Kemer
Okullarý'nýn düzenlediði 7. Çocuklararasý Kýsa Film ve
Fotoðraf Yarýþmasý'nda üçüncü olmuþtu.

Genç TED'linin 
fotoðraf baþarýsý

Ata’ya Baðlýlýk Yürüyüþü
Türk Eðitim Derneði’nin (TED), "Kurucumuza Baðlýlýk Yürü-

yüþü" adýyla düzenlediði etkinlikte TED Ankara Koleji Mezunla-
rý Derneði üyeleri, Baþkan Bülent Baðdatlý eþliðinde Ulu Önder
Atatürk’e olan baðlýlýklarýný bir kez daha gösterdiler.

1928 yýlýnda Atatürk'ün önderliðinde kurulan TED, 80'inci yý-
lýný etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Türki-
ye'nin dört bir yanýndan gelen TED'lilerin, 22 Mayýs 2008 tari-
hinde erken saatlerde Anýtkabir'de baþlayan yürüyüþü mozole-
ye býrakýlan çelenk ve ardýndan saygý duruþuyla devam etti.

TED Ankara Koleji Vakfý Okullarý olarak öðrenci, öðretmen,
çalýþan, veli ve mezunlardan oluþan 8000 kiþilik bir grup,
Ata'nýn manevi huzuruna çýkarak karanfil býraktý.

Geleneksel Emekli Öðretmenler Günü bu yýl 21 Mayýs 2008 tarihinde Ýncek
Kampüsü'nde düzenlendi. TED Ankara Koleji emekli beden eðitim öðretmenlerin-
den olan ve halen TED Ankara Koleji'nde eðitim müþaviri olarak görev yapan Or-
han Oruç, emekli öðretmenler adýna bir konuþma yaptý. Oruç konuþmasýnda, TED
Ankara Koleji'ne yýllarca hizmet veren ve gönül baðlarýný hiç bir zaman koparmamýþ
olan emektar öðretmenlerin bu kuruma olan baðlýlýklarýný bir kez daha dile getirdi.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan ayný gün açýlýþý gerçekleþen Okul Müzesi’ni gezen
emekli öðretmenlerimiz, beðenilerini ve memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Emekli Öðretmenler Günü



36

bizim dünyamýz

kolejliler TEMMUZ2008

1982 mezunlarýmýzdan bir grup Ýstanbul'da Boðaz'da düzenledikleri
tekne turunda bir araya geldiler. Hakan Horozoðlu'82 tarafýndan düzen-
lenen organizasyona Ayþegül Kristal Gömeç’82, Banu Tozkoparan’82
da katýldý. Tura katýlanlar arasýnda bulunan Levent Bilgin'82, gecenin ha-
rika geçtiðini bu sayede uzun süredir görmediði arkadaþlarýný görme fýr-
satý bulduðunu belirtti. Katýlýmcýlardan Erdoðan Dedeoðlu'82 ise duygu-
larýný "bu eþsiz buluþmanýn tarifsiz etkileri hala üzerimde. Ýnsanýn içi hu-
zur doluyor, hayata bakýþ açýsý deðiþiyor" sözleriyle dile getirdi. 

Geleneksel Kuru Fasulye Günü, Ýstanbul Torch’da mezunlarýn geniþ
katýlýmýyla geçtiðimiz ay gerçekleþtirildi. Moðollar konserinin de yer al-
dýðý organizasyonda mezunlarýmýz dostlarýyla hasret gidererek, eðlen-
celi bir gün geçirdiler.

Ýstanbul Ankara Kolejliler Derneði’nin Lokali olan Torch Tarabya,
2007 yýlýnda tamamen yenilenerek üyelerine yakýþan bir çehreye ka-
vuþturuldu. Tesis lokal, yüzme havuzu, tenis kortu, çocuk bahçesi, bas-
ketbol sahasý olarak yaklaþýk 5 bin metrekarelik yeþil bir alandan oluþ-
maktadýr.

Torch Tarabya, salý günleri canlý müzik, pazar günleri kahvaltý, her
ay gerçekleþen dönem yemekleri ve özel günler organizasyonlarý ile
tüm Kolejlilere hizmet veriyor. 

www.ankkolder.org 

KOLEJLÝLERÝN ÝSTANBUL'DAKÝ YUVASI TORCH TARABYA’DA

Kuru Fasulye Günü

'82 mezunlarýnýn
Boðaz keyfi
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Sigaranýn saðlýða olan zararý herkes tarafýndan bilinmesine

raðmen kullanýmýnýn gün geçtikçe arttýðý düþünülüyor. Gü-

nümüzde insanlarý sigara içmeye yönelten nedenler sizce

nelerdir? 

Sigara kullanýmýnýn her geçen gün arttýðý artýk doðru deðil.
Sigara içme oranlarý Türkiye'de 1996 yýlýnda çýkan kanunun-
dan sonra azaldý. 2000 yýlýndan sonra da iyice düþüþe geçti.
Sigara içirten en önemli faktör içindeki nikotin denilen, baðým-
lýlýk yapýcý maddedir. Nikotin baðýmlýlýðý nedeniyle tedavi gör-
meden sigarayý býrakmak oldukça zordur. Dolayýsýyla içenler
de bu yüzden içiyor. Bu baðýmlýlýðý saðlamak için sigara firma-
larý, çok ciddi promosyon kampanyalarý düzenliyorlar. Ben, ya-
sal olarak alýnan tedbirlerin sigara kullaným oranýnda ciddi bir
düþüþ saðlayacaðýna inanýyorum. 

Sigaraya karþý verdiðiniz mücadele Dünya çapýnda biliniyor.

Bize üzerinde çalýþtýðýnýz projelerinizden bahseder misiniz?

Bu nazik söylemlerinizden dolayý teþekkür ediyorum. Siga-
ra mücadelesine 1985 yýlýnda baþladým ve 23 yýldýr bu müca-
deleyi sürdürmekteyim. Sigara Saðlýk Ulusal Komitesi'nin dö-
nem baþkanýyým. Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleþmesi'nin
oluþturulmasý aþamasýnda hazýrlýk makaleleri ve bilimsel dökü-
manlar hazýrladým ve Cenevre'deki müzakerelere katýldým. Do-
layýsýyla Uluslararasý Çerçeve Sözleþmesi'nin oluþmasýnda
önemli bir tarafým. Daha sonra da bu sözleþmenin Türkiye'de
uygulanmasý ve yasal çalýþmalarýný yürüttüm ve yürütmekte-
yim.

Kapalý ortamlarda sigara içme yasaðý, sizce sigara tüketimi-

ni gerçek anlamda azaltabilecek bir uygulama mýdýr?

Evet, ben bunun gerçekleþeceðine inanýyorum. 1990'lý yýl-
lardan sonra, dünyanýn çeþitli yerlerinde sigara kullanýmýný
azaltma çalýþmalarý sürdürülüyor. Bunlarýn sonucunda yüzde
25 ile 30 arasýnda sigara tüketiminin azaldýðý görülmüþ. Türki-
ye'de de yüzde 30 civarýnda bir azalma yaþanacaðýna inanýyo-
ruz. 

Türkiye'de iç ortamlarda dumansýz bir ortam yaratabilmek
gerçekten çok önemliydi. Biz Sigara Saðlýk Ulusal Komitesi
olarak bunun için çok mücadele verdik.  Bir çok kurumla iþbir-
liði yaptýk. Bu kadar kurumu bir arada tutan bir çimento oldu-
ðumu düþünüyor ve bununla da gurur duyuyorum. 

Yurtdýþýnda paketlerin üzerinde, si-

gara sonucu insanlarda meydana

gelen hastalýk ve kayýplarýn fotoð-

raflarý yer alýyor. Ülkemizde bunlar,

yazýlý uyarýlar þeklinde gerçekleþti.

Sizce bu uygulama yeterli etkiyi ya-

ratabildi mi? 

Kýsmen etki yaptý ama resimli
uyarýlarýn yaptýðý çarpýcý etkiyi yapa-
madý. Þimdi resimli uyarý sistemine
de gidilecek zaten. Yönetmelikler
çýkmak üzere. Sanýrým bir aya kadar
uygulamaya konulacaktýr.

Piyasaya sürülen elektronik sigara-

lar Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ya-

saklandý. Sigara baðýmlýlýðýndan

kurtulmak için denenen bu yol, siz-

ce ne kadar doðru? 

Elektronik sigaranýn, sigarayý bý-
raktýrýcý hiçbir etkisi yoktur. Bunlar, içinde nikotin olan bir siga-
ra çubuðudur. Sigara ile ayný özelliklere sahiptir. Üstelik de
hangi dozda alýnacaðý herhangi biri tarafýndan denetlenmez.
Bu anlamda bir sigara býraktýrma aracý olduðunu söyleyeme-
yiz. Bu nedenle de kullanýlmasý da hiç güvenli deðildir. Elektro-
nik sigara kullanýmý sigara üreticisi firmalarýnýn, kapalý ortam-
larda sigara kullanýmýnýn yasaklanmasý sonrasý, sigara içmeyi
ve nikotin baðýmlýlýðýnýn sürdürülmesini teminen kullandýklarý
bir yöntemdir. Dolayýsýyla biz bunun hiçbir þekilde kullanýlma-
sýný önermiyoruz. Zaten Saðlýk Bakanlýðý da bunlarý denetim al-
týna almaya karar verdi. 

“Sigara karþýtý kurumlarý 
bir arada tutan bir çimentoyum”

Prof. Dr. Elif Sezginer Daðlý'74

Marmara Üniversitesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþka-
ný Prof. Dr. Elif Sezginer Daðlý'74, týp dünyasýnda yýllardýr gösterdiði ça-
ba ve baþarýnýn yaný sýra büyük bir sosyal sorumluluk görevini de yerine
getiriyor. Dr. Daðlý, sadece Türkiye'de deðil tüm dünyada sigara karþýtý
bilim insanlarýnýn baþýnda geliyor. Katýldýðý her toplantýda sigaranýn insan
metabolizmasýna verdiði büyük zararlarýn yanýnda ülke ekonomilerine ve
toplumlara verdiði kayýplara da iþaret eden Daðlý, her geçen gün sigara
karþýtý önemli proje ve çalýþmalara imzasýný atýyor. Dergimiz için kendisiy-
le, sigara ve saðlýk üzerine son derece keyifli bir röportaj gerçekleþtirdik. 
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Sigarayý býrakmak için insanlar kesin olarak uzman yardýmý

almalý mýdýr? Bu ayný zamanda psikolojik de bir baðýmlýlýk

deðil midir?

Kesinlikle öyle. Hem psikolojik hem de biyolojik bir baðým-
lýlýk. Sigara kullanýcýlarý, bu baðýmlýlýktan kurtulmak için mutla-
ka bir uzmandan yardým almalýdýr. Tek baþýna yapýlan sigara
býrakma çabalarýnda baþarý genellikle düþük oranda kalýr. Yar-
dým ve desteklerle yapýlacak müdahaleler sonucunda ise bu
sayý daha da yükselmektedir. Ama tabi ki önemli olan, insan
kafasýnda bitirsin, sigarayý býrakmaya hazýr olsun. Bu kadar za-
rarýný duyduktan sonra ve Türkiye'ye getirdiði ekonomik mali-
yetini bildikten sonra, hala sigara içmeyi ben vatanseverlik ola-
rak görmüyorum. Türkiye'ye yýlda 50 milyar dolarlýk bir ekono-
mik kayýp yaþatan ve çok büyük bir saðlýk kaybý meydana ge-
tiren bir sektörde, insanlarýn daha dikkatli davranmasý gerekti-
ðini düþünüyorum.

Bu yýl Ýstanbul Tabip Odasý tarafýndan verilen "Prof. Dr. Nus-

ret Fiþek Halk Saðlýðý Hizmet Ödülü"ne layýk görüldünüz. Bi-

zimle duygularýnýzý paylaþýr mýsýnýz?

Böyle bir ödül almak benim için gerçekten çok gurur veri-
ci. Bu gurur, yapmýþ olduðum iþler dolayýsýyla deðil. Prof. Dr.
Nusret Fiþek benim hocamdý. Türkiye'de halk saðlýðý konusun-
da ilk adýmlarý atmýþ ve gerçekten koruyucu hekimliðin hem
daha ucuz hem daha yararlý hem de acý çekilmeden yapýlan
ve tedaviden daha üstün bir yöntem olduðu prensibini Türki-
ye'ye getirmiþtir. Onun bir öðrencisi olarak, onun ödülüne layýk
görülmek beni çok gururlandýrdý. 

TED Ankara Koleji'nden mezun olmanýzýn sonraki kariyerinizde

ne tür etkileri oldu? O yýllara dair hatýrladýklarýnýz nelerdir?

1974 yýlý TED Ankara Koleji dönem birincisiyim. Ben çok ça-
lýþkan bir öðrenciydim. Bu nedenle sosyal hayata pek gireme-
dim Kolej sýrasýnda. Ama ona raðmen gerçekten arkadaþlarým-
la geçirdiðim neþeli, yardýmsever, birliktelik ruhu taþýyan günle-
ri hiç unutmuyorum. Okul arkadaþlarýmla hâlâ görüþüyorum.

Bizim sýnýf oldukça iyi haberleþen bir sýnýf. Hâlâ Ankara Koleji
Marþýný söylerken tüylerim diken diken olur ve baðýrarak söyle-
rim. Kolejli olma ruhu insandan hiç kaybolmuyor. Ben bir heki-
mim ayný zamanda. Ýstanbul'da bir muayenehanem var. Ar-
kamdaki kütüphanede Ankara Koleji'nin armasý, Atatürk resmi
ile birlikte duruyor. Bir de Ankara Koleji Kupam var. Gelen has-
talarým onu gördükleri zaman, hemen "Kolejli misiniz?" diye se-
vinçle soruyorlar. Ankara Koleji mezunu olup Ýstanbul'a yerle-
þen ya da Ýstanbul TED'de öðrenci olan hastalarým armamýzý
görünce çok heyecanlanýyorlar, hemen sýcak bir temas oluþu-
yor. 

TED Koleji'nin size en büyük katkýsý ne oldu?

Þöyle söyleyebilirim. Bakýn mesela ben Týp Profesörü ol-
dum. Çeþitli mevkilere geldim. Marmara Üniversitesi Çocuk
Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkanýyým. Ama insanlar
bana hep konumlarým nedeniyle, o konumlarýn biçtiði pozis-
yonlar nedeni ile saygý gösteriyorlar ve öyle davranýyorlar. Ko-
lejli arkadaþlarým beni sadece ortaokuldaki ve lisedeki halimle
biliyorlar ve bana Elif olarak davranýyorlar. Bu yakýnlýðý ve bu
samimiyeti baþka hiçbir þeyde bulmak mümkün deðil. Mes-
lekte ilerledikçe yalnýzlaþýyorsunuz. Ama 40 yýl öncesine dön-
düðünüz zaman o kalabalýðý bulabiliyorsunuz.

1957 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1974 yýlýnda TED Ankara
Koleji'nden dönem birinciliði ile mezun oldu. 1980 yýlýnda H.Ü.
Týp Fakültesi'ni tamamladý. 1983-1984 yýllarý arasýnda Hacette-
pe Týp Fakültesi Pediatri Baþasistanlýðý yaptý. 1985-1987 yýllarý
arasýnda Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi Merkezi Pedi-
atri Uzmaný olarak görev yaptý. 1987-1988 yýllarýnda Marmara
Üniversitesi Pediatri Anabilim Dalý Yard. Doç., 1988 yýlýnda da
Pediatri Doçenti ünvanýný aldý. 1988-1990 yýllarý arasýnda Lon-
dra'da Brompton National Heart and Lung Hospital'da, "Hono-
rary Clinical Research Fellow" (British Council bursiyeri) olarak
bulundu. 1990-1998 yýllarý arasýnda M.Ü. Çocuk Göðüs Hasta-
lýklarý Bilim Dalý Baþkanlýðý yaptý. 1993-1997 tarihlerinde Toraks
Derneði Tütün ve Saðlýk Çalýþma Grubu Sekreteri görevini yü-
rüttü. 1994 yýlýnda Pediatri Profesörlüðü'ne atanan Daðlý, To-
raks Derneði Çocuk Göðüs Hastalýklarý Çalýþma Grubu Baþ-
kanlýðý yaptý. 1995 yýlýnda Çevre Sorunlarý Uygulama ve Araþtýr-
ma Merkezi Ýnsan ve Çevre Araþtýrma Bölümü, Sigara ve Diðer
Alýþkanlýk Yapýcý Kimyasallarla Etkileþim Araþtýrma Birimi Baþ-
kanlýðý yaptý. 1996 yýlýnda Avrupa Solunum Derneði Pediatri
Asemblesi Uzun Dönem Planlama Komitesi Sekreterliði, 1997
yýlýnda da Sigara ve Saðlýk Ulusal Komitesi Sekreterliði yaptý.
1998 yýlýnda Uluslararasý Tüberküloz ve Akciðer Hastalýklarý Sa-
vaþým Birliði Bilimsel Koordinasyon Komitesi Üyeliði ve Tütün
Önleme Bölümü Sekreteri olarak görev yaptý. 1998-1999 yýlla-
rýnda Toraks Derneði Ýstanbul Þubesi Sekreteri, 1999 yýlýnda
Avrupa Solunum Derneði Yönetim Kurulu Üyesi, Dünya Saðlýk
Örgütü Tütünsüz Giriþimi Geçici Danýþmaný, 2000 yýlýnda Ulus-
lararasý Tüberküloz ve Akciðer Hastalýklarý Savaþým Birliði (IU-
ATLD) Genel Sekreteri, Bilimsel Koordinasyon Komite Baþka-
ný, Tütün Önleme Çalýþma Grubu Program Sekreteri olarak gö-
rev yaptý. 

2007 yýlýnda Sigara ve Saðlýk Ulusal Komitesi Baþkaný olan
Daðlý, 2001 yýlýndan bu yana M.Ü. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýkla-
rý Anabilim Dalý Baþkanlýðý görevini yürütüyor. 

Prof. Dr. Elif Sezginer Daðlý’74

Prof. Dr. Elif Sezginer Daðlý'74



Küçük, mahcup bir kýz çocuðu olarak girdiði Kolej'in kapýlarýna yýllar sonra Ýngi-
lizce öðretmeni olarak dönen Gülten Gökay'42, bugün Türkiye'nin tanýnmýþ ka-
dýn ressamlarý arasýnda bulunuyor. Son sergisini geçtiðimiz aylarda Ankara'da
açan Gökay, Kolej'de geçirdiði yýllarýn hayatýnýn temelini oluþturduðunu söylüyor.

Kole j 'de öðretmenl ik ten ressaml ýða. . .

Gülten Gökay’42

ç nesil Kolejli, günümüzün önde gelen kadýn res-
samlarýndan Gülten Gökay, 1925 yýlýnda Ýstan-
bul'da dünyaya geldi. Çeþitli nedenlerden dolayý
ailesi bir süre sonra Ankara'ya taþýndý. Ýlkokul
yaþlarýna geldiðinde, annesi Gülten Gökay'ý han-

gi okula vereceðini bilemez önceleri. Çünkü küçük Gülten
çok zekidir. Evlerinin yakýnýnda bir Kolej açýlacaðýný duyar
duymaz, kýzýnýn elinden tuttuðu gibi Kolej'e götürür. Gülten
Haným "Sokakta oynarken, kendimi birden Kolej'in bahçesin-
de buldum" sözleriyle anlatacaktýr o günleri. Fakat Kolej bina-
sý henüz tamamlanmamýþtýr. Bu yüzden Gülten Haným ve bir-
kaç öðrenci Kolej'e yakýn bir apartman dairesinde baþlarlar ilk
derslerine. Birkaç hafta sonra taþýnýrlar Kolej'in tamamlanan
binasýna. Ýlk iki yýlý atlayarak üçüncü sýnýftan baþlar Gülten
Gökay, hayatýnýn önemli bir kýsmýný geçireceði Kolej'deki yýlla-
rýna. Konuþurken hemen beyaz yanaklarý kýzaran, utangaç
küçük bir kýz çocuðudur. Önceleri kýzlar ve erkekler birlikte
okurlarken kýsa bir süre sonra ayrýlýrlar. Öðrenciler üzülürler
bu ayrýlýða. Hatta kýzlar ve erkeklerin okuduklarý binalarýn ara-
sýna bir tel çekilir. Öðrenciler kendi aralarýnda "Majino Hattý"
derler bu hatta. "Kýzlar ve oðlanlar çaktýrmadan o telin ardýn-
dan görüþür, konuþurlardý. Ben aðýrbaþlýydým, bir köþede du-
rur, onlarý seyrederdim" diyor Gökay. 

Kolej günlerinden en önemli anýlarý ise öðretmenlerle ilgi-
li olanlar. Seçilmiþ yabancý öðretmenler sayesinde çok iyi Ýn-
gilizce öðrenirler. Özellikle Miss Nosser en iyi hatýrladýðý öð-
retmenlerin baþýnda geliyor. Hikaye gibi anlatýlan tarih dersle-
ri de sevdikleri dersler arasýndadýr. Bir de hayatýnýn kalanýnda
tutkunu olacaðý felsefeyi çok sever Gülten Gökay. Felsefe
dersi olmayan bir okulda, felsefenin en temel kavramlarýný
öðretmenleri Niyazi Berkes sayesinde öðrenirler. Anlamý "ya-
þamaktýr" dediði felsefenin bugün dahi tutkunu olacaktýr.

Gülten Gökay'ýn resim tutkusu da Kolej'de henüz ilkokul
sýralarýndayken baþlar. Resim öðretmeninin "eski ve yeni yýlý
anlatýn" dediði yarýþmada birinci olur. Eski yýla arkasý dönük
elinde eski çantasýyla giden birini, yeni yýla ise süslenip püs-
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maariften yetiþenler

lenip gelen þýk bir bayaný çizer. O günlerden bellidir onun re-
sim sanatýnda ilerde çok baþarýlý olacaðý. Kolej'den sonra gü-
zel sanatlar okumak ister. Fakat o zamanlar böyle bir fakülte
olmadýðýndan A.Ü. Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Ýngiliz Dili
ve Edebiyatý'na kaydolur. 

Fakülteyi bitirir bitirmez de Miss Nosser tarafýndan yeni-
den mezun olduðu Kolej'e Ýngilizce öðretmeni olarak çaðrýlýr.
Çok sevdiði okuluna bu kez öðretmen olarak dönen Gökay,
öðrencileri tarafýndan sevilen bir öðretmen olur. Öðrencileri-
nin Ýngilizce'yi severek, öðrenmelerini saðlamak için o da ti-
yatro gösterileri düzenler, çeþitli etkinlikler yaptýrýr. Kolej'de
dört, beþ yýl süren öðretmenlik döneminden sonra bir öðren-
cisinin velisi tarafýndan Türkiye Ticaret Odalarý Birliði'nde ça-
lýþmasý teklif edilir. Önce sekreter olarak baþlar fakat mutlu
olmadýðýný gören müdürleri onu Kütüphane Müdürlüðü'ne
geçirirler. 

Kariyerindeki baþarýlý günler bu þekilde baþlar. Cenevre
ve Brüksel'de dokümantasyon ve enformasyon üzerine staj
yaparak edindiði bilgi ve deneyimlerini buraya aktarýr. Önce-
leri küçük bir kütüphane olan burayý edindiði her yayýný top-
layarak, tamamen kendi çabasýyla geliþtirir, büyütür ve Türki-

ye'de bir örnek oluþturur. Yirmi yýl burada çalýþtýktan sonra
Avrupa Birliði Türkiye Temsilciliðinde ve DPT'de ilk Enformas-
yon ve Dokümantasyon Müdürü olarak göreve baþlar.
Yaklaþýk 10 yýl da burada çalýþtýktan sonra artýk çocukluk aþ-
ký olan resme daha fazla zaman ayýrma vakti gelmiþtir. 

Hayatýnýn her döneminin vazgeçilmez bir parçasý olan
resmi aslýnda hiç býrakmaz Gökay. Kayýhan Keskiok, Orhan
Çetinkaya gibi çeþitli ustalardan dersler alýr, kendini geliþtirir.
Kiþisel ve karma birçok sergiye katýlýr. Tamamen insan odak-
lý, gerçekçi resimlerinin mekanlarý ise insanýn yaþadýðý her
yerdir. Bazen bir kahvehane, bazen bir düðün, bazen tarlada
çalýþan insanlar onun resimlerinin ana temalarýný oluþturur.
Yaðlýboya tekniði kullanarak dýþ ve iç mekanlar içindeki in-
sanlarýn yaþamlarýný renkler ve figürlerle sanatseverlere ulaþ-
týrýr. Türkiye'nin tanýnmýþ kadýn ressamlarý arasýnda yerini alýr. 

Gökay'a göre tüm bu baþarýlarýnýn temelinde Kolej'de al-
mýþ olduðu eðitim yatmaktadýr. Ýki kýzý ve üç torunu da çok
sevdiði okulu Kolej'de okurlar. Gülten Gökay, yýllar önce kü-
çük bir apartman dairesinde öðrenimine baþladýðý Kolej'in
þimdiki Ýncek Kampüsü'nde torunlarýyla birlikte aktivitelere
katýlmanýn mutluluðunu yaþýyor. 
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Erickson College'in çalýþmalarýný "ya-

þamýn çözümsüz durumlarý için tek-

nolojiler geliþtirmek" olarak tanýmlý-

yorsunuz. Nedir bu çözümsüz du-

rumlar? Biraz açar mýsýnýz?

nsanlarýn sorun yaratma kapa-
siteleri çok yüksektir. Ancak bu
sorun yaratma kapasitesinin
kendisi, sorun olmaktadýr. Ýn-
sanlar bir sorunun etrafýnda ki-

litlendikleri zaman aslýnda fark ede-
mezler ki farklý alanlarý düþünmeye
baþladýklarýnda
beyinlerinin farklý
bölgeleri çalýþma-
ya baþlar ve bu da
çözüme odaklan-
mayý saðlar. Örne-
ðin yöneticilerin bir
kýsmý sistem düþünce-
siyle düþünür. Yöneticiler o kadar faz-
la detaya inebilir ki bir süre sonra ön-
celiklendirme yetilerini kaybederler. Bu
nedenle biz yöneticilere ve liderlere,
beynin çalýþma sistemi açýsýndan
"güçlü öncelikler belirlemeyi nasýl ya-
pabilirleri" öðretiyoruz. Sýkýntý yaþadýk-
larý en büyük sorun genellikle o önce-
likler etrafýnda gerçekten organize ol-
mak ve bir anlamda da harekete geç-
mek. Bu çerçevede nasýl yapabilecek-
lerini anlatýyoruz. Bu önceliklere ulaþ-
mada kendi disiplinlerini nasýl saðlaya-
bilirler, bunlarý öðretiyoruz. Biz konuya bu
þekilde yaklaþtýðýmýzda sorunlar kendili-
ðinden yok olur. 

Ýnsanlarýn sýkýntý yaþadýklarý
ikinci organ birlikte çalýþtýklarý iþ ar-
kadaþlarýyla iliþkileridir. Ýnsanlar
güçlü bir koçla çalýþmaya baþla-
dýklarýnda aradaki sürtüþmeler
kaybolur. Dolayýsýyla sorunlar da.
Bu süreçte insanlarýn öðrendikle-
ri temel þey kendi içlerinde ya da
diðer insanlarda bulunan dahiliði
keþfetmek ve o dahiliðe de say-
gý duymaktýr. Örneðin farklý stil-

de kendini
çok güçlü

hisseden biri-
nin yapýsýnda-

ki farklýlýðýna
saygý duymak ge-

rekir.

Yeni kitabýnýz olan "Koçluðun Sanatý

ve Bilimi"ni tanýtabilir misiniz? 

Ýlham insan için çok önemli bir ko-
nu. Bu kitap insanýn kendi iç sistemini
harekete geçirerek, o ilhamý nasýl orta-
ya çýkarabileceðini anlatýyor. Birbiriyle
baðlantýlý dört kitabýn ilki olan Koçluðun
Sanatý ve Bilimi kitabým, hem kiþiler
hem de kurumlar için bir kaynak. Kitap
niyet ettiðiniz, yapmak istediðiniz þeyi
bir anlamda hedefinizi, farkýndalýkla
oluþturmayý ve ona doðru harekete geç-
meyi saðlýyor. Kitap sadece bilgi içermi-
yor. Ayný zamanda kiþinin kendi geliþi-
minde uygulayabileceði egzersizleri de
içeriyor. Kiþinin gerçekten belli konulara
odaklanabilme yetisini ve farklý konulara
odaklanarak, kendi kapasitesini geliþtir-

Þ i r k e t  b a þ a r ý s ý n d a  y e n i  b i r  f e n o m e n

Koçluðun duayeni                    Marilyn Atkinson

i
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mesine yardýmcý oluyor. Bir anlamda ki-
þisel geliþimi de içeriyor. 

Kitabýn hedef kitlesi, kendi beyinleri-
ni, kullanma yetilerini geliþtirmek isteyen
herkes. Bu kitap olumsuz duygularý ge-
ride býrakabilme yetisini geliþtirebilmek,
kendiniz için güçlü bir gelecek oluþtura-
bilmek, daha güçlendirilmiþ öðrenme
becerilerini geliþtirebilmek ve ayný za-
manda mutlu olmak için bir kaynak. Bu
grupta 4 kitap var. Diðer üçü de yakýnda
Türkiye'de olacak. 

Son dönemlerde özellikle büyük þir-

ketlerde koçluk uygulamalarý artýyor.

Koçluðun þirket çalýþanlarýna faydalarý

nelerdir?

Koçluk 15 yýldýr dünyada var. Dolayýsýy-
la yeni bir fenomen. Koçluk, þirketlerin lider
ve yöneticilerinde çok ciddi deðiþimler yarat-
týðý için, kuvvetli bir itici güç olarak ortaya çý-
kýyor. Günümüzde insanlar, 20 yýl önce ihtiyaç
duymadýðýmýz o kadar çok bilgiyle uðraþýyor-
lar ve o kadar çok bilgi var ki. 

Özellikle iþ yaþamýnda pek çok farklý konuy-
la uðraþma gereði ortaya çýktý. Bu yüzden in-
sanlar kendilerini çok daha fazla stres altýnda
hissediyorlar. Bir diðer önemli nokta insanlar ya-
þamlarýnda kariyerlerini sürekli deðiþtiriyorlar. Yapýlan araþtýr-
malar, bir yaþamda beþ farklý kariyerde çalýþan insan tiplerinin
olduðunu ortaya çýkardý. Bireyler, çalýþanlar sýklýkla iþ deðiþtir-
me eðiliminde olduklarý için yöneticilerin görevleri de kiþilerin
þirket içinde potansiyellerini güçlendirerek orada kalmalarýna
yönelik bir þeyler yapýp kaybetmemek. Bunlarýn hepsi koçluk
endüstrisinin dünyada hýzla geliþmesinin nedenleri arasýnda-
dýr. Herkes özellikle þirket çalýþanlarý, koçluk sisteminden geç-
tiklerinde daha etkili ve verimli çalýþabilirler. Yapmak istedikleri-
ni stresten arýnmýþ bir þekilde yapabilirler. 

Takýmlarla çalýþan þirketlerde de takým kolaylaþtýrýcý olarak
koçlarla çalýþýldýðýnda çok daha etkileyici sonuçlar ortaya çýký-
yor. Koçluðun öyle bir etkisi var ki, bir çeþit domino taþý gibi bir
düzeyden baþladýðýnýzda o aþaðý doðru gidiyor ve etkisi þirke-
tin her kademesine yayýlýyor. Bunun da sonuçlarý þirketin tama-
mý üzerinde görülüyor. Örneðin geçtiðimiz yýl Kanada Posta
Merkezi ile bir çalýþma baþlattýk ve orada çok ciddi bir deðiþim
saðlandý. Burasý 80 bin kiþilik bir þirket ve 4 düzeyde koçluk
gerçekleþiyor. Þirkette yapýlan ölçümlerde ortaya çýkan sonuç-
lara göre yönetim ve çalýþanlar koçluk yaklaþýmýný kullandýkla-
rý için çok memnunlar. 

Koçluk için verilen eðitimin genel özelliklerinden bahsedebi-

lir misiniz? Nasýl bir eðitim sürecini kapsýyor?

Erickson Koçluðu Uluslararasý Koçluk Federasyonu'nun
onayladýðý ve organize ettiði bir eðitim programý. Bu profesyo-
nel koçluk yaklaþýmýnda bir koçun kazanacaðý çok güçlü yete-
nekler var. Bu yeteneklerden bazýlarý fikirleri oluþturabilme, uy-
gulama ve bütün o plan ve süreçleri yapabilme becerilerini ka-

zanabilme. Kiþiler bu eðitim sürecinde güçlü soru
sormanýn nasýl olabileceðini, yaratýcýlýklarýný nasýl
ortaya çýkarabileceklerini farklý lider tipleriyle nasýl
çalýþýlabileceðini öðreniyorlar. Dolayýsýyla özellikle
yöneticiler için koçluk çok yararlý bir süreç saðlý-
yor. Ankara'da þu anda verilen eðitim, toplam 16
günlük ama 6 ay süren bir eðitim. Bu 6 ay süre-
sinde 4'er günlük modüller haline yayýlmýþ du-
rumda. Çünkü eðitim alan kiþiler farklý kiþilere
koçluk pratikleri yapmak durumundalar. Yap-
týklarý o eðitim gözlemleniyor, geri bildirim alý-
yorlar, dolayýsýyla süreç artýyor. 

Verilen eðitimin baþarý oraný nedir? Eðitim sonra-

sýnda istenilen hedefe ulaþýlamadýðý oluyor mu?

Þu ana kadar dünyada yaptýðýmýz Erickson eðitim sonuç-
larýný sizlerle paylaþabilirim. Bizim eðitimlerimizden geçenlerin
%75'i eðitim sonrasýnda yaþamlarýný koç olarak devam ettir-
mek istiyorlar. Bunu yapýyorlar. Kimisi þirketlerde çalýþan lider-
ler, bazýlarý danýþmanlýk þirketlerinde baþkanlýk yapan kiþiler ve
koçluðun onlara katkýsý olacaðýný düþünüyorlar. Bizim eðitimi-
mizin bir özelliði var. Kiþi nerede çalýþýyor olursa olsun kendi
yaptýðý iþteki baþarýyý artýrmaya katký saðladýðý için sonuçta in-
sanlar bu eðitimin sonucunda baþarýlý sonuçlar elde ediyorlar.

Bu eðitim sistemi ayný zamanda insanlarýn düþünme siste-
mi çerçevesinde geliþtirilmiþ bir sistem. Dolayýsýyla insanlar bir
kez mantýklarýyla bu eðitim sisteminden geçerek bir deneyim
yaþadýklarýnda kendi düþünce sistemlerini organize edebildik-
leri için kimse kullanamýyor demek mümkün olamýyor. 

Birçok ülkeye eðitim vermek için gidiyorsunuz. Türkiye'den

talep nasýl, þirketlerde koçluk artýyor mu?

3 yýldýr Türkiye'ye geliyorum. Bu süre içerisinde koçluða
olan ilginin iki katýna çýktýðýný söyleyebilirim. Geçen ay Antal-
ya'da 120 kiþinin katýldýðý büyük bir eðitim organizasyonu oldu.
Þirketlerde koçluðun kullanýmý ile ilgili insan kaynaklarý zirve-
sinde bir konferans verdim. O konferansta da, salon tamamen
doluydu ve insanlar þirketlerinde koçluðun nasýl kullanýlacaðýy-
la ilgili çok ilginç sorular soruyorlardý. Dolayýsýyla, ilgi oldukça
fazlaydý. Þirketlerin temel noktalarýnda geliþim saðlamak, ta-
kým çalýþmalarýný yapmak, kurum kültürünü geliþtirmek ve þir-
ketin yapýsýna katký saðlamak anlamýnda koçluðun büyük ya-
rarlarý olduðu için, þimdi dünyanýn hemen her yerinde, özellik-
le de þirketler penceresinden koçluk hýzla geliþmekte. 

Koçluk çalýþmalarý ve eðitimleriyle tüm dünyada duayen kabul
edilen Klinik Psikolog ve Davranýþ Bilimci Doç. Dr. Marilyn Atkin-
son, Türkçe'ye çevrilen kitabý "Koçluðun Sanatý ve Bilimi" için
geçtiðimiz ay Türkiye'ye geldi. Ankara Denge Merkezi'nin davet-
lisi olan Koçluk Disiplininin Kurucusu Dr. Atkinson, ayný zaman-
da dünya genelinde koçluk eðitimi veren Erickson College'in ku-
rucusu. Doç. Dr. Marilyn Atkinson'la koçluðun birey ve þirket yö-
neticileri için faydalarý ve amaçlarý üzerine görüþtük.
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Türkiye'de Erikson Uluslararasý Koçluk Federasyonu bu
anlamdaki ilk okullardan biri. Fakat þimdi biliyoruz ki, baþka
okullar da bu pazara girmeye baþladýlar. Çünkü talep artmaya
baþladý. 

Vermiþ olduðunuz eðitimi

kimler almalý?

Biz þirketler dýþýnda þu
anda iki üniversite ile çalýþýyo-
ruz. Bu üniversitelerden birin-
de 80 eðitmen koçluk eðitimi
alacak. Oldukça ilginç bir ça-
lýþma olacak. Hükümetlerle
çalýþýyoruz. Octovia'da hükü-
metin farklý insan kaynaklarý
bölümlerinin üyelerinin katýldý-
ðý 20 kiþilik bir eðitim düzenle-
dik. Farklý ülkelerde iki Týp Fa-
kültesi'nde koçluk eðitimi ver-
dik. Doktorlarý özellikle hasta-
larýyla olan iletiþimlerinde
güçlü ve etkili soru sormalarý yönünde eðitiyoruz. Ayný zaman-
da birbirleriyle olan iletiþimlerinde de bu yöntemi kullanmalarý-
ný öneriyoruz. Özellikle milli eðitim sistemlerinde kullanýlmasý
önemli. Örneðin þu anda Kuzey Amerika'da çok gündemde
olan bir konu. Eðitmenler ve eðitim sistemlerinin koçluk yap-
masý konusunda büyük bir ilgi var. Özellikle giriþimciler için
koçluk çok önemli. Çünkü onlar projelerinin baþýndan, o iþi
sonlandýrmaya kadar bir çok sýkýntý yaþarlar. Bu anlamda koç-
luk çok katký saðlar. Gerçekten baþarýlý olmak isteyen giriþim-
cilerin dünyada genellikle koçlarla çalýþtýklarýný görüyoruz. Ge-
nel olarak koçluk, liderlik becerilerini geliþtirmede büyük katký
saðlýyor. Kiþiler koçluðu kendilerinden ziyade, daha çok bulun-
duklarý þirkette liderlik yetilerini geliþtirip, kullanmak üzere ter-

cih ediyorlar. Özellikle liderlik konusunda bir takýmla çalýþma-
da koçluk çok büyük katký saðlar; çünkü takýmýn koçluk yakla-
þýmlarýyla yönetiliyor olmasý, o takýmýn baþarýsýný ciddi þekilde

etkiler. Þirketlere gittiðimizde, yöneticileri kendi çalýþtýklarý
takýmlarýnýn yetilerini geliþtirmek ve o takýmlarla sinerjik bir
takým etkisi ortaya koyabilmek için eðitiyoruz. En önemli
ikinci aþama da, bunlarý uygulama ve sonuca ulaþma.
Özellikle yöneticilerin, stresli ortamlarda bulunan ve stresli
iþler yapan çalýþanlarý desteklemede bu becerilere ihtiyaç-
larý var. Ne doðru gidiyor, ne yanlýþ gidiyor, hangi aþamada
hangi yaklaþým gerekiyor ki o insan, o ortamda iþi sonuç-
landýrabilsin. Bunlara yönelik güçlü donanýma sahip olma-
sý gerekir. 

Aslýnda tüm yöneticilerin bir þekilde mutlaka lider olma-
larý gerekir. Özellikle vizyon oluþturma ve risk alabilme be-
cerilerini geliþtirmekten söz ediyorsa, eðer bir lider 6 ay bo-
yunca düzenli koçluk alýrsa bu konularda ciddi bir ilerleme
saðlayacaktýr.

Klinik Psikolog Dr. Marilyn Atkinson, Erickson International
Kurucusu ve Yürütme Kurulu Baþkaný’dýr. Kurucusu olduðu Çö-
züm Odaklý Yaklaþým çerçevesinde, insan doðasý ve geliþimi
üzerine yaptýðý baþarýlý çalýþmalarý ile 35 yýldýr alanýnda ulusla-
rarasý itibar sahibi bir bilim insanýdýr. Dr. Atkinson, Amerika ve
Rusya'da üniversiteler ile ortak eðitim programlarý tasarlamak-
ta ve uygulamaktadýr. Uluslararasý Koçluk Federasyonu (ICF)
tarafýndan onaylanmýþ olan eðitim programlarý yürütmektedir.
Dr. Atkinson'un geliþtirdiði teoriler, eðitim programlarý ve geli-
þim süreçleri, son 20 yýldýr, 30 farklý ülkede, dünyaca ünlü eðit-
menlerce geniþ kitlelere sunulmaktadýr. 

Doç. Dr. Marilyn Atkinson

Marilyn Atkinson'dan mutluluðun ipuçlarý
Mutluluk iki temel üzerine oturur. Biri denge, diðeri esneklik. Yaþamdan keyif aldýðýný ve mutlu olduðunu söyleyen, bunu

ifade eden insanlarý incelediðimizde, gününün bir kýsmýný fizikselliklerini yaþamaya ayýran insanlar olduðunu gördük.
Bedenlerini koruyorlar ve belli bir formda tutmaya çalýþýyorlar. Günlerinin bir kýsmýný öðrenmeye ayýrýyorlar. Özellikle hayalleri
ile hedefleri etrafýnda çalýþýyorlar. Üçüncü olarak içtenlikle diðer insanlarla gerçekten güçlü bir deneyimi paylaþabilecek anlar
yaratmak üzere yaþýyorlar. Mutlu insanlarýn sýrrý, o anda yaþamayý baþarýyor olmalarýdýr. Bu yüzden, onlarla birlikte olan insan-
lar da bu mutluluðu yaþýyorlar. Son olarak ise gün içinde harcadýklarý zamanýn bir bölümünü de, katký saðlamaya yönelik
deðerlendiriyorlar. Yaþamda iz býrakýlan, fark yaratacak bir alaný seçmiþ olmalarý ve bu alanda da bir þeyler yapýyor olmalarý,
onlarýn mutlu olmalarýný saðlýyor. Gerçek anlamda, "ben yaþamýmda mutluyum" diyebilen insanlarýn yaþamýný
incelediðimizde, bu dört alanýn hepsine bir gün içinde zaman ayýrdýklarýný görüyorsunuz. Aslýnda düþünürseniz, bu dört alan
yaþamda da baþarýlý olarak tanýmlanan alanlardýr. Hangi konuda çalýþýyorsak çalýþalým, istediðimiz þeylere ulaþabilme
yetimizi ve bununla birlikte yaratýcýlýk potansiyelimizi harekete geçirmiþ olmamýz gerekiyor. Ayný zamanda da, yaþamýmýzýn
baþkalarý için bir farklýlýk, bir deðer yarattýðýný deneyimlemeye ihtiyacýmýz var. Bu böylece uzun vadeli katkýyý da getiriyor.
Bunlar olduðunda hem baþarý, hem mutluluk gerçekleþiyor. Ýþte bu nokta, koçluðun ortaya çýktýðý alandýr. Diyelim ki kiþi,
yaþamýnýn bu dört alanýndan hangisine daha çok odaklandýðýný fark  ediyorsa, diðer az odaklandýðý alanlarý güçlendirmenin
yollarýný aramalý. Bunun için düþünme sistemini koçlukla birlikte geliþtirebilir. Bu, az önce mutluluðu tanýmlarken sözünü
ettiðim dengeyi oluþturabilir ve bu bir davranýþa dönüþür. Koçlarýn görevi de, insanlarýn bu davranýþlarýný geliþtirmesine ve
adeta ýþýldayarak ortaya çýkmasýna katký saðlamaktýr. 
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Öncelikle bize biraz kendinizden bahseder

misiniz? Sektörde bu noktaya gelene dek han-

gi aþamalarý kat ettiniz? 

aþkent Üniversitesi Turizm-Otelcilik
mezunuyum. Üniversite yýllarýnda
zaten kendim de yemeði çok sevdi-
ðim için bu alana ilgim, bu iþi yap-
mak için isteðim vardý. Bunun üzeri-

ne aðabeyimle Tike'nin Ankara'nýn ilk þubesi
olan Kavaklýdere Tike'yi açtýk. Daha sonra kuze-
nim ile ben, 2003 yýlýnýn Aðustos ayýnda Meh-
met Ali Burduroðlu'nun Kavaklýdere Tike'deki
kendi hisselerini devralarak o þubeyi iþletmeye
baþladýk. Ankara halký Tike'yi gerçekten çok
sevdi. Kavaklýdere'deki þarap satýþýmýz, raký sa-
týþýmýza göre yüzde 60'a yüzde 40 oranýndaydý.
Bu, hiçbir kebapçýda böyle olmamýþtýr bugüne
kadar. Bunun yaný sýra insanlar konsepti çok

sevdi. Çünkü çok kaliteli bir restaurant ve bu-
radaki þey sizin damak tadýnýz. Bir haftada

ne kadar Ýtalyan yemeði yiyebilirsiniz ki?
Ne kadar maddi gücünüz olursa olsun
damak tadýnýz Türk yemeklerini araya-
caktýr. 

Kebap dendiðinde akla ilk gelen

adreslerden biri olmayý baþaran Ti-

ke Restaurant'ýn kuruluþ serüvenini öðrenebilir

miyiz?

Mehmet Ali Burduroðlu 17 yýl Amerika'da
yaþamýþ ve daha sonra buraya gelip kuzenleri
ile böyle bir iþe atýlmýþ. 1998 yýlýnda bizim da-
mak tatlarýmýzý ve zevklerimizi dünyaya tanýtmak
için yola çýkan bu ekip, ilk þubesini Ýstanbul Le-
vent'te açmýþ. Açýldýðý günden bu yana Tike'ye
inanýlmaz bir ilgi var. Þu anda Tike, Türkiye'nin
en büyük kebapçý Franchise'ý halinde. Yunanis-
tan ve Ýsrail'de þubeleri bulunuyor. Yakýnda Rus-
ya'ya da bir þube açýlmasý planlanýyor. Arap
Emirlikleri ile görüþmelerimiz devam ediyor. Ti-
ke'nin halen 20 adet þubesi var. Bunlarýn 18'i
Türkiye'de ve bu iþ gerçekten çok baþarýlý bir þe-
kilde yürütülüyor. 

Yunanistan ve Ýsrail'de de þubeleri bulunan Ti-

ke’ye ilgi ne düzeyde?

Türkiye'ye gelen turistler, yabancý misafirler
ve devlet konuklarý kesinlikle Türk yemeklerinin
üstüne yemek yemediklerini söylüyorlar. Çünkü
bizim yemeklerimiz yaðlýdýr ve yað, yemeklere
inanýlmaz bir lezzet verir. Ýsrail'deki ciromuz Tür-
kiye'den çok daha fazla. 2007 yýlýnda Ýsrail'de
"En Ýyi Yabancý Mutfak Ödülü"nü aldýk. Tike'ye
duyulan bu ilgi, Yunanistan'da da ayný þekilde

Ýlk þubesi 1998 yýlýnda açýlan Tike Restaurant, o zamandan bu yana baþarý
grafiðini her geçen gün biraz daha artýrýyor. Tike Restaurant'ýn Çayyolu
þubesinin iþletmecisi Can Yazýcýoðlu'01, bu keyifli ve þýk mekanýn ortaya çýkýþ
hikayesini ve baþarýya ulaþmak için gösterdikleri çabalarý bizimle paylaþtý.

Türkiye’nin en büyük 
kebapçý Franchise’ý

B
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var. Mekanlarýn kaliteli olmasý ve yemeklerin lezzeti bu ilgiyi
hep canlý tutuyor. Yapýlan iþ üzerinde, en alt kademeden en
üst kademeye büyük bir dikkat ve  titizlikle çalýþýlýyor. Kontro-
lü hiç ellerinden býrakmýyorlar. Her yerde ayný lezzet, ayný tat.
Bu kadar çalýþma baþarýyý da getiriyor tabi ki. 

Butik kebapçý konseptinde servis veren bir kuruluþ olan Ti-

ke ile ayný sektördeki diðer mekanlar arasýndaki farklar ne-

lerdir? 

Tike Restaurant'a kimi Butik Ke-
bapçý kimisi de Sosyete Kebapçýsý
diyor. Sonuçta lüks bir restaurantta,
lüks bir hizmet anlayýþý ile sevdiðiniz
yemekleri yiyorsunuz. Bu hizmetlerin
piyasaya baktýðýnýzda gayet makul
fiyatlarla olduðunu görüyorsunuz.
Bütün personelimiz güler yüzlüdür.
Daha önce Türkiye'de kebapçý den-
diðinde tekdüze sýra sýra masalar
akla gelirdi. Kebap ortaya konur ve
rakýlar açýlýr. Tam anlamýyla klasik bir
servis. Þimdi öyle deðil. Tike, aileniz-
le, kýz arkadaþýnýzla gelebileceðiniz, hatta
iþ görüþmeleri yapabileceðiniz, akþam ar-
kadaþlarýnýzla doðum gününüzü kutlaya-
bileceðiniz çok kaliteli bir mekan olarak
ortaya çýktý. Bu konsepti baþlatan Tike ol-
du. Daha sonra türevleri çýktý.

Tike Restaurant'ta en çok hangi yemek

tercih ediliyor? 

Bana kalýrsa bütün menüyü denemeliler. Menümüze yeni
tadlar ekledik. Ama benim fa-
vorimi sorarsanýz: Küþleme.
Kuzunun sýrt kýsmýndan ve her
hayvanda tek parça çýkan,
parmak kalýnlýðýnda bir et. Ýna-
nýlmaz bir lezzet olduðunu
söyleyebilirim. Bütün müþteri-
lerimize öneriyorum. 

Tike Restaurant'ýn hitap ettiði müþteri portföyü kimler? Bu

portföy þehirlere ve bölgelere göre nasýl bir farklýlýk gösteri-

yor?

Tike'ye, kimi yerde insanlar aileleri ile daha çok geliyorlar.
Kimi þubelerimiz ise, iþ merkezlerine yakýn oluyor. O zaman
müþterilerimizin çoðu iþ görüþmeleri için geliyor. Eðer otellerin
arasýndaysa, o zaman da yabancý turist ve yabancý iþ adam-
larý gelmeye baþlýyor daha çok. Sonuç olarak, açýldýðý yerin
özelliklerine göre Tike'nin müþteri portföyü deðiþiyor. Genelde
her kesimden insanýn gelebileceði bir yer. Bu hizmeti almayý
herkes hak ediyor. Fiyatlar da oldukça makul. 

Çayyolu'ndaki bu þubeye ilgi ne düzeyde?

Burasý yeni geliþen bir bölge. Kavaklýdere'yi ilk açtýðýmýz za-
man inanýlmaz bir ilgi vardý ki hala ayný yoðunlukta devam edi-
yor. Çünkü çok merkezde ve çevresinde oteller ve iþ merkezle-
ri var. Fakat burasý merkeze çok uzak. Bu þubeyi açarken müþ-

terilerimizi buraya nasýl çekeceðiz sorusu hep aklýmýzý kurcala-
dý. Çayyolu'nun, Konutkent'in, Ümitköy'ün müþterisi bize yeter
mi, bizi tanýyor mu sorularý bize bazý korkularý getirdi. 17 Mart
2008 tarihinde açtýk ve beklentilerimizi karþýlamaya baþladýk.
Müþterilerimiz oldukça memnun. Buradaki kesim pazar günle-
rini sevdiði için menümüze kahvaltý koyduk ve inanýlmaz bir ta-
lep var. Potansiyelimiz ilk iki aya göre çok iyi. Sonuç olarak Ti-
ke, ailenizle, arkadaþlarýnýzla çok rahatlýkla gelebileceðiniz, her
tarzdaki giyiminizle eþofmanla da takým elbiseyle de gelip ke-
yifli kahvaltýlar yapabileceðiniz, güzel öðle ve akþam yemekle-
ri yiyebilecekleri, kýþýn þöminenin ateþiyle, yazýn güzel bahçe-
siyle çok güzel hizmet alabileceðiniz hoþ bir mekân. 

Adres: Ahmet Taner Kýþlalý Mah. Park Cad. 
No: 15- B Çayyolu Ankara 
Tel: 0312 241 00 92                                                     
www.tike.com.tr 

Ülkemizin en özel damak tatlarýnýn baþýnda gelen kebap, Tike Restaurant
ile farklý bir çizgi yakaladý. Kebabýn en iyi yapýldýðý iþletmelerin ilk sýralarýn-
da yer alan Tike Restaurant, ününü yurtdýþýnda da hýzla artýrýyor. 
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Bize kýsaca özgeçmiþiniz hakkýnda bilgi verir mi-

siniz?

955 Ýstanbul doðumluyum. Ýlkokulu Ýstan-
bul'da okuduktan sonra babamýn siyasi görevi
dolayýsýyla 1966'da Ankara'ya "göç ettik". Ýstan-
bul benim hep aklýmda ve gönlümde kalmak-
la birlikte, geleceðim ve kariyerim, daha o ta-

rihten itibaren Ankara üzerinden þekillenmeye baþ-
ladý. 1966-73 yýllarý arasýnda TED Ankara Koleji'nde
okudum. Daha sonra, bir anlamda kültür ama her
halükarda yabancý lisan temelimi deðiþtirerek üni-
versite tahsilim için Fransa'ya gittim. Lisans ve yük-
sek lisans eðitimimi orada tamamladým. BM Ce-
nevre Ofisi'nde çok kýsa süren bir uluslararasý me-
murluk deneyiminden sonra 1983 yýlýnda Dýþiþleri
Bakanlýðý'na girdim. Sýrasýyla Kinsasa-Kongo, Pa-
ris, Cenevre, Viyana'da görev yaptým. Þimdi de Ulan Bator'da-
yým. Dýþiþleri'ndeki mesleki deneyimim daha ziyade çok taraflý
diplomasi dediðimiz, uluslararasý kuruluþlardaki müzakereler-
de ve uluslararasý anlaþmalarýn oluþturulmasýna yönelik temas
ve görüþmelerde geçti. Bizim Hariciye'de, genellikle ikili siyasi
iliþkiler tercih alanýdýr. Oysa benim için asýl diplomasi ve diplo-
matlýk tecrübesi, daha çetrefil olan "Çok Taraflý"da saklýdýr. 

Moðolistan, ülke olarak Türk halký tarafýndan çok bilinen bir

ülke deðil. Buraya yeni atanmýþ biri olarak ilk izlenimlerinizi

bizlerle paylaþýr mýsýnýz? Moðolistan'ý bizlere tanýtýr mýsýnýz?

Dediðiniz doðru. Türk tarihinin baþlangýç sayfalarý buralar-
da þekillenmiþ olmasýna raðmen, Moðolistan, halkýmýz tarafýn-
dan fazla bilinmiyor. Bildiðini düþünenlerin bir kýsmýnýn bilgisi ya
eksik ya da yanlýþ. Ýnsan, karakteri icabý, bilmediði þeye tered-
dütle yaklaþýyor. Tayinimi öðrendiðimde bana da ayný þey oldu.
Nasýl bir yere gidiyorum, üstelik kucaðýmda 7 aylýk bebeðimle
diye… Oysa ki buraya vardýðýnýzda çok eskilere dayanan bir
devlet geleneðiyle, halk kitlesi tarafýndan benimsendiði anlaþý-
lan, yaklaþýk 15 yýllýk bir demokratikleþme süreciyle, yüzde 70'i

keþfedilmeyi beklese de, mevcuduyla dahi büyük maden zen-
ginliklerine sahip bir ülkeyle ve -40 dereceyle +40 derece ara-
sýnda gidip gelen karasal bozkýr ikliminin zorluklarýna raðmen
sevecen bir çok insanla karþýlaþýyorsunuz. Moðollar, ayrýca,
Türk tarihinin kalýntýlarýna da yüzyýllarca sahip çýkmýþlar. Müze-
lerinde onlarý doðru bilgilerle sergiliyorlar. Hükümetimizin ona-
rým ve konservasyon çalýþmalarýna karþý çýkmýyorlar. TC Büyü-
kelçisi olarak, þimdi burada genel seçim telaþý olmasýna rað-
men, her yerde muhabbetle karþýlanýyorum.

Türkiye ve Moðolistan iliþkileri yýllar içinde nasýl bir seyir izle-

miþ? Ýki ülke arasýndaki ticari ve siyasi iliþkilerin geliþtirilmesi

için neler yapýlýyor? Sizin hedefleriniz neler?

Ýkili düzeyde siyasi hiç bir sorunumuz yok. Tam tersine ulus-
lararasý kuruluþlarda yapýlan seçimlerde birbirimizin adayýný
desteklemek gibi güzel bir gelenek de oluþmuþ. Buradaki Bü-
yükelçiliðimiz 1996'da açýlmýþ. Türkiye Ýþbirliði ve Kalkýnma
Ajansý'nýn (TIKA) faaliyetleri daha da eskiye dayanýyor. Fakat iki
ülke arasýndaki diplomatik iliþkiler 1969'da kurulmuþ. Önümüz-
deki yýl, 40. yýldönümü dolayýsýyla, belirli bir eylem planý çerçe-

Moðolistan Büyükelçisi Asým Arar'73

Moðolistan, Türklerin Dünya tarih sayfalarýnda ilk yer aldýklarý topraklar olmasýna rað-
men günümüzde Türkler tarafýndan çok fazla tanýnmýyor. Uzun yýllar Çin ve Sovyet te-
siri altýnda kalan Moðolistan bugün kendi kültürel ve siyasal geliþimini saðlýyor. Yeni
geliþtirilen açýlýmlarla turizmde ataklar gözlenen Moðolistan’a Türk turistlerin de ilgisi
artýyor. Geçtiðimiz aylarda Moðolistan Ulan Bator’a büyükelçi olarak atanan Ahmet

Asým Arar, bu gizemli ülkeyi ve iki ülke arasýndaki iliþkileri bizler için anlattý.

TED’in farký birey yaratmasýdýr

1
Büyükelçi Asým Arar, eþi Güzin Arat Arar’87 ve oðullarý Ufuk Arar
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vesinde bir çok kutlama faaliyeti düzenlenecek. Ýki ülke arasýn-
da en üst düzeydeki resmi ziyaretler hep yapýlagelmiþ ve her
biri iliþkilerin adým adým ilerletilmesine katkýda bulunmuþ. Bu-
nun devam ettirilmesi gerektiðini düþünüyorum. Ekonomik ve
ticari iliþkiler henüz emekleme safhasýnda ama ciddi kýmýldan-
malar var. Bu alandaki en büyük zorluðumuz ulaþým imkânlarý-
nýn sýnýrlý olmasý. Türkiye'den buraya doðrudan uçak baðlantýsý
yok. Devletin resmi görevlisi olarak Pekin üzerinden Ulan Ba-
tor'a 36 saatte ulaþtým. Bu durum haliyle iþ adamlarý üzerinde
caydýrýcý etki yaratýyor. Benim de en önemli hedefim bu sýkýntý-
yý hafifletmek. Belli seçenekler üzerinde çalýþýyoruz. Umarým
baþarýlý oluruz. Ýyi bir hizmet olur bu… 

Moðol  ve Türk halký arasýnda benzer özellikler var mýdýr? 

Genelde düþünülenin aksine, bana sorarsanýz çok fazla
yok. Olmasý da gerekmiyor. Moðolistan'da Budizm ve Þama-
nizm yaygýn. 200 yýllýk Çin, 70 yýllýk Sovyet tesirlerinin getirdiði
alýþkanlýklar ve çekingenlikler mevcut. Uzun yýllar dýþa kapalý
kaldýktan sonra, þimdi dünyayla bütünleþmenin avantaj ve de-
zavantajlarýný birlikte yaþýyor Moðollar. Kültürel ve siyasi alanlar-
daki farklý þekillenmeler, günlük davranýþ biçimleri üzerine de
farklý yansýyor tabiatýyla. "Türk-Moðol kardeþtir" diyen arkadaþ-
larým var bol miktarda. "Gelin kuzenlikten söz edelim" diyorum
onlara…

Moðolistan'da turizmin son yýllarda bir canlanma içerisinde

olduðu söyleniyor. Buraya turist olarak gitmek isteyen okur-

larýmýza önerileriniz neler olabilir?

Moðolistan'da eko-turizm geliþtirilmeye çalýþýlýyor. Özellikle
Gobi Çölü'nde. Dünya Bankasý da destekliyor bu giriþimleri.
Moðolistan ayrýca, Cengiz Han'ýn Baþkenti Karakurum ve civa-
rýný da turizme açmak istiyor. Türkiye'nin de oradaki altyapý ça-
lýþmalarýna belli bazý destekleri var. Yukarýda söylediðim gibi,
ulaþýmdaki zorluklarý çözebilirsek, turistler için de, yatýrýmcýlar
için de büyük olanaklar çýkacak. Ýnsanlar ve kültürler arasýnda
temaslar baþlayacak. Buralara turist olarak gelmek isteyen va-

tandaþlarýmýza önerim, bir tur operatörünün organizasyonunda
gelmeleri ve hem kýþý çetin hem de yazý aþýrý sýcak geçen Mo-
ðolistan'a gelmek için doðru zamaný (Mayýs-Haziran-Eylül gibi)
seçmeleridir.

Bizlere Kolej'de okuduðunuz günlere ait anýlarýnýzdan bahse-

der misiniz? Sizce TED Ankara Koleji'nin diðer okullardan far-

ký nedir? 

Kolej'deki anýlar deyince aklýma hemen Mukbile Berktin,
Rüksan Günaysu, Kývýlcým Özkök gibi hocalarýmýn eðitimimin
biçimlenmesine yaptýklarý olumlu katkýlar geliyor. Ayrýca orta-
okulda "Dönem" Gazetesi ve lisede de  "Yanký" Dergisini çýkart-
týðýmýz gazetecilik kolu, Ögrenci Yönetim Kurulu'ndaki etkinlik-
lerimizi derhal hatýrlýyorum. Yani yalnýz eðitimle sýnýrlý olmayan
bir sosyabilite. Bu tür sorular genellikle Kolej'e aidiyet baðla-
mýnda yanýtlanýr. Ben o denli "aidiyet" baðýmlýsý biri deðilim. Da-
ha çok  bireyciyim. Ýþte aslýnda Kolej'in üzerimdeki asýl tesiri de,
bu bireyciliðe katkýsý baðlamýnda gerçekleþti. Benim okulu-
muzla ilgili olarak algýladýðým farklýlýk, bu özelliðinde yatar: Birey
yaratmasýnda… Tüm Kolejlilere sevgilerimle…
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auritius, dünya atlasýný elinize aldýðýnýzda ko-
lay kolay bulamayacaðýnýz küçük ada devlet-
lerinden biridir. Ada özellikle 1990'larýn ardýn-
dan egzotik tatil beldeleri arasýnda ismini du-
yurmaya baþladý. Atlas üzerinde Hint Okyanu-

su'nun aþaðýlarýna kadar uzanýp Afrika'nýn güney doðusunda-
ki Madagaskar Adasý'nýn biraz doðusunda bu küçük volkanik
adayý bulabilirsiniz.

Güzel bir balayý, çocuklarla tatil, kafa dinlemek için keyifli,
gözden uzak bir yer arýyorsanýz, haritalarla vakit kaybetmeyin.
Doðru, bir seyahat acentasýna gidip uçak biletlerinizi ve otel-
deki yerlerinizi ayýrtýn. Türkiye'deki tatil köylerinde yaþayacaðý-
nýz bir hafta sonuna alternatif olarak, daha ýlýman bir iklimde,
tropik bitki örtüsü içinde Hint Okyanusu'nun bu küçük adasýný

düþünürseniz biraz daha fazla parayý gözden çýkarmanýz ge-
rekecek. Zamanýnýzýn çoðunluðunu beyaz kumlu plajlarda, ha-
vuzda, kitap okuyarak ve adanýn güzelliklerini keþfederek ge-
çireceðiniz bu tatil için ayrýca uçak biletlerini de bütçenize kat-
malýsýnýz. Havayolu olarak fazla seçenek yok, Türkiye'den en
iyi baðlantýlarý verdiði için Emirates'i öneririm. Mauritus, Türk
vatandaþlarýndan vize istemediði için elçiliklerde vize baþvuru
külfeti de dolayýsýyla ortadan kalkmaktadýr. 

Adayý anlatmadan önce biraz tarihinden bahsedeyim.
Mascarane Takým Adalarýndan biri olan Mauritius, keþfedilme-
den önce diðerleri gibi ýssýz adalarýndan biriymiþ. Ýlk önce Arap
ve Malay denizcileri tarafýndan keþfedildiði bilinen bu ada, 16.
yy'ýn baþlarýnda Portekiz'liler tarafýndan ziyaret edilmiþ. Daha
sonra 1598 tarihinde fýrtýnadan savrulan Hollandalý bir teknenin
karaya vurmasý ile yazgýsý deðiþmiþ. O zamanlar Hollanda va-
lisi olan Maurits von Nassauh'un hürmetine ilk adýný da oradan
almýþtýr. Hollandalý kaþifler Afrika'dan getirdikleri köleler ile bir-
likte 1638 yýlýnda adayý yerleþime açmýþlar ve þeker kamýþý üre-
timi yapmýþlardýr. Zorlu iklim koþullarý ve fýrtýnalar sonucunda
bunalan Hollandalýlar, 1710 yýlýnda adayý terk etmiþ ve ancak
beþ yýl sahipsiz kaldýktan sonra Fransýzlar tarafýndan ele geçi-
rilmiþtir. Fransýzlar adayý þeker kamýþý üretiminde sömürmeye
devam etmiþ ve ciddi bir ekonomik gelir elde etmiþtir. 1810 yý-
lýnda Ýngilizler ve Fransýzlar arasýnda devam eden savaþ son-
rasý, Ýngilizler adanýn hakimi olmuþtur ve yapýlan anlaþma so-
nucunda Fransýzlar adada kalarak, kendi kanunlarýna göre ya-
þamaya devam etmiþlerdir. 1835 yýlýnda Ýngilizlerin köleliði kal-
dýrmasýyla birlikte þu anda adada yaþayan nüfusun büyük ço-
ðunluðu olan Hintli iþçiler tarlalarda çalýþmak üzere getirilmiþ-
tir. 1968 yýlýnda özgürlüðünü kazanan Mauritius, 1992 yýlýnda
da Cumhuriyeti tanýmýþtýr. 

Eðer Darvin'in evrim teorisine deðilde alternatif bir yaratýlý-
þa inanýyorsanýz. 16. yy'ýn sonuna kadar ýssýz bir ada olan bu

Mauritius
M O R Ý S  A D A L A R I

HÝNTLÝ YÜZLÜ ZENCÝLERÝN ÜLKESÝ

M
Eralp Elli’82
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diyarý, dünya üzerindeki yaratýlýþýn küçük
bir kopyasý olarak görebilirsiniz. Nasýl mý?
Öncesinde sadece nebaat ve hayvanlarýn
bulunduðu bu diyara öncelikle kara derili
insanlar býrakýldýktan sonra farklý bir ýrk
olan Hintliler yerleþtirilmiþtir. Yaklaþýk dört-
yüz yýl içerisinde bu iki ýrk birbirine karýþ-
mýþ baþlýkta da belirttiðim Hintli'ye benze-
yen zenci bir ýrkýn oluþumu doðal olarak
saðlanmýþtýr. Bizlerin de benzer þekilde
zeki bir uygarlýk tarafýndan dünyaya ekildi-
ðimizi iddia etmek belki bir çok bilim ada-
mýný kýzdýrabilir, ama böyle bir romantik id-
diayý öne sürmemden de alýkoyamaz.

Hint Okyanusu'nda bunun gibi oluþtu-
rulmuþ bir çok ada devlet var. Ünlüleri ara-
sýnda benzer bir coðrafyaya sahip
Shychelles veya en yüksek noktasý 6 met-
reyi geçmeyen Maldivleri sayabilirim.

Neredeyse dört bir yaný mercan kaya-
lýklarla dolu adanýn en gözde otelleri kuzey
ve batý kumsallarýna inþa edilmiþ. Scuba
yapmayacaksanýz bile en azýndan þnorkel ile rengarenk balýk-
larý ve mercanlarý görmek için bir adým uzaðýnýzdaki sahile yü-
rümeniz yeterli olacaktýr. Biz de bu turu organize eden arkada-
þýmýzýn güzel seçimi neticesinde batý kýyýsýnýn gözde turizm
bölgesi olan Flic en Flac'daki Hilton Oteli'nde kaldýk. Bunun
haricinde yine ayný bölgedeki oteller ve kuzey kýyýsýndaki otel-
leri öneririm.

En güzel mevsim diye bir önerim olamaz. Hangi mevsim-
de gelseniz muhtemel bir yaðmura ve fýrtýnaya yakalanmanýz
söz konusu. Ama o kadar çok gökkuþaðý görme imkaný yaka-
lýyorsunuz ki! Biraz ýslanmak bu doða harikasýný görmek için

deðer. Mayýs-Kasým arasýndaki kuru,
ýlýk kýþ sezonunu seçebileceðiniz gibi,
diðer aylardaki sýcak, rutubetli ve ya-
ðýþlý yaz dönemini de arzu edebilirsi-
niz. Böylelikle yaðmur yaðarken deni-
ze girmenin keyfini yaþamýþ olursu-
nuz. Sýcak, soðuk demem sizi yanýlt-
masýn. Kýþ aylarý ortalama 22° C olan
sýcaklýk, yaz aylarýnda da 27° C çýký-
yor. Zaten bu adalarýn tercih edilme-
sinde en önemli etken mevsimler ara-
sý sýcaklýk farký olmayan tropik iklim ve
bitki örtüsü deðil mi? Ve uzun uzadýya
beyaz kum sahilleri? 

Sahillerinden baþka Mauritius'da
görülebilecek birbirinden güzel yerler
var. Bunlarýn baþýnda Chamarel'deki
yedi farklý renkteki tepeleri öneririm.
Zaten günlük bir tur alýrsanýz size bu-
rayý göstermeden geçmezler. Bu do-
ðal oluþum sýcak ve rutubet sebebiy-
le baz altýn ayrýþmasý neticesinde top-

raðý farklý farklý renklere dönüþtürmüþ. Ayrýca Tamarin Þelalele-
rini, Trou Aux Cref Yanardaðýný, yoðun sis sebebiyle göremedi-
ðimiz güzelim vadisini, maket gemi atölyelerini ve tabi ki Baþ-
kenti Port Louis'i gezmeden ayrýlmayýn. Bir de Hindu Mabedi-
ni ve muazzam Þiva heykelini ziyaret etmenizi öneririm. Hazýr
oraya gitmiþken Hindulara özgü, alnýnýzýn ortasýna kýrmýzý mü-
rekkep çizilerek yapýlan ve dualarýn eþlik ettiði arýnma rituelini
de eksik etmeyin.

Son bir önerim daha olacak. Özellikle gün doðumunu ve
batýmlarýný kaçýrmamaya çalýþýn. Dünyanýn bu tarafýndaki bulut
oluþumlarý arasýnda renklerin cümbüþü sizi cezbedecek. 

Mauritius hakkýnda Genel bilgiler
Nüfus 1,251,000 (2007 tahmini)
Ortalama Yaþam Süresi Erkek 69, Kadýn 77
Baþkent Port Louis
Diðer önemli þehirler Curepipe, Maheburg, Grand Baie
Yüzölçümü 2,040 km2 
Din Hindu %52, Katolýk %26, Ýslam %17
Yönetim Sekli Cumhuriyet
GDP/kiþi 11,900 $(2007) 
Para Kuru 1$ = 27.8 Rupi
Lokal Zaman GMT +4
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

ocukluðumdan bu yana hep çok duygusal ve
duyarlý birisi oldum. Çocukluk ve ilk gençlik yýlla-
rýmda bu özelliklerim nedeniyle caným çok yan-
dý, hatta bu özelliklerimden kurtulabilmeyi çok di-
ledim. Çocuklarýmýn doðumuyla birlikte, bu özel-
liklerin akýl ve bilgiyle birleþtiðinde, onlarýn yetiþ-
mesine ve onlarla paylaþtýklarýma katkýsýný gör-

dükçe, kendimi kabul ettim ve onlarý gücüm olarak gördüm,
kendimi sevmeyi öðrendim. 

Babam Dýþiþleri Bakanlýðý'nda görevliydi. Þanslýydým.
Onun görevi gereði çok gezdim, deðiþik ülkelerde eðitim gör-
düm. Farklý deðerler ve bakýþ açýlarýyla karþýlaþtýkça hoþgörü-
lü olmayý ve farklýlýklarý kabul etmeyi yaþayarak öðrendim.

Ýçinde kabul, hoþgörü, þefkat, bilgi ve farkýndalýk olan sev-
giye hep güvendim ve sýðýndým. En büyük gücümü yaþa-

mým boyunca sevgiden aldým.

Bir üniversitede öðretim görevlisi olmanýza raðmen

uzun yýllardýr çocuklarla ilgili uðraþlarda bulunu-

yorsunuz. Son kitabýnýz Baþucu Öyküleri-Baþucu

Düþleri de öykülerden oluþan bir çocuk kitabý. Sizi

çocuklar için yazmaya yönelten nedenler nelerdir?

Çocuklara olan duyarlýlýðým ilkokul yýllarýma dayaný-
yor. Nedenini bilemiyorum ama çocuklarý hep duymak,

dinlemek, anlamak gibi bir "hobim" oldu yaþamým bo-
yunca. Eðitim sürecimde bu "hobim" bilgiyle zengin-

leþti. Ýþ yaþamým bu "hobi"me deneyimi de katýn-
ca, çocuklar için bir þeyler yazmaya çabalamak
kaçýnýlmazdý benim için. Özel yaþamým bana daha

çok olanak tanýmýþ olsaydý, daha çok yazardým.
Baþucu Öyküleri-Baþucu Düþleri aslýnda hem ço-

cuk hem de yetiþkinler için yazmýþ olduðum bir kitap.
Her yetiþkin için deðil belki, ama kendi içindeki çocukla baðý
olan ve onun elini tutan yetiþkinlerin de bu kitabý keyifle oku-

duklarýný biliyorum.

Piyasada çocuklara yönelik bir çok

yayýn bulunuyor. Sizce iyi bir çocuk

kitabý nasýl olmalýdýr? Piyasadaki di-

ðer çocuk kitaplarýný nasýl deðerlen-

diriyorsunuz?

Piyasadaki çocuk yayýnlarýnýn
bazýlarýný gördüðümde içim aydýnla-
nýyor ancak pek çoðu da gerek dil
kullanýmý gerekse içerik açýsýndan
içimi karartýyor.

Bana göre iyi bir çocuk kitabý ço-
cuðu eðlendirmeli, düþündürmeli,
sorular sormasýna yol açmalý, düþ

gücünü harekete geçirmeli, yüreklendirmeli, çocuða sýra dýþý
düþünceler ve durumlar sunmalý. Bunlarýn hepsini de düzgün
bir dille yapmalý. "Öðretmen" rolünü oynayan, sürekli dersler
veren, kurallar öðreten, kusursuz çocuk örnekleriyle dolu ki-
taplar çocuklarý hem okumaktan hem de kendi kendilerinden
soðutuyor.

Çocuklara okuma alýþkanlýðý kazandýrmak için anne ve ba-

balara neler önerirsiniz?

Güzel bir kitap okumanýn, güzel bir yemek yemek kadar

Baþucu Öyküleri  Baþucu Düþleri

Bilkent Üniversitesi Öðretim Üyesi Süheyla Pýnar'70, çocuklar için
yazýlmýþ öykülerden oluþan kitabý "Baþucu Öyküleri-Baþucu Düþ-
leri" kitabýný geçtiðimiz aylarda Cinius Yayýnlarý’ndan piyasaya çý-
kardý. Yedi-oniki yaþ arasý çocuklara hitap eden kitap, Pýnar'ýn
kendi çocuklarýna uykudan önce anlattýðý öykülerin bir araya geti-
rilmiþ hali aslýnda. Kitabý sadece çocuklarýn deðil, büyüklerin de
zevkle okuduklarýna dikkat çeken Pýnar'la yeni kitabý ve çocuklar
üzerine konuþtuk.

Ç
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lezzetli bir þey olduðunu ve bu keyfi almanýn doðal olduðunu
varsayan ebeveynlerin çocuklarýnýn kendiliðinden okumayý se-
veceklerini düþünüyorum. Þöyle ki, eðer çocuðun çevresinde
okumaktan zevk alan insanlar varsa, eðer çocuk okumasý için
baský görmüyorsa, okuduðu için ödüllere boðulmuyorsa, oku-
madýðý için ceza almýyorsa ve bulunduðu ortamda ona cazip
gelecek kitaplar bulunuyorsa er geç okumaktan keyif alacak-
týr. Maalesef olanca iyi niyetiyle bir çok anne-baba ödül ve ce-
za yöntemlerini kullanarak kitap
okumayý çocuðun kendisi için de-
ðil de baþkalarý için yaptýðý bir faali-
yet haline getirmekte. Bu yemek
yeme konusunda da böyle aslýn-
da! Ne kadar doðal bir þey yemek
yemek! En temel güdülerimizden
biri. Oysa, hele ki belli yaþlarda að-
zýna attýðý her lokma için alkýþ alan
bir çocuk, baþkalarý için yemek ye-
diðini düþünmez mi? Tuvalet eðiti-
mi deyince de ayný þey. Belli bir
saðlýk sorunu olmadýðý sürece her-
kes tuvalet eðitimini er ya da geç
öðreniyor. 

Herkesin belli geliþmelere hazýr
olduðu bir dönem var. Herkes ayný
hýzla büyümüyor ama normal ko-
þullarda herkes büyüyor. Büyü-
mek, okumak, öðrenmek, yemek
yemek, tuvalet ihtiyacýný söylemek,
bunlar büyümenin doðal parçalarý
ve hiç de zorla öðretilmeleri gerektiðine inanmýyorum. Anne
babalara düþen, ortamý hazýrlamak ve yol göstermek bence.
Güzel kitaplar alsýnlar çocuklarýna, sýkýcý vaazlardan uzak, ne-
þeli, yaþlarýna uygun kitaplarý evin çeþitli yerlerine koysunlar.
Kendileri de kitap okuyorlarsa çocuklar er geç okuyacaklardýr
ve okumaktan keyif alacaklardýr.

Yeni kitabýnýz Baþucu Öyküleri-Baþucu Düþleri'nden bahse-

der misiniz? Hangi yaþ grubundaki çocuklara hitap ediyor.

Okuyan çocuklar bu kitapta neler bulacaklar?

Baþucu Öyküleri-Baþucu Düþleri beþ ile on iki yaþ arasýn-
daki çocuklara seslenen bir kitap. Kendi çocuklarýma uyku ön-

cesi anlattýðým öykülerin kaleme alýnmýþ hali. 
Kitabý okumuþ olan farklý yaþlarda çocuklarla konuþtum.

Kimi kolumu çekiþtirip "Kitabýný okudum. Çok sevdim." dedi.
Kimi ise çok güldüðünü söyledi. 

Bu kitapta çocuklar bir düþ dünyasý bulacaklar. Daha doð-
rusu düþ dünyasý ile gerçek dünyanýn bir karýþýmýný bulacaklar.
Aslýnda çocuk dünyasý da ayný böyle bir þey bence. Çocuklar,
yetiþkinlerin "yok olmaz öyle þey" diyerek zaman zaman onla-

rýn yaratýcýlýklarýný sýnýrlayan yaklaþýmlarýna karþýn, kendi dün-
yalarýný bulacaklar bu kitapta. Bazen gerçekçi, bazen uçuk.

Çocuklarla ilgili baþka projeleriniz var mý?

Olanaðým olduðu sürece onlar için bir þeyler üretmek isti-
yorum. Yazmak, konuþmak, tanýþmak, oynamak...

TED Ankara Koleji mezunusunuz. Biraz Kolej yýllarýnýzdan

bahseder misiniz? Kolej size ne tür katkýlar saðladý?

Ben lise birinci sýnýfta Ankara Kolejli oldum. Aslýnda yalnýz-
ca üç yýllýk Kolejli'yim. Kolej'e yurt dýþýndan gelmiþtim. Lise bi-
re yatýlý olarak baþladým. O sene aile özlemiyle dolu bir uyum
senesiydi. Lise ikide keyfim yerine geldi. Ailem de Ankara'day-
dý, onlarla yaþýyordum ve mutluydum. Baþarýlý bir öðrenciydim.
Veli görüþmelerimde öðretmenlerim anneme hep daha çok
çalýþsam daha baþarýlý olabileceðimi söylerlerdi. Çabuk sýkýlýr-
dým. Kendimi yeterli hissettiðim andan sonra daha fazla çalý-
þamadýðýmý hatýrlýyorum. Lise sonda korodaydým. Þarký söyle-
meyi çok seviyordum. Nevzat Hoca sesime raðmen beni ko-
roya almýþtý diye düþünüyorum þimdi! 

Neþe dolu yýllardý onlar, özlediðim. Kolej bana çok þey kat-
tý. Böylesine nitelikli insanlardan oluþan bir ortamda geliþimi-
min en önemli dönemini yaþadýðým için çok þanslýyým. Arka-
daþlarým, öðretmenlerim, hepsini sevgiyle anýyorum. Internet
sayesinde çoðuyla, hatta o yýllarda tanýmadýðým ve þimdi ta-
nýþtýðým çok deðerli dönemdaþlarýmla birlikteyim. 

TED Ankara Koleji'nden 1970 yýlýnda mezun olan Süheyla Pý-
nar, 1974 yýlýnda Brüksel'de Haute Ecole de Bruxelles, Institut Pe-
dagogique Defre, 1980'de Winnipeg Üniversitesi Sosyoloji ve
Fransýz Dili ve Edebiyatý Bölümlerini bitirdi. 1985 yýlýnda da Orta
Doðu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yüksek Lisans
yaptý. Halen Bilkent Üniversitesi'nde öðretim görevlisi olan Pýnar,
34 yýldýr eðitimle iç içedir. Bu süre zarfýnda çeþitli yaþlarda birçok
çocuk ve genç eðitmiþtir. 1995 yýlýndan bu yana çeþitli gruplara,
kuruluþlara ve okullara duygusal zeka ve etkili iletiþim eðitimleri
sunmaktadýr.

Süheyla Pýnar’70

Süheyla Pýnar'70



on yýllarda çocukluk çaðý obezitesinin arttýðýný bi-
liyoruz. Belki de yazýlý ve görsel basýnda bu tür
haberleri o kadar çok gördük ki bir kanýksama içi-
ne girmiþ olabiliriz. Ayrýca baþkalarýnýn sorunu bi-
zi ne kadar ilgilendirir? Nasýl olsa bizim çocuðu-
muzun böyle bir sorunu yok? 

Eðer satýrlarý okumaya devam edecekseniz, bu tür düþün-
celerden uzaklaþýp, obezite dediðimiz toplumsal problemi in-
celemeye hazýr olun. 

Son zamanlarda çocuðunuzun okuluna gittiðinizde fazla ki-
lolu olarak niteleyebileceðiniz, göbek çevresinde yaðlanmasý
artmýþ çocuklarýn oranýnda artma görüyor musunuz? Yýl sonu
gösterilerinde jimnastik yapan çocuklar biraz  göbekli mi?
Yaklaþan tatilde plajlarda çocuklarý biraz gözlem-
ler misiniz?  

Yeni yaþam tarzýnda çocuklar bedensel
oyunlar yerine klavye baþýnda olmayý, uzun
süreler televizyon seyretmeyi ve reklamlarda
gördükleri besinleri tüketmeyi alýþkanlýk hali-
ne getirdiler.  

Ailelerin çocuklarýna özde verebilecekleri;
sevgi, insanlýk deðerleri, eðitim, el yýkamaktan
beslenme ve egzersize uzanan yelpazede
saðlýklý yaþama bilincidir.  

Geleneksel Türk mutfaðý saðlýklý beslen-
me seçenekleri konusunda çok zengindir.
Hýzlý yemekler, büyüyen porsiyonlar, ha-
zýr gýdalar bizleri bu zengin yemek
kültürümüzden hýzla uzaklaþtýr-
maktadýr. Bunun sonucu olarak
giderek göbek çevremiz geniþ-
lemekte ve pek çok hastalýða
yakalanma oranýmýz ve riski-
miz katlanarak artmaktadýr. 

Yapýlan bilimsel çalýþmalar
göstermiþtir ki, çocukluk ça-
ðýndaki obezite, eriþkin obezi-

tesi riskini de artýrmaktadýr. Obezite tanýsý ve obezite sýnýrýna gir-
dikten sonra geçirdiðimiz yaþam süresinin uzunluðu kalp da-
mar hastalýklarý, þeker hastalýðý ve metabolik sendrom riskini
artýrmaktadýr.  

Bazý çalýþmalarda; çocukluk, ergenlik ve erken eriþkin dö-
nemdeki beden kitle indeksinin mortalite ile iliþkili olduðu orta-
ya konmuþtur. Obezite ayný zamanda çocuk psikolojisi üzerin-
de de negatif etkilere sebep olmaktadýr. Ýdeal kilo ile baþarýlý ol-
manýn özdeþleþtirilmesi, alay konusu olma ve dýþlanma çocuk-
luk döneminde önemli sorunlara neden olmakta, hatta kimi za-
man çocuklarýn akademik baþarýlarýný olumsuz yönde etkile-
mektedir. 

Myers ve Vargas’ýn ebeveynler üzerinde yaptýðý bir araþtýr-
mada obez çocuðu olanlarýn %35’inin çocuklarýný obez olarak
deðerlendirmedikleri halde, %78’inin kalp hastalýklarý konusun-
da endiþeli olduklarý ve obezitenin kalp hastalýðýna yakalanma
riskini artýrdýðýný düþündüklerini göstermiþtir. Ayný araþtýrma
saðlýk personeli ve hekimlerin de %19 oranýnda obez çocukla-
rý fark etmediklerini göstermiþtir. Günümüzde Amerika Birleþik

Devletleri’nde 6 yaþ üzerinde dokuz milyon obez çocuk
mevcuttur. Ülkemizde de obez çocuk sayýsý hýzla art-

maktadýr. Çocuðunuzun standart büyüme eðrile-
rinde kilo ve boyunun hangi dilimde olduðunu

kontrol etmeli, bu konuda doktorunuzdan yar-
dým almalýsýnýz.  

Yaþýna göre BKÝ (Beden Kitle Ýndeksi) 85
ve 94’cü persentiller arasýnda olan çocukla-
rý “fazla kilolu”, 95. persentil üzerinde kilo-
su olanlarý obez olarak nitlelendiriyoruz. 

Çocukluk çaðý obezitesinin yol
açtýðý komplikasyonlar

Tip 2 þeker hastalýðý 
Metabolik sendrom 

Yüksek tansiyon 
Astým ve diðer solunum

problemleri 
Uyku bozukluklarý

(horlama, apne ve di-
ðerleri) 

Karaciðer hasta-
lýklarý 

Erken ergenliðe
girme (kýzlarda erken
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Benim çocuðumda  
sorun yok

Dr. Mehmet Tümer'81

Aile Hekimliði Uzmaný
www.bsyklinik.com
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adet görme ve erkeklerde erken ergenliðe giriþ bulgularý) 
Yeme bozukluklarý (yiyip kusma, týkýnýrcasýna yeme, gece

yemeleri ve diðerleri) 
Cilt enfeksiyonlarý 

Çocukluk çaðý obezitesinde tedavi

Tedavi çocuðunuzun yaþýna baðlýdýr. Genellikle tedavide
çocuðunuzun beslenme düzeninde deðiþiklikler ve egzersiz
düzeyinde artýþlar yapýlýr. Nadir durumlarda ilaç kullanýmý ve
cerrahi uygulamalarýna baþvurulabilir. 

Yedi yaþ altýndaki çocuklarda, eðer eþlik eden bir saðlýk
sorunu yoksa kilo vermek deðil bulunduðu kiloyu korumak he-
deflenmelidir. Bu sayede çocuðun boyu uzarken kilo artýþý ol-
maz ve BKÝ normal aralýklara gelir.  

Kilo veriþ yavaþ ve sürekli bir tempoda olmalýdýr, haftada
yarým kilograma yakýn kilo verilmelidir. Çocuklarda kilo verme-
nin ve kilo korumanýn yolu aynýdýr; saðlýklý bir diyet ve artmýþ fi-
zik aktivite anahtardýr. Baþarý bu amaçlara sadýk kalmaktan ge-
çer, davranýþ deðiþikliði oluþturacak çocuða ailesel ve çevre-
sel destek vermek çok önemlidir. Beslenme ve fizik aktivite
alýþkanlýklarý bir paranýn iki yüzü gibi daima birlikte deðerlendi-
rilecek ayrýlmaz kavramlardýr. 

Saðlýklý beslenme

Yiyecekleri temin eden ve hazýrlayan aileler olduðuna göre
bu konuda yapacaklarý saðlýklý deðiþiklikler büyük faydalar el-
de edilmesini saðlayacaktýr.

Alýþveriþ yaparken yað ve kaloriden zengin hazýr yiyecekler
azaltýlmalý, meyve ve sebze oraný artýrýlmalýdýr. Daima evde
saðlýklý besin seçenekleri olmalý ve yiyecekler asla ödül olarak
kullanýlmamalýdýr. (“Dersini kýsa sürede eksiksiz bitirirsen don-
durma vereceðim.” gibi) 

Hazýr meyve sularý dahil tatlandýrýlmýþ gýdalar azaltýlmalýdýr.
Bu tür içecekler beslenme deðeri olarak çok kýsýtlý bir deðere
sahipken, þeker içeriði ile çocuðunuzun saðlýklý yiyecekleri ye-
meden kendini tok hissetmesine de neden olarak iki yönlü za-
rar vermektedir. 

Sofraya tüm aile birlikte oturmalýdýr. Tüm ana öðünler, ka-
rýn doyurmanýn haricinde günün olaylarýnýn konuþulduðu bir
sohbet ve paylaþým vesilesi olarak görülmelidir. Televizyon ve-
ya video oyunu karþýsýnda yemek yenmesi engellenmelidir. Bu
tür ortamlarda yemek yeme temposu hýzlandýðý gibi ne miktar-
da yendiðinin algýlanmasý da zayýflamakta ve gereksiz tüketim
olmaktadýr. 

Ev dýþýndaki öðünlerin sayýsý azaltýlma-
lý ve seçimlerde fast food restoranlarý-
na çok daha az yer verilmelidir. 

Fizik aktivite

Çocukluk çaðý obezitesinin
önlenmesinde fizik aktivite artý-
þýnýn rolü büyüktür. Fizik aktivi-
te sadece kalori yýkýmýný artýr-
makla kalmaz ayný zamanda
kas ve kemik geliþimini de ar-
týrýr. Çocuðunuzun fizik aktivi-
tesini artýrmak için;

Günlük ekran karþýsýnda
geçirilen zamaný 2 saat ile sý-
nýrlandýrýn. 

Daha fazla egzersiz de-
ðil, daha fazla aktivite yap-
malarý için yüreklendirin. 

Çocuðunuzun sevdiði ak-
tiviteleri bulup ortaya çýkartýn. 

Aktif bir çocuðunuz olsun
istiyorsanýz siz de aktif olun. 

Aktiviteleri çeþitlendirin ve
çocuðunuzun seçim yapmasý-
ný saðlayýn.

Diyet: Sürekli yüksek kalorili
besinler tüketilmesi. (fast food,
hamur iþleri, þekerlemeler vb.)

Hareketsizlik: Fizik aktivite ile kalori yakmadýklarý
için sedanter yaþam tarzý olan çocuklarda obezite da-
ha sýk görülür. (sürekli bilgisiyar oyunu, televizyon ve
benzeri duraðan aktivitelerde bulunmak)

Genetik: Ailesinde fazla kilolu insanlar olmasý yuka-
rýdaki koþullar ile birleþtiðinde obezite riskini artýrmakta-
dýr.

Ailesel nedenler: Çocuklar ailenin alýþveriþini yap-
madýklarýna göre, saðlýksýz besinleri markette býrakýp
saðlýklýlarýn eve ulaþmasýna da bir katkýlarý yoktur. Ço-
cuklarýnýzý tatlý ve yað içeriði fazla yiyecekleri sevdikleri
için suçlayamazsýnýz fakat evde bu tür gýdalarý bulun-
durmayarak tüketimlerini azaltabilirsiniz.

Sosyoekonomik faktörler: Düþük gelir seviyesi olan
ailelerin çocuklarýnda daha sýk obezite görülür, saðlýklý
beslenme ve egzersiz konusunda yeterli olanaklara sa-
hip olamayabilirler.

Çocuðunuzun fazla 
kilolu olmasýnda rol 
oynayan risk faktörleri

TEMMUZ2008 kolejliler
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endi alanlarýnda baþarýlarýný kanýtlamýþ iþ kadýn-
larýnýn kurduðu Türkiye’nin ilk kadýn lobisi Tüm
Kadýnlar Lobisi (TÜKAL), 2006 yýlýnda faaliyete
baþladý. Tüm birey ve sivil toplum kuruluþlarýna
kapýsý açýk olan TÜKAL'in ortaya çýkýþ amacý, ülke-

mizde bir kadýn statüsü yaratmak. Bu anlamda alanýnda yap-
týðý çalýþmalarla ilkleri gerçekleþtiren TÜKAL, kurucularýna ve
üyelerine öncelikle faaliyetlerinde baþarýlý olmalarý için lobi fa-
aliyetinin ne olduðu ve nasýl yapýlacaðý konusunda ciddi bir
eðitim vermiþ. Bunun sonrasýnda kendilerine gelen projeleri sý-
ralandýrarak deðerlendirmeye alan TÜKAL, basýnda öncelikli
olarak Ermeni konusu ile gündeme gelmekle birlikte aslýnda
bir çok konuda faaliyet gösteriyor. Ermeni sorununa giriþ se-
bepleri ise, 2006 yýlýnda Fransa Parlamentosu'nun Sözde Er-
meni Soykýrýmýna Ceza Öngören Yasa Tasarýsý'ný kabul etmesi
sonrasýnda oluþmuþ. Bunun Türkiye aleyhine yapýlan ciddi an-
lamda bir lobi çalýþmasý olduðunu düþünen TÜKAL, bu ne-
denle ilk çalýþmalarýný bu konu üzerinde yapmaya ve Türk ka-
dýnlarý olarak bu konuya el atmaya karar vermiþ. 

TÜKAL'ýn kurulduðu günden bu yana gerçekleþtirdiði faali-
yetler ve bundan sonra yapmayý planladýðý çalýþma ve proje-

lerle ilgili olarak TÜKAL Kurucu Üyelerinden Mualla Çelik Hýdý-

roðlu'81 ile görüþtük. 
Hýdýroðlu, Ermeni sorunu ile ilgili olarak yürüttükleri panel-

ler dizisine karþý duyulan ilginin büyüklüðünden oldukça mem-
nun. Ermeni sorununda "Hakikatler ve Hurafeler" adýndaki ilk
panel, 2007 yýlýnýn Mart ayýnda Ankara'da, ikincisi 2008 yýlýnýn
yine Mart ayýnda Ýstanbul'da gerçekleþtirilmiþ. Dýþ basýndan ve
elçiliklerden oldukça fazla katýlým saðlandýðýný söyleyen Hýdý-
roðlu, bundan güç aldýklarýný ve bunun kendileri için büyük bir
önem ifade ettiðinin altýný çiziyor. Katýlýmýn 150 kiþi civarýnda
olmasýný beklerken, 600'ün üzerinde dinleyicinin katýlmasý, bir
sonraki panel için onlara güç vermiþ. Ermeni sorunuyla ilgili
olarak ortaya atýlan iddialarýn, Türkiye'ye ve Türk vatandaþlarý-
na sürülmek istenen bir kara leke olduðunu söyleyen Hýdýroð-
lu, yaptýklarý bu çalýþmanýn amacýnýn tarihi gerçekleri ortaya çý-
karmak olduðunu belirtiyor. Tuncay Özkan'ýn moderatör
olduðu Ankara'da yapýlan ilk panelde, konuþmacýlar arasýnda
Prof.Dr. Yusuf Halaçoðlu, Prof. Dr. Aygün Attar, Emekli Diplo-
mat Gündüz Aktan, Selin Elekdað, Emekli Korgeneral Hasan
Kundakçý yer almýþ. Moderatörlüðünü Erol Mütercimler'in yap-
týðý, Ýstanbul'da gerçekleþtirilen ikinci panelde ise, konuþmacý-

TÜKAL

K

Türkiye'nin ilk kadýn lobisi
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lar arasýnda yine Prof.Dr.Yusuf Halaçoðlu, Aygün Attar ve
Emekli Büyükelçi Ömer Lütem panelist olarak, dinleyicilerle
görüþlerini paylaþmýþ. Bu panele, Türkiye Ermenileri Patriði
Mesob II. davet edilen o dönemde bir rahatsýzlýðý nedeniyle
katýlamamýþ. Bunun yaný sýra panele, Ermenistan da dahil ol-
mak üzere, yurtdýþýndan antitez savunan tarihçiler de çaðýrýl-
mýþ. Önceleri bu teklifi kabul edenler daha sonra bu kararlarýn-
dan vazgeçmiþler ve katýlým göstermemiþler. Buna raðmen ka-
pýlarýnýn yine de herkese açýk olduðunu söyleyen Hýdýroðlu, ta-
rihi gerçekleri ortaya çýkarmak için, TÜKAL olarak ellerinden
geleni yapacaklarýný büyük bir kararlýlýkla dile getiriyor. Bu ça-
lýþmalarý yurt dýþýna da taþýmayý planladýklarýný söyleyen Hýdý-
roðlu, yurt dýþýnda Türkiye aleyhine
ciddi çalýþmalar yapýldýðýný ama
Türkler olarak bizim bu konuda
pasif kaldýðýmýz gibi kendi tarihimi-
zi de bilmediðimizi dile getiriyor.
Hýdýroðlu, "Ýçimizde yaþayan Er-
meni kardeþlerimizin bu tür olaylar-
dan ve Ermeni diasporasýndan ra-
hatsýz olduklarýný biliyoruz. Bu pa-
nelleri yapmamýzýn amacý, onlarý
rahatsýz etmek deðil. Bizler, dil, din,
ýrk, mezhebimiz ne olursa olsun,
hep beraber Türkiye'nin bir parça-
sýyýz. Biz, bir imparatorluðun mi-
rasçýsýyýz ve bu güne kadar nasýl
kardeþçe yaþadýysak bundan son-
ra da kardeþçe yaþamalýyýz" diyor.
Ýleride de, Ermenistan'da, Ermeni-
lerle bir araya gelip ortak çalýþma-
lara imza atmak istediklerini söyle-
yen Hýdýroðlu, bu iki ülke arasýnda
diaspora  ve baþka dýþ sesler ol-
madýðý sürece bir sorun yaþanma-
yacaðýna inanýyor ve TÜKAL Yöne-
tim Kurulu Baþkaný Betül Akman
önderliðinde, daha bir çok baþarýlý
çalýþmaya imza atacaklarýný söylü-
yor. 

Kadýn adýna her türlü etkinlikte
var olacak bir yapýya sahip olan

TÜKAL, kadýnýn karar mekanizmalarýnda arzu ettiði yeri alabil-
mesi için tüm çalýþmalarý yapmaya hazýr. Türkiye'nin menfaati-
ne olacak her türlü konuda, lobi faaliyetlerine devam edecek-
lerini belirten Hýdýroðlu, "Bugün 1915 olaylarý olabilir, yarýn bir
baþka konu olur. Kadýnýn el atmadýðý bir konunun aslýnda çok
baþarýlý olacaðýna inanmak zor. Kadýnlarýmýzýn bu nedenle ak-
tif olmasý gerekiyor. Biz bir yerde bunu baþarmaya çalýþtýk" di-
yor. 

Bunun dýþýnda, TÜKAL 2007 yýlýnda "EngelSizMisiniz?"
adýnda önemli bir projeye daha imza attý. Ayný zamanda "Sen,
Ben, Devlet" adýnda bir panel de gerçekleþtiren TÜKAL, Ser-
dar Bilgili'nin engellilerle ilgili olarak hazýrladýðý fotoðraf sergisi-

AL
Ülkemizde sosyal, ekonomik ve politik geliþime katkýda bulunmak ve her alanda
karar mekanizmalarýnýn baþýnda yer alan kadýn sayýsýný artýrmak amacýyla kurulan
Tüm Kadýnlar Lobisi (TÜKAL), kadýnlarýmýzý ilgilendiren her konuda öncü çalýþmalar
ve araþtýrmalar yaparak Türk kadýnýnýn yetenek, bilgi ve tecrübesiyle hem ulusal hem
de uluslararasý alanlarda baþarýlara imza atmasýný amaçlýyor. Biz de bu sayýmýzda,
aralarýnda Kolejli bir çok üyenin de bulunduðu bu önemli kuruluþa yer verdik.

Mualla Çelik Hýdýroðlu'81



nin sponsorluðunu yaparak bu sergiyi Ankara'ya getirdi. Bu ça-
lýþmanýn sonunda Burdur valisinin eþiyle bir ortak proje daha
gerçekleþtiren TÜKAL, buradaki bazý engelli vatandaþlarýmýzýn
yaptýðý steril terliklerin Antalya'daki otellere satýþýný gerçekleþtir-
miþ. 

Bu çalýþmalarýn yaný sýra, TÜKAL en önemli misyonlarýndan
biri olan kadýn statüsü ile ilgili olarak,
ATO ile birlikte "Güneydoðu'da Kadýn
Olmak" adýnda bir panel daha düzenle-
miþ. Güneydoðudaki kadýnlarýn sorun-
larýný dile getiren panelin oldukça güzel
yansýmalarý olmuþ. 

Semra Sezer'in himayesinde Eski-
þehir'de yapýlan Eðitim Kurultayý'nda da
baþarýlý grup çalýþmalarý gerçekleþtiril-
miþ. 

TÜKAL þu an-
da 34 üyeye sa-
hip. Üye kadýnla-
rýn hepsi, sektö-
ründe baþarýya
ulaþmýþ kiþiler. Lo-
binin aradýðý en
önemli kriter, belli
bir eðitim, kültür
seviyesinde ol-
mak ve alanýnda
baþarýya ulaþmak. Bunlarýn yanýnda TÜKAL'in deðiþik üyelik
kategorileri ve çeþitli çalýþma gruplarý bulunuyor. Sonuç olarak,
buraya müracaat edenler, mutlaka bir þekilde kendine çalýþabi-
lecek bir alan bulabiliyor. 

TÜKAL bundan sonra, Ermeni sorunuyla ilgili çalýþmalarýný
yürütmesinin yaný sýra, bir kadýn derneði olarak kadýnlarýn karar
mekanizmasýnda olabilmesi için gerekli faaliyetlere devam et-
meyi amaçlýyor. 2008 yýlý içinde kadýn ve kadýn statüsü ile ilgili

paneller düzenlenmesi ve yapýlan bu çalýþmalarla parlamento-
ya daha fazla kadýn girmesi planlanýyor. TÜKAL'in hedefi siya-
setten ziyade, kadýnlarýn karar mekanizmalarýna girmesini sað-
lamak. En önem verilen noktalardan biri de, Türk insanýnýn ar-
týk lobi faaliyeti yapmayý öðrenmesi noktasýnda oluþuyor. Bu-
nun yurt içinde ve yurtdýþýnda ciddi bir ihtiyaç olduðunu savu-

nan Hýdýroðlu, yurtdýþýnda parlamen-
terlere ulaþmaya ve bu anlamda çe-
þitli tanýtýmlar yapmaya çalýþtýklarýný
belirtiyor. 

Türkiye'de kadýn derneklerinin sa-
yýsý azýmsanacak bir düzeyde deðil.
Bu anlamda, hepsi çok önemli çalýþ-
malar yapýyor. TÜKAL ise bunu lobici-
lik alanýnda sürdürerek daha etkili ol-
ma yolunda ciddi adýmlar atýyor. Sayý

olarak az gibi gö-
rünseler de, arka-
larýnda ciddi bir
gönüllü ordusu
bulunuyor. 

TÜKAL Kurucu
Üyesi Mualla Çelik
Hýdýroðlu, 1981 yý-
lýnda TED Ankara
Koleji'nden mezun
oldu. Hayatýnýn en

güzel dönemlerini Kolej'de geçirdiðini söyleyen Hýdýroðlu, TED
mezunu olmanýn kendisine gurur verdiðini söylüyor. Kolej'in, çok
iyi bir altyapýya ve önemli bir kültür birikimine sahip olduðunu di-
le getiren Hýdýroðlu, "Her Kolejli'nin, sosyal ve ekonomik düzeyi
ne olursa olsun, çok özel deðerlere sahip olduðunu düþünüyo-
rum. Kendi iþ dünyamda da Kolejlilerle çalýþmayý tercih ediyo-
rum" diyerek, Kolej'e duyduðu sevgi ve baðlýlýðý hâlâ taþýdýðýný
gösteriyor.

58

sosyal sorumluluk

kolejliler TEMMUZ2008

1963 Ankara doðumlu olan Mualla Çelik Hýdýroðlu, 1981 yýlýnda TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Lisans eðitimini Gazi
Üniversitesi Endüstri Mühendisliði'nde tamamlayan Hýdýroðlu, Yüksek Lisans eðitimini ise yine ayný üniversitenin Ýþletme
bölümünde Üretim Yönetimi üzerine gerçekleþtirdi. 

Ýþ hayatýna 1987 yýlýnda atýlan Hýdýroðlu, aile þirketi olan Çelik Þirketler Grubu bünyesinde yer alan, altyapý, üstyapý ve taah-
hüt iþlerini üstlenen inþaat þirketi BE-HA-ÞE'nin yönetim kadrosunda göreve baþladý. 1998 yýlýnda yine grup þirketi içerisinde yer
alan Asçelik A.Þ.'nin Genel Müdürlüðü görevini üstlenmiþ ve yine ayný yýl madensuyu sektöründe devrim niteliði taþýyan meyve
aromalý madensuyu üretimi fikrini ortaya atarak madensuyu sektörüne yeni bir soluk kazandýrmýþtýr. 

Türkiye'nin ilk meyve aromalý madensuyu olan Anatolya'yý içecek sektörüne kazandýran Hýdýroðlu, bu baþarýsý ile 2000 yýlýn-
da Dünya Gazetesi tarafýndan düzenlenen "Sektöründe En Baþarýlý Ýþ Kadýný" ödülüne layýk görülmüþtür..

1999 yýlýnda Madensuyu Üreticileri Derneði'nin (MASUDER) kuruluþunda yer alan Hýdýroðlu, 2002 yýlýna kadar MASUDER'in
Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'ný yürütmüþtür. Halen MASUDER'in onursal Baþkaný olan Hýdýroðlu, dernek faaliyetlerini sosyal sorum-
luluk projeleri ile Türkiye'de dikkatleri üzerine çeken Tüm Kadýn Lobisi (TÜKAL) ile devam etmektedir. 2006 yýlýnda TÜKAL'ýn
kuruluþunda da yer alan Hýdýroðlu halen dernekte Baþkan Yardýmcýsý olarak görevini sürdürmektedir.

Çelik Þirketler Grubu'nda iþ hayatýna devam eden Hýdýroðlu BE-HA-ÞE Ýnþaatýn Yönetim Kurulu Üyeliði ile Denetim ve Hukuk
Ýþleri Grup Baþkanlýðý'ný yürütmektedir. Ayný zamanda Asçelik A.Þ. Ýcra Kurulu Baþkanlýðý'ný yürüten Hýdýroðlu grup þirketi
içerisinde yer alan As Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti'nde de çeþitli görevlere imza atmýþtýr. Hýdýroðlu evli ve iki çocuk annesi.

Mualla Çelik Hýdýroðlu’81
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katkýlarýnýzla büyüyor

Ankara'da sosyal yaþama farklý bir bakýþ
açýsý getirecek olan KolejIN sosyal tesi-
sinin inþaatý tüm hýzýyla devam ediyor.
Mezunlarýmýzdan aldýðýmýz katký ve des-
teklerle daha da güçlenerek büyüyoruz.
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KolejIN’e yüksek miktarda katký payý veren
mezunlarýmýza plaketlerini takdim ettik.

Akýn Öngör

Bülent Erdoðan Hakan Bozkurt

TEMMUZ2008 kolejliler

Hakan Bezginli adýna Yeþim Argun

Zeynep Erkunt Armaðan

Tuna Armaðan
Emin Hisarcýklýoðlu

Sizden aldýðýmýz destekle

sizin için...
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er geçen gün yeni bir model ve özelliklerle karþý-
mýza çýkan bu küçük yol arkadaþlarýmýz da en az
bizim kadar modayý takip ediyorlar. Son zamanla-
rýn en gözde modasýný ise küçük taþlarla kaplanan
telefonlar oluþturuyor. Renk renk kristal taþlarla

kaplanan telefonlar, özellikle hanýmlar tarafýndan büyük ilgi gö-
rüyor.

Kristal taþ kaplý bu telefonlarýn Ankara'da sadece Tarman
Telekom tarafýndan özel üretim ve satýþý yapýlýyor. Eðer telefo-
nunuzun görüntüsünden sýkýldýysanýz, piyasadakilerden çok
farklý görüntüde bir telefon istiyorsanýz veya telefonunuzun size
özel, sizin adýnýzýn baþ harflerini veya þirketinizin logosunu ta-

þýmasýný istiyorsanýz, Tarman Tele-
kom'a mutlaka uðramalýsýnýz.

Bu küçük taþlarý kendi telefonunu-
za yaptýracaðýnýz gibi dilediðiniz bir
marka veya modele de yaptýrabiliyor-
sunuz. 

Taþlý telefona Tarman Telekom'un
ortaklarýndan ve mezunlarýmýzdan Ýb-
rahim Tarman'98 ilk kez bir Ýstanbul
gezisinde rastlamýþ. Her zaman deði-
þikliklerden yana bir yol izleyen ve
müþterilerine alýþýlmýþýn dýþýnda hiz-
met sunmaya çalýþan Ýbrahim Tar-
man, þirket ortaðý ve ayný zamanda
abisi Süleyman Tarman ile Ankara'ya
bu taþlý telefonlarý getirmek için araþ-
týrmalara baþlamýþ. Bir süre sonra
dünyaca ünlü bir marka olan Swa-
rovski taþlarýný kullanarak, kendi özel
taþlý telefon imalatlarýna baþlamýþlar.
Ýbrahim Tarman, taþlý telefon satýþýna
baþlayalý henüz iki ay olmasýna rað-
men oldukça çok sipariþ aldýklarýný,

Þýklýðýnýzý Swarovski taþlý 
telefonlarla tamamlayýn

Kolay taþýnabilirliði, rahat ve þýk tasa-
rýmlarý ile günlük hayatýmýzýn vazgeçil-
mez aksesuarlarý haline gelen cep te-
lefonlarýnda son dönemlerin yeni tren-
di Swarovski taþlý telefonlar... 

H
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özellikle hanýmlarýn çok ilgi gösterdiklerini
söylüyor. 

Ýnsanlarýn artýk alýþýlmýþ telefonlardan sýkýl-
dýklarýný farklý modeller aradýklarýný belirten Tar-
man, Swarovski kaplamalý telefonlarýn tanýn-
dýkça daha çok raðbet göreceklerine inandý-
ðýný, insanlarýn kendi zevk ve isteðine göre
telefon kullanmanýn daha cazip olacaðýný
kaydediyor.

Bu küçük gözalýcý taþlar sadece telefon-
lar için de kullanýlmýyor. Dileðe göre çakmak,
ipod, býçak, tabak, ayakkabý, çocuk emziði,
biberon, anahtarlýk, ayna ve hatta yatak ör-
tüsüne bile yaptýrýlabiliyor. Telefona farklý bir
dizayn kazandýran bu taþlarýn maliyeti ise
taþlarýn büyüklüðüne, rengine ve çokluðuna
göre deðiþiyor. Bir telefonun tamamýný kap-
lattýðýnýzda ortalama 3500 adet taþ kullanýlý-
yor. Bu taþlar pýrlanta dizer gibi tek tek elde
ustalar tarafýndan yapýlýyor. Kullanýma baðlý
olarak, taþlarýn düþmesi veya kýrýlmasý duru-
munda firma garanti veriyor. Yani götürüp

telefonunuzun düþen taþlarýný yenileyebiliyorsunuz. 
Ýbrahim Tarman, Ankara’da taþlý telefonu ilk

alanlardan birinin TED Ankara Koleji öðretmenlerin-
den Yasemin Polat olduðunu belirterek, "Onun da
telefonunu kaplayarak, özel bir dizayn yaptýk. Bize
çok büyük destek oldu, Kolej dayanýþmasý bir kere
daha saðlandý diyebilirim. Kolej her zaman deste-
ðini hissettiðim bir yer oldu benim için. Müþteri
portföyümüzün %30'luk kýsmýný Kolej mezunlarý
oluþturuyor. Buraya benim Kolej mezunu olduðu-
mu bilerek gelen çok kiþi var. Onlarla bir aile gibi-
yiz" dedi. 

Telekom sektöründe 2001 yýlýndan beri faaliyet
gösteren Tarman Telekom'un sahipleri; telekom
sektörünün dýþýnda çimento, inþaat, gayrimenkul
ve tekstil alanlarýnda da faaliyet gösteriyor. 

Ticarette 4. kuþaðý temsil eden bir aileden gel-
dikleri için ticaretle uðraþmaktan son derece onur
duyan Tarman Telekom, ayný zamanda Genpa,
KVK, Baþarý Elektronik ve Telpa bayisidir. Firma;
Avea Ýletiþim Merkezi olarak Etlik Antares Alýþveriþ
Merkezi’nde de hizmet vermektedir.

Tarman Telekom

Karum Ýþ Merkezi

No: 69 Kavaklýdere/ANKARA

Tel: 467 91 09 

Fax: 467 90 09

www.tarmantelekom.com

Þube: Antares Alýþveriþ 

Merkezi

No:107 

Tel: 325 80 08

Ýbrahim Tarman'98
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Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?  Na-

sýl bir eðitim hayatýnýz oldu?

olej hayatým 74-75 öðrenim yýlýn-
da hazýrlýk sýnýfýyla baþladý. Þüp-
hesiz ki hayatýmýn dönüm nok-
tasýdýr bu tarih. Dünyanýn en
güzel okulunda okuduðu-

mun bilincinde uzun yýllar geçirdim. O ilk
günde tanýþtýðým arkadaþlarýmdan bazý-
larýyla mezun olduktan sonra da baðýmý
kopartamadým. Ýlk haftalarda bandoya ya-
zýlmýþtým. Biraz bariton, biraz trombon, biraz okul asmaca der-
ken yýllar sonra fark ediyorum ki o küçük bando odasý ciddi bir
konservatuvarmýþ. Hala bir nota kaðýdýný elime aldýðýmda Latin
alfabesi okur gibi rahatlýkla okuyabiliyorsam, bunu Kolej Ban-
dosuna borçluyum. Fiilen müzikle uðraþmýyorum artýk, ama o
almýþ olduðum eðitimin mesleki ve sosyal hayatýmdaki katkýla-
rýný anlatmakla bitiremem doðrusu.

Karikatür çizmeye ne zaman ve nasýl baþladýnýz? 

Annemin de resimle uðraþmasýnýn etkisiyle sanýrým, çok kü-
çük yaþlardan beri çiziyorum. Hazýrlýk sýnýfýndan baþlayarak da
sevgili Hocam Tülay Arýcý'nýn katkýlarýndan söz etmemek im-
kansýz. Benimle gerçekten çok ilgilenmiþtir. Beni kalýplar içine
hapsetmek yerine sevdiðim ve istediðim yöne teþvik etmiþtir.
Asla hakkýný ödeyemem. Karikatürdeki becerimi, bir özgüven

dopingiyle buluþturmak için
açtýrdýðý sergiler sayesinde,
gelen tepkileri görmüþ ve bu

iþi meslek olarak yapabilece-
ðime daha çok inanmýþýmdýr.
Okuldaki sergiler neyse de, asýl
Tülay Hocamýn binlerce pro-
fesyonel ressamýn sergi açmak
için kuyrukta beklediði Zafer

Çarþýsý altýndaki Devlet Güzel Sa-

natlar Galerisinde bir sergi organize etmesi ger-
çekten hayatýmýn akýþýný deðiþtirmiþtir. 78 yýlý

Haziran ayýnda daha 15 yaþýmdayken sýrtý-
ma yüklenen bu sorumluluk, her zaman
daha iyisini yapmak için beni nasýl yürek-
lendirdi anlatamam. Serginin hemen ar-
dýndan eski edebiyat hocamýz rahmetli
Makbule Polat'ýn ana okullarý için hazýr-
ladýðý zeka testlerini çizmem istendi.
Üstelik bu profesyonel bir iþti ve para

da alacaktým. Böylece profesyonel ha-
yatým baþlamýþ oldu.

Lise birinci sýnýfýn sonunda matematikten kalýnca bir sene
kaybetmiþ oldum, bu yüzden 82'de mezun olabildim. Mezun
olur olmaz hayallerimin okulu olan ÝDGSA sýnavlarýna girdim. O
günlerde de okulun adý deðiþerek Mimar Sinan Üniversitesi ol-
du. Dört sene resim, iki sene de heykel bölümünde okudum.
Öðrenciyken de aklým karikatürde olduðu için bir taraftan gaze-
te ve dergilere gidip geliyordum. 83 senesinde Hürriyet Çocuk
Dergisi'nde çalýþmaya baþladým. Bir iki ay orada çalýþtýktan
sonra Günaydýn Gazetesi'ne transfer oldum. Orada da Günay-
dýn Arkadaþ adlý bir dergide hem çizerlik hem de sayfa sekre-
terliði yapýyordum. Bu arada Ustamýz Oðuz Aral'la çalýþma fýr-
satý buldum. Onun karikatürde yolumu çizmemde büyük katký-
larý oldu. Daha sonra Gýrgýr Dergisi'nde çýkan isyan sonucu ay-
rýlan bir grup mizahçýyla Dolmuþ Dergisi'ni çýkardýk. 87 senesi-
ne kadar Sabah Gazetesi'nde Kibar Tarzan adlý günlük bant ka-
rikatürleri çizdim. 82'den beri zaten çocuk yayýncýlarý ve reklam
ajanslarý için çiziyordum. Serbest çalýþmaya baþlayýnca bu ça-
lýþmalarým aðýrlýk kazandý. 88 senesinde de çizgi film dönemi
baþladý. Okulda öðretilmediði için, yabancý yayýnlarý ve çizgi
filmleri kare kare izleyerek kendimi geliþtirmek zorunda kaldým.
Aþýrý istek, çizgi becerisi ve fazla mesai sayesinde bir sene son-
ra gerek teknik gerekse çizgi kývraklýðý konusunda ustalaþtým.
Sonraki yýllarda da bir taraftan üretirken diðer yandan öðrenci
yetiþtirmek için büyük çaba sarf ettim. Bugün gururla söyleye-

Þafak Tavkul'82

Þafak Tavkul'82, henüz Kolej yýllarýnda, ondaki yeteneði görüp bu alanda kendisini geliþtirmesi için
yönlendiren öðretmenlerinden Tülay Arýcý'nýn desteðiyle karikatür çizmeye baþlar. Bugün Türki-
ye'nin önemli çizerleri arasýnda yer alan Þafak Tavkul, ilk sergisini de henüz 15 yaþýndayken Anka-
ra Zafer Çarþýsý Sergi Salonu'nda açar. Yýllar içinde karikatürle baþladýðý çizerliðine çizgi filmler, rek-
lam storyboardlarý, çocuk kitaplarýný da ekleyen Tavkul ile Kolej yýllarý ve karikatür üzerine görüþtük.

“Biz komik bir milletiz”

kolejliler TEMMUZ2008
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bilirim ki bir çok öðrencim çok baþarýlý bir þekil-
de mesleklerini sürdürüyorlar.

Çocuk kitaplarý resmetmek, reklam filmleri

için storyboardlar hazýrlamak, çizgi film yani

animasyon çizmek yaptýðýnýz iþlerden bazýla-

rý. Kendinizi bunlardan en çok hangisiyle ta-

nýmlýyorsunuz? 

Öncelikle çizgi filmciyim. Çizgi filmin senar-
yosundan, karakter tasarýmýna, animatörlükten
yönetmenliðe, hatta yapýmcýlýðýna kadar he-
men her aþamasýnda çalýþabilirim. Çizgi film
sanatýn tüm çeþitlerini içinde barýndýrýr. Resim,
heykel, edebiyat, oyunculuk, müzik, ritm ve
hatta dans. Ancak çizgi film üretimi oldukça
pahalý bir iþ. Bu yüzden sürekli yapma þansý-
mýz þimdilik yok. Bu nedenle diðer iþleri de
yapmak zorunda kalýyorum. 

Çocuk kitabý çizerliði çok kazandýran bir iþ
deðil. Biraz gönül iþi de diyebiliriz. Çocuklarla
vakit geçirmeyi sevdiðim ve onlarýn nelerden
hoþlandýklarýný bildiðim için yapýyorum. Yýlda 10-15 kadar ço-
cuk kitabý resimliyorum. Ama þu aralar asýl para kazandýðým iþ
storyboard.  Bunun da iki farklý türü var. Biri, yazýlan reklam se-
naryosunu müþteriye anlatmak için yapýlan sunum storybo-
ard'u. Yani müþteriye, çekilecek filmin genel havasýný, öykünün
akýþýný, ürünü gösteren bir tür çizgi roman bu. Bu çalýþmalar ke-
sinlikle renkli olmak zorundadýr ki,
müþteri filmin nasýl bir rengi olaca-
ðýný da net olarak anlayabilsin. Di-
ðeri de shootingboard da dediði-
miz çekim storyboard'u. Bu çalýþ-
ma genellikle siyah beyaz, biraz
daha çala kalem bir çalýþmadýr.
Amaç yönetmenin filmi sorunsuz
çekmesini saðlamaktýr. Shootingbo-
ard çalýþmasý bittiðinde yönetmen
çekeceði filmi masa baþýnda izleme
þansý bulur. Zamanlamasýný yapar,
müziðini yerleþtirir, diyaloglarý netleþ-
tirir. Dünyada storyboard olmadan
film çekilmemesine raðmen, Türki-
ye'de bir iki örnek dýþýnda storyboard-
la çekilmiþ film yoktur. Ýlk uzun metraj
film storyboardunu da Vizontele filmi
için ben yapmýþtým. 84 senesinden be-
ri 60.000'den fazla storyboard karesi
çizdim. Bu Türkiye için bir rekordur. Diðer taraftan geleceðe
eser býrakabilmek için resim ve heykel yapýyorum. Ayný zaman-
da bir öyküler dizisi yazýp çiziyorum. "Küçük Ok'un Akýllara Za-
rar Maceralarý" adýyla pek yakýnda okuyucusuyla buluþacak.

Dünya genelinde etkilendiðiniz çizerler var mý? 

Olmaz mý? En baþta André Franquin (Spirou) ve Albert
Uderzo (Asterix), Maurice De Bevere (Red Kit çizeri- Morris di-
ye atar imzasýný) beni çok etkilemiþtir. Hatta ilk çizgilerim nere-
deyse tamamen onlarýn etkisindedir. Oðuz Aral kendi tarzýmý

bulmamda çok etkili olmuþtur. Gerçek bir üstattýr. Rahmetli için
geçmiþ zaman kullanmak hoþuma gitmiyor nedense. Çünkü
hala çizgileriyle yaþadýðýný düþünüyorum. Bir de Chuck Jones
var tabii ki. Onu da 2002'de kaybettik. Bütün zamanlarýn en bü-
yük çizgi filmcisi Oscar'ý verdiklerinde aðlamýþtým sevinçten.
Karikatürcülerden de Sempe'nin hastasýyýmdýr.

Türkiye'nin, karikatür alanýnda dünyadaki konumu

hakkýnda neler düþünüyorsunuz? 

Biz komik bir milletiz. Hayatýmýzýn her þeyi komik.
Acýmýz bile komik. Düþünsenize, adamýn oðlu ölmüþ,
cenaze töreninde dövüne dövüne aðlýyor. Kamerayý
görünce aðlamayý kesip "Hangi kanal?" diye sorabi-
liyor. Bunun dünyanýn baþka bir ülkesinde olabilece-
ðini sanmýyorum. Çizer potansiyeli açýsýndan da
inanýlmaz bir zenginliðimiz var. Þu anda profesyo-
nel olarak karikatür çizen sanatçý sayýsý 500 civarýn-
da. Bir de yarýþmalardan yarýþmalara çizen bir ze-
vat var ki, sayýlarý 10 000'lerle ifade edilebilir. Ne var
ki artýk dergiler eskisi kadar çok satmýyor. Bu da çi-
zerlerin baþka alanlara kaymasýna neden oluyor.

Çizer kalitesi olarak da dünyanýn önde gelen
ülkelerinden biri olduðumuzu düþünüyorum. Yurt
dýþýna gidip de baþarýsýz olup geri dönen kimse-
yi iþitmedim þimdiye kadar. Uluslararasý yarýþma-
larda da her sene en az bir Türk çizer ödül alýyor.

Ama nedense gazetelerde ve TV'lerde haber olmuyor böyle
þeyler.

Son yýllarda Türk çizerler büyük çizgi film projelerinde ani-
matör olarak yer alýyorlar. Bunlarýn içinde de en büyük gurur
kaynaðýmýz 77 veya 78 mezunlarýmýzdan Enis Tahsin Özgür.
Disney'in Tarzan da dahil bir çok önemli projesinde adýný jene-
riðe yazdýrmýþ çok deðerli bir sanatçýdýr.

Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarým Fakültesi, Ýletiþim Tasa-

rýmý Bölümü'nde dersler veriyorsunuz. Bu iþin eðitiminin için-

de olmak nasýl bir duygu? 

TEMMUZ2008 kolejliler
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Canlandýrma Tekniði,
Canlandýrma Senaryosu, Ka-
rakter Tasarýmý ve Kavramsal
Yontu adlarýnda dersler veri-
yorum. Bu tamamen manevi
duygularýmý tatmin için kabul
ettiðim bir iþ. 

Aslýna bakarsanýz sanat
eðitiminin üniversitede veril-
mesi de benim pek hoþuma
gitmiyor. Çünkü sanat bir us-
ta-çýrak veya üstat-çömez iliþ-
kisiyle öðrenilen bir iþtir. Bu
þekliyle akademinin konusu
aslýnda. (Akademi ve üniversi-
teyi birbirinden ayýrmak ge-
rektiðine inanýyorum) Üniver-
siteler ne yazýk ki böyle bir öð-
renime izin vermiyorlar. Her
þey çok sistemli olmak zorun-
da. Týpký lise gibi. Bir program
var ve onun dýþýna çýkmanýz
pek istenmiyor. Bir de size ta-
nýnan öðretme süresi haftada
bir iki saat. Bu süre de kesin-
likle çok az. Oysa sanat eðiti-
minde hoca ve öðrenci çok daha fazla þey paylaþmalý. Sanatýn
teorisi olmaz çünkü. Teorik olarak anlatacaðýnýz þey ancak sa-
nat tarihi olabilir. Kim ne yapmýþ, neden yapmýþ, nasýl yapmýþ
gibi. Ama gerçekten nasýl yapacaðýný öðrenci kendi kendine
bulmak zorundadýr. Ustasý sadece bu keþfe giden kapýyý gös-
terebilir. 

Benim derslerimde teknik öðrenmek zorundalar, ama ben
en fazla on beþ dakika anlatýrým tekniði. Sonrasý geyik muhab-
betidir. Öðrenci kendini derste hissederse hiçbir þey üretemez.
Sanat matematik problemi çözmekten daha fazla bir þeydir. Ve
sonunda görürsünüz ki, yýllar sonra o dersten akýllarýnda kalan-
lar hep o geyik muhabbetinin parçalarýdýr ve emin olun çok da-
ha yararlýdýr. Sonuçlarýna baktýðýmýzda Platon'un Akademia'sý-

na en yakýn yöntem budur.
Öðrencilerim de beni ho-
calarý olarak deðil, ustalarý
olarak görürler. Bu beni
çok mutlu ediyor. Eðitimci-
lik hayatýmda Tülay Arýcý ve
Mustafa Çetin hocalarýma
çok þey borçluyum.

Türkiye'de çizgi film çize-

rinin sayýsý gün geçtikçe

artmasýna raðmen çizgi

film endüstrisinde dünya

piyasasýndan çok geride-

yiz. Bunun nedenleri ne-

lerdir size göre?

Tamamen ekonomik.

Çok pahalý bir iþ çizgi film. Hep
örnek gösterilen Disney kalite-
sinde bir iþ yapmak için Türki-
ye'de en az 5 milyon dolara ih-
tiyaç var. Bu sadece çýplak
maliyet. Disney 50-100 milyon
dolarlar yatýrýyor filmlerine. Ta-
nýtýmý, promosyon ürünleri, ki-
taplarý. Ama kat kat da geri alý-
yor yatýrdýðýný. Ancak Türki-
ye'de kimse böyle bir parayý
çizgi filme baðlamaz. Yoksa ne
teknik olarak, ne de çizgi kali-
tesi olarak hiçbir korkumuz
yok. Türk reklamlarýndaki çizgi
filmlerin neredeyse tamamý
yerli yapýmdýr ve kalitesi de
gerçekten yüksektir.

Almýþ olduðunuz ödüllerden

bahseder misiniz?

1991'de Cumhuriyet Döne-
minde çocuklar için yararlý iþler
yapmýþ 40 kiþiye verilen ödül-
lerden Çizgi Film Ödülü'nü ba-
na uygun gördüler. Çocuk köy-

leri kurduðu için Turgut Özal'a Devlet Adamý Ödülü ve Adam
Olacak Çocuk için de Barýþ Manço'ya Televizyoncu Ödülü ver-
miþlerdi. Bir de eþim Çiðdem Tavkul'un yazdýðý, benim resimle-
diðim bir çocuk kitabý En Ýyi Resimli Çocuk Kitabý ödülünü aldý.
Ama yine de unutamadýðým ödül, 1982 senesinde Kolej Lise
Orkestrasýyla Milliyet Liselerarasý Müzik Yarýþmasý'nda aldýðýmýz
ödüldür. 

TED Ankara Koleji ile ilgili bir anýnýzý bizlerle paylaþýr mýsýnýz?

Kolej'den bahsedip de bir parçasý olmaktan her zaman
gurur duyduðum Melomani'yi anlatmamak olmaz. Sevgili
Uður Ersoy grubun basçýsýydý ve derslerinin yoðunluðundan
olsa gerek gruptan ayrýlýnca onun yerine -onun kadar ustalýk-
la olmasa da- bas gitar çalmaya baþladým. Bir taraftan da vo-
kal yapýyordum. Melomani'nin eski kayýtlarýný dinlediðimde
bugün bile o kalitede 4 ses vokal yapabilen çok az grup ol-
masý beni þaþýrtýyor. Kocatepe'ye çýkan yol üzerinde yanlýþ ha-
týrlamýyorsam Ziraat Bankasý'nýn konser salonunda bir konse-
rimiz vardý. Repertuarýmýz belli olmasýna raðmen, bir grup sý-
nýf ve tuvalet arkadaþým bana özel tezahürata baþladýlar. Ýste-
dikleri þarký, bir aradayken sýk sýk söylediðim Speedy Gonza-
les þarkýsýydý. Bu þarký grubun repertuarýnda yoktu tabii ki. Ar-
kadaþlarým biraz da abartarak önce "Speedy Þafak" diye ba-
ðýrýrken, birkaç tekrardan sonra bu iki kelime "Zibidi Þafak"a
dönüþtü. Konseri dinlemeye gelenler sadece sýnýf veya kat ar-
kadaþlarým olsa sorun deðil, ama bütün Ankara gençliði gel-
miþ. Koltuklarda yer kalmadýðý gibi bir sürü genç de ayakta iz-
liyor konseri. Herkes þaþkýn þaþkýn, "Kim bu zibidi?" diye ba-
karken, eksik olmasýnlar, Erhan Yalçýn'79, Ýlhan Yalçýn'75, Tun-
ca Gülen'79 ve Levent Solakoðlu'79 þarkýya girdiler, beni de
rezil olmaktan kurtardýlar.

Þafak Tavkul, Kývýlcým Özkök ile

Þafak Tavkul, Tülay Arýcý ile
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Çankaya’dayýz. Akþam Gazetesi Ankara Temsilcisi Ýsma-
il Küçükkaya’nýn odasýnda. Küçükkaya ve konuðu kahvele-
rini yudumlarken, ülkemiz gündemindeki doðurgan sorula-
ra yanýt aranýyor.  

“Zaman Kaybolmaz” diyen, bizi her daim geçmiþle di-
yaloða çaðýran, tarihle birlikte yaþamayý idrak ettiren Ýlber
Ortaylý Hoca ile sohbetin konusu: Atatürk. Özgün düþünce-
leri, planlarý ve stratejileri olan siyasi deha; hayalleri, tutkula-
rý ve özlemleriyle bir ilerici. Tarihin akýþýný deðiþtiren doðuþ-

tan Cumhuriyetçi bir kiþilik; kendi mutlulu-
ðunu sürekli ertelemiþ bir erkek.  

Ortaylý, onu diðer Dünya liderlerinden
ayýran kiþisel özelliklerini, Türkiye tahayyülü-
nü, laikliðe yüklediði anlamý, hilafet ve tari-
katlara bakýþýný anlatýyor. Akýcý anlatýmýyla
aktardýðý, Dünya politikasýnda Türkiye’nin
yeri ve bugünün sorunlarýyla ilgili görüþlerini
soluk almadan dinliyoruz.  

Aydýn portresinin çerçevesine iliþkin fi-
kirler, siyasi liderlerimize yönelik deðerlen-
dirmeler derken sohbet 21. yüzyýl dünyasýn-
da Türkiye’nin rolü, fýrsatlarý, Ortadoðu yo-
rumlarý ile sürüyor.  

Ýlber Hoca sözlerini “Türkiye, Ýslam dün-
yasýnýn en önemli cumhuriyetidir. Onu sevmek gerekir. Ten-
kit etmek gerekir ama katiyen hýrpalamamak gerekir.” diye-
rek bitirirken Türk düþünce tarihinin deðerli þahsiyeti Hilmi
Yavuz’u aðýrlamaya baþlýyor Ýsmail Küçükkaya.  

“Niye ben çarmýhta deðilim 
Çarmýh benim içimde” diyen þairimizi.  
“Bir entelektüelin hayalindeki Cumhuriyet nasýldýr?” so-

rusuyla baþlayan söyleþi Ýnönü-Bayar anekdotlarýyla devam
edip yakýn tarihimize geldi.  

Hilmi Yavuz’un, Osmanlý’dan Cumhuriyet’e taþýnan mo-
dernleþme sürecinde hem Doðulu, hem Batýlý olabilmek ve

Avrupalýlýðýn ne olduðu konusundaki görüþlerini takiben
Türk entelektüel tarihinin soy kütüðü konusundayýz. 

Bugünkü Türkiye’nin siyasi portresini çizdikten sonra
Yavuz, 2023 yýlýnda, gönlünde yatan 100 yaþýndaki Cumhu-
riyetin tanýmýyla konuþmasýný bitiriyor.  

Henüz bu tanýmýn etkisinden kurtulmadan odaya, “Aka-
demi dünyasýnýn özgürlükçü ve demokrat sesi”, Bahçeþehir
Ünversitesi Rektörü Deniz Ülke Arýboðan’ýn girdiðini görü-
yoruz. Ülke sorunlarýný sýnýrlar dahilinde deðil, evrensel bir
perspektiften deðerlendirebilen bir Cumhuriyet kadýný Arý-
boðan. Küçükkaya’nýn Arýboðan’a düþünce yapýsýný, anali-
tik yöntemlerini sormasýyla sohbet baþlýyor. Kendi bakýþ açý-
sýný Ortadoðulu þair Halil Cibran’ýn “Bir çok öðreti pencere
camý gibidir; hakikate oradan bakarýz ama bizi hakikatten
ayýrýr.” deyiþi ile buluþturduðunu, hiçbir bilgiyi sorgulama-
dan doðru kabul etmediðini, her olguyu bütünün içinde ele
aldýðýný anlatan Arýboðan’ý gözümüzde kürsüde canlandýra-
biliyoruz.  Dünya siyaseti uzmaný Arýboðan, 21. Yüzyýl Türki-
ye’sinin sorunlarýnýn teþhisi ve çözümlerini anlatýrken aka-
demisyen kimliði ile “Elma aðacý”ndan yola çýkarak kavram-
larý, sorunlarý kuþatan iliþkiler yumaðýný görmeyi idrak ettiri-
yor okura. Elma aðacýnýn görmediðimiz kökünü, eko sis-
temdeki yerini, elma kurtlarýný, gölge iþlevini, havaya, suya,
güneþe muhtaçlýðýný … 

Ýslam ile demokrasiyi entegre etmiþ bir toplum olarak
Türkiye modelinin özgünlüðü, Batýnýn bizi konumladýðý yer,
günümüz uluslararasý iliþkilerinde geçerli olan pragmatik
boyut, askerin gücü, sivil-asker iliþkileri, terörle mücadele,
küreselleþme çaðýnda ulus devlet sorularýnýn yanýtýný  arar-
ken 263. sayfaya gelmiþiz. Arýboðan’ýn “Biz kendini özlemiþ
bir milletiz. Vuslat zamaný yakýndýr.” diyen sesiyle kitabýmýz
bitiyor. Küçükkaya, Türkiye’yi gönülden seven aydýn konuk-
larýný uðurlarken, yanýtýný bulduðumuz sorularýn yerini alan
yenileriyle baþ baþa kalýyoruz.  

Kitap Ýsmi: Cumhuriyetimize Dair
Kýtap Yazarý: Ýsmail Küçükkaya
Yayýnevi/Baský Yeri: Aþina Kitaplar/Ankara 

Mezunlarýmýzdan Dr. Gülseren Budayýcýoðlu'65 geçtiðimiz aylarda ikinci kitabý olan
"Günahýn Üç Rengi / Madalyonun Öteki Yüzü"nü Remzi Yayýnlarý’ndan piyasaya çýkardý. Dr.
Budayýcýoðlu, bu ilginç kitabýnda insan denen muhteþem ve bir o kadar da karmaþýk varlýða
ait sahici yaþam hikâyeleri sunuyor. Genç ve yakýþýklý bir gencin mazoþizmin acýsýyla renklen-
miþ dünyasý, bu acýdan alýnan haz, ölüme yaklaþtýkça hissedilen doyum, yaþlý, göbekli bir
holding patronunun cinsel tercihi nedeniyle varoþlarýn kasketli orta yaþlý erkeklerinde aradýðý
yakýnlýk ve üç kuþak boyunca sürüp gelen fahiþeliðin kadýnýn ruhunu paramparça ediþi...
Kitabý okurken bazen dehþete kapýlacak, çoðu zaman da hüzünleneceksiniz... 

Günahýn Üç Rengi

M E Z U N L A R I M I Z I N Y A P I T L A R I

Cumhuriyetimize Dair
Ayfer Niðdelioðlu’81
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üm dünyada her yaþ ve mes-
lek grubundan geniþ bir
oyuncu kitlesine sahip, po-
pülaritesi gün geçtikçe artan
paintball, bazý kurallarýn eþli-

ðinde boya topu atan gazlý silahlar kulla-
nýlarak oynanýyor.

Paintball'da oyunlar çeþitli bayrak
kapma operasyonlarý, karþý takýmýn kap-
tanýný vurmak, bir bölgeye saldýrmak ve-
ya bu bölgeyi korumak gibi onlarca se-
naryonun içinden tercihe göre seçilir. Bu
oyunda önemli olan, fiziksel güç veya
kondisyondan çok, takým ruhu, yardým-
laþma ve stratejidir. Paintball, bu özellikle-
rinden dolayý, stres atýp eðlenilen bir doða sporu olmanýn öte-
sinde, oyuncularýn ortak çalýþma ve liderlik becerilerini geliþti-
ren, özgüven aþýlayan bir kimliðe de bürünmüþtür. Bundan do-
layý büyük þirketlerin motivasyon aktivitelerinde ve geliþtirme
programlarýnda da sýkça ihtiyaç duyulan bir konuma gelmiþtir. 

Þimdilerde çok gözde olan bu sporun ortaya çýkýþ hikaye-
si ise oldukça ilginç. 70'lerin baþlarýnda Amerika'da boya top-
larý, ormancýlýkta kesilecek aðaçlarý iþaretlemek için kullanýlý-
yordu. New Hampshire'dan Hayes Noel ve Charles Gaines bu
boya toplarýný ve iþaretleyicileri kullanarak eðlenceli bir oyun
yaratabileceklerini düþünürler. Arkadaþlarý Bob Gurnsey, "Nati-
onal Survival Games" þirketinin sahibi ile "Splatmaster"i, Paint-
ball'un ilk iþaretleyici silahýný yaratýrlar.

Paintball dendiðinde insanlarýn aklýna ilk gelen, oyunun mi-
litarist boyutu oluyor. Doðal olarak ormanlýk alanlarda, araziler-
de, inþaatlarda vb. savaþ havasý veren yerlerde geliþiyor. Fa-
kat daha sonra bakýyorlar ki, bu performans gerektiren bir þey,
bunun spor olmamasý için hiçbir sebep yok. 

Ardýndan Speedball ortaya çýkýyor. Speedball, ayný diðer
spor dallarýnda olduðu gibi kurallarý olan, saha ölçüleri ve bi-
çimleri olan bir spor olarak yaygýnlaþýyor. Önce Amerika'da

sonra Avrupa'da ilk ligler yapýlýyor. 
Paintball, çok hýzlý bir takým oyunu.

Diðer takým oyunlarýna göre biraz daha
zor, biraz daha aþýlmasý gereken prob-
lemleri olan bir spor. Sebebi de, herhan-
gi bir spor oyununda arkadaþlarýnýzla
göz göze gelmeyi baþarabilirsiniz, ses-
lendiðinizde birbirinizi duyabileceðiniz bir
mesafede olabilirsiniz. Fakat, paint-
ball'de farklý siperlerin arkasýndaki takým
oyuncularýnýzla göz göze gelme þansýnýz
yok. Zaten kafanýzý çevirip kendi arkada-
þýnýza bakma þansýnýz da yoktur. Çünkü
havada binlerce top uçuþuyor ve bunlar-
dan birinin hedefi olma ihtimaliniz çok

yüksek. Doðal olarak kendinizi korurken arkanýzdaki arkadaþý-
nýzýn ne yaptýðýný tahmin etme noktasýnda olmanýz gerekiyor
ya da baþka bir arkadaþýnýz size bir yönlendirme verdiyse te-
reddüt etmeden ve hiçbir þekilde vakit geçirmeden yer deðiþ-
tirmeniz gerekiyor. Ýþte performansý bu noktada doðuruyor. Bi-
raz da adrenalin yüklenince, insanlar gerçekten 3-4 dakikalýk
maçtan son derece yorgun bir þekilde çýkabiliyorlar. Hýzýn be-
raberinde iletiþim ve hissiyat gerektiren bir spor. Saniyelerle
hareket etmek durumundasýnýz. Bir boþluk bulduðunuzda de-
ðerlendirmek zorundasýnýz. Tereddüt ettiðiniz anda dezavan-
tajlý duruma geçeceðiniz kesindir. 

Paintball için þu anda dünyada belirli bir yaþ sýnýrý görün-
müyor. Avrupa'ya, Amerika'ya baktýðýmýzda 8-9 yaþlarýnda ço-
cuklarýn bu spora baþladýðýný görüyoruz. 45-50 yaþlarýna ka-
dar bu sporu yapanlar var. Tabi burada hedefler de çok önem-
li. Dünya þampiyonu olma yolunda ilerleyen bir takýmsanýz, el-
bette 20'li yaþ grubunda olmanýn bir avantajý olacaktýr. Ama bu
ayný zamanda 50 yaþýnda bir insanýn da oynayamayacaðý an-
lamýna gelmiyor. 

Paintball'un Türkiye'deki geçmiþi 10-11 yýl öncesine daya-
nýyor. Biz de Paintsign olarak baþlangýcýndan bu yana geliþi-

Adrenal in ve renkler in savaþý

Paintb ll

Özkan Akman'81

a
Paintball, günlük yaþamýn stresinden uzaklaþmak için ideal bir spor. Vücutta
adrenalini hat safhalara çýkararak, beden ve zihni ayný yoðunlukta çalýþtýran
paintball, eðlendirici ve eðitici bir takým oyunu ayný zamanda. 1970'li yýllarda
Amerika'da ortaya çýkan bu sporun orta çýkýþ hikayesi ise hayli ilginç.Özkan Akman’81
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minde yer aldýk. Önceleri senaryo
oyunlarýyla baþladýk. Ankara ve Ýstan-
bul'da oyunlar oynandý. Sonra diðer þe-
hirlere yayýldý. Sahalar kurulmaya baþ-
landý. Türkiye'deki ilk turnuvayý biz dü-
zenledik. Sonralarý speedball'u keþfe-
dince, bunun daha keyifli ve renkli bir
spor olduðunu da gördük.

Daha sonra biz de bir takým kur-
duk. Ýnternetten edindiðimiz bilgiler
doðrultusunda, antrenmanlar yapmaya
baþladýk. Takýmýmýzýn adý PSX. Hala ay-
ný ismi taþýyor. Takýmýmýz ilk önce Yuna-
nistan'daki turnuvaya katýldý. Bu turnu-
vada, kendi kendimize yaptýðýmýz an-
trenmanlarýn yetersiz olduðunu gör-
dük. Fransa Milenyum Turnuvasý'na iki
kere katýldýk. Bu yýlýn baþýnda Doðu Avrupa Paintball Ligi ilk
ayaðýnýn þampiyonu oldu. Bir de PSX Ladies adlý Türkiye'nin
tek bayan paintball takýmýmýz var. Daha sonra, bu oyunu oyna-
mak isteyenler için Paintball Akademi adý altýnda bir paintball
okulu kurduk. Yýllýk belirli bir sayýda, bu sporu öðrenmek iste-
yen öðrencileri alýyoruz. Eðitimlerini ve antrenmanlarýný veriyo-
ruz. Grup olarak katýlanlar akademimizden mezun olduktan
sonra, takým olarak Türkiye liginde yer almaya baþlýyorlar. Tür-
kiye'de paintball 2 yýl önce bir spor dalý olarak kabul edilerek
Avcýlýk ve Atýcýlýk Federasyonu'na baðlandý. Hemen ardýndan
da Türkiye Ligi baþladý. Federasyona baðlanana kadar Türki-
ye'de özel ligler vardý. Federasyonun kurulmasýyla beraber, iþ-
letmeler özel liglerini kapattýlar ve Türkiye'deki Paintball ligini
oluþturduk. 

Geçtiðimiz günlerde tüm dünyaca tanýnan duayen Oliver
Lang ziyaretimize geldi. Onu, Fransa'da canlý seyretmek gibi
bir þansým olmuþtu. Bir insanýn hayal edemeyeceði bir oyun
sergiliyor. Bu anlamda biz Paintsign Paintball olarak, onun Tür-
kiye'ye gelip eðitim vermesini istedik. Lang, Amerika'da
Dynasty takýmýnýn bir oyuncusuydu. Bu takým yýllarca dünya
þampiyonluðunu elinde tuttu. Kendisini bir hafta Türkiye'de mi-
safir ettik.

Biz bu iþe baþla-
dýðýmýz zaman ne
malzeme ne de ekip-
man vardý. Þimdi
ekipmanlara da mal-
zemelere de ulaþýyo-
ruz. Paintball'a me-
raklý insanlarýn bir
kez de olsa speed-
ball'u denemelerini
öneriyorum. Burada
hem speedball hem
de senaryo sahamýz var. Eðlenmeye gelen arkadaþlardan ne-
redeyse yok denecek kadar az bir grup speedball sahasýna
giriyor. Görsel olarak çok cazip gelmiyor. Ýnsanlar biraz daha
senaryo oyunlarýna ilgi duyuyorlar. Benim önerim sadece bir
kez denemeleri. Tabiî ki, bunu bilen insanlarýn elinde, bilen sa-
halarda denesinler. Türkiye'de Ýstanbul, Ýzmir, Ankara ve Ýne-
göl'de speedball sahasý bulunuyor. Fakat bizim sahamýz di-
ðerlerine göre çok farklý. Önümüzdeki dönem Türkiye Paintball
Ligi'ni Ýnegöl'de yapacaðýz. Cumhurbaþkanlýðý Kupasý adý al-
týnda Lig'de baðýmsýz bir ayak Ankara'da, bizim sahamýzda

gerçekleþtirilecek. Bu konudaki tüm bilgilere site-
mizden ulaþabilirsiniz.

www.paintsign.com

Özkan Akman 1964 Ankara  doðumlu. TED An-
kara Koleji'nden 1981 yýlýnda mezun oldu. Daha
sonra Dokuz Eylül Ü. ÝÝBF'yi bitirdi. Türkiye Ýþ Banka-
sý'nda bir süre çalýþtýktan sonra yedi yýl kadar satýþ
sektöründe çeþitli pozisyonlarda çalýþtý. Bir süre
sonra lise yýllarýndan itibaren ilgi duyduðu outdoor
faaliyetlerine meslek olarak devam etmek istediðin-
den Kolej mezunu olan Oðuz Altundað ile bir araya
gelerek Paintball'u baþlattýlar. Halen dört ortak ola-
rak çalýþmalarýný sürdürmekteler.

Özkan Akman’81
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Uzun yýllardýr hentbol sporuna emek veren biri olarak, bu-

günlere geliþ öykünüzü anlatabilir misiniz? Hentbola ilginiz

nasýl baþladý? 

lkokuldan itibaren sporla iç içeydim. Ortaokul ve lise yýlla-
rýnda okul takýmlarýnda basketbol, futbol ve Þekerspor'da
voleybol oynadým. Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi Bölü-
mü'nde öðrenci olarak baþladýðým ilk yýllarda hentbolla ta-
nýþtým. 1974-75 yýlýnda biz hentbol dersi alýrken hem oy-

nadýk hem de mezun olur olmaz gittiðimiz okullarda antrenör
olarak göreve baþladýk. Üniversite'den mezun olduktan sonra
1977'de TED Ankara Koleji'nde öðretmenliðe baþladým. Ko-
lej'de bir çok branþýn yanýnda hentbol branþýný da kurarak
okul takýmýnýn liseler arasý müsabakalarda baþarýlý olmasý için
çaba harcadým. Okul hentbol takýmlarýmýz kýsa süre içinde
Ankara'da ve Türkiye Þampiyonasý'nda çeþitli baþarýlar alma-
ya baþladý. 1980 yýlýnda Türkiye Þampiyonu olan Lise Erkek
Hentbol Takýmýmýz, Türkiye'yi Okullar Arasý Dünya Hentbol
Þampiyonasý'nda temsil eden ilk okul unvanýný aldý. Daha
sonra Ankara ve Türkiye Þampiyonalarýnda çeþitli baþarýlara
imza attýk. Kulüp takýmlarýnda da çeþitli baþarýlar elde eden
öðrencilerimiz 1981 yýlýnda Hentbol 1. Ligine çýkarak, ligde
baþarýlý sezonlar yaþadý. 

Yýllar içinde hentbolla ilgili çalýþmalarýnýz neler oldu? Aldýðý-

nýz görevlerden bahseder misiniz? 

Lise Erkek Hentbol Takýmýmýz, 1980'de Türkiye Þampiyonu
olduktan sonra hentbol alanýnda ismim duyulmaya baþladý.
Daha sonra yeni kurulan ilk A- Bayan Hentbol Milli Takýmý'nýn
iki antrenöründen biri oldum. Bulgaristan'da yapýlan ilk milli
müsabakada antrenör olarak sahaya çýktým. Daha sonra sýra-
sýyla A- Bayan Milli Takýmý, Genç Bayan Milli Takýmý ve Yýldýz
Bayan Milli Takýmý'nda, Erkek A-Milli Takýmý ve Genç Milli Taký-
mý'nda uzun yýllar görev yaptým. Hentbol Federasyonu Teknik
Kurulu'nda ve çeþitli antrenör kurslarýnda da Türk hentbolu için
hizmet ettim.  2000-2004 yýllarý arasý Türkiye Hentbol Federas-
yonu Baþkanlýðý yaptým. Baþkanlýk yaptýðým süre içinde Türki-
ye'de Dünya Þampiyonasý elemeleri, Avrupa Þampiyonasý ele-
meleri, Avrupa Þampiyonasý, Balkan Þampiyonasý, Plaj Hent-

bol'ü Avrupa Þampiyonasý, ulusal ve uluslar arasý
özel turnuvalar gibi çeþitli þampiyonalarýn organize
edilmesine öncülük ettim. Þimdi de TED Ankara
Koleji Özel Lisesi Beden Eðitimi Zümre Baþkanlýðý
görevimin yanýnda, 2001 yýlýndan beri Akdeniz
Hentbol Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliði
ve IHF Denetim Kurulu Üyeliði görevlerim devam
ediyor. Yýldýz Erkekler Avrupa Þampiyonasý fi-
nallerinde  görev aldým. Akdeniz Hentbol
Konfederasyonu Þampiyonalarýnda ve fi-
nal maçýnda ve 2007 yýlý Temmuz ayýn-
da Bahreyn'de yapýlan Yýldýz Erkekler
Dünya Þampiyonasý'nda gözlemci
olarak görev alan ilk Türk oldum.
10-20 Temmuz 2008 tarihinde
Slovakya'da yapýlacak Yýldýz Ba-
yanlar Dünya Þampiyonasý ve 20
Temmuz-4 Aðustos 2008 tarihleri
arasýnda Makedonya'da yapýlacak
olan Genç Bayanlar Dünya Þampi-
yonasý'nda gözlemci olarak görev
yapmak üzere IHF tarafýndan görev-
lendirildim. Bu görevler de Türkiye
için birer ilk. Türkiye'yi uluslararasý
arenada baþarý ile temsil etme-
nin mutluluðunu ve gururunu
yaþýyorum. Bu baþarýlarý-
mýn tümünün TED An-
kara Koleji'ne borçlu
olduðumun altýný çiz-
mek istiyorum. 

Türkiye'de size göre

hentbolun sýkýntýlarý

nelerdir ve bunlarýn

aþýlmasý için neler ya-

pýlmasý gerekiyor? 

Türkiye'de hentbol

TED' i  sporda baþar ýya taþ ýyan is imlerden b i r i :

Türkiye'de ilk olarak 1927-1938 yýllarý arasýnda açýk alan sporu þeklinde yapýlan ve daha
sonra hýzlý bir geliþim saðlayarak yaygýnlýk kazanan hentbol üzerine Akdeniz Hentbol Kon-
federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve TED Ankara Koleji Vakfý Özel Lisesi Beden Eðitimi
Zümre Baþkaný Günal Ensari ile bir sohbet gerçekleþtirdik. "Türkiye'de Hentbol" adýndaki
kitabý ile bu spora gönül verenlere çeþitli bilgi ve deneyimlerini aktarma misyonunu da
yüklenen Ensari, spor yapmayý seven herkesi hentbol oynamaya davet ediyor.

i

Türkiye Hentbol Federasyonu eski Baþkaný Günal Ensari
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misyonunu üstlenmiþ, samimi bir þekilde çalýþan çok sayýda
arkadaþým vardý. Gazi Üniversitesi'nden ve diðer birkaç beden
eðitimi bölümünden mezun olduktan sonra, bu kiþiler Beden
Eðitimi öðretmeni olarak ülkemizde  gittikleri her yerde hentbo-
la hizmet vermeye baþladýlar. Kýsa bir süre sonra hentbolun
geniþ bir yelpaze içinde yer almasýný saðladýlar. Bu gün mev-
cut kulüplerimizin yanýnda alt yapýsý güçlü ve A takýmlar sevi-
yesinde Türk Hentbolu'na hizmet verecek ve seyirci potansiye-
lini arttýracak Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplere hent-
bolda ihtiyaç duyulmaktadýr. Milli takýmlarda  bazý kategoriler-
de  çeþitli baþarýlar kazanmamýza raðmen, Büyük Bayan ve
Büyük Erkekler'de Avrupa ve Dünya Þampiyonasý'nýn finalleri-
ne bugüne kadar hiç katýlma þansýmýz olmadý. Disiplinli ve
uzun süreli çalýþmalarla bunu da baþaracaðýmýza inanýyorum.

Hentbolu, voleybol ve basketbol ile karþýlaþtýrýrsak Türki-

ye'deki geliþimi hakkýnda neler söyleyebilirsiniz?

Voleybol ve basketbolun tarihi hentbole göre çok daha es-
ki. Geçmiþinin çok uzun olmamasý diðer sporlara göre daha
az yaygýn olmasýnýn nedeni olabilir. Basketbola baktýðýnýz za-
man, nesli belki birkaç kez
deðiþti, voleybol da öyle.
Fakat hentbola baktýðýnýzda
belki de ilk nesli deðiþiyor.
Dolayýsýyla üst seviyedeki
sporcular, bulunduklarý yer-
ler, misyonlarý ve görev yer-
leri ile basketbola daha iyi
hizmet ediyorlar. Yetiþen
basketbolcularýmýzýn yurt
dýþýnda oynamasý, deneyim
kazanmasý ve bunun milli
takýmlara yansýmasý bas-
ketbol'un geliþimine ve ba-
þarýsýna  katký saðlamýþtýr.
Hentbolun da buna ihtiyacý
vardýr. Bunun için de zaman
gerekiyor. Bu aþamada ku-
lüpler ve federasyona dü-
þen görevler vardýr. Hentbol ile ilgilenen bireylerin, kulüplerin,
federasyonun; hentbolun basýnda daha çok yer almasý ile ilgi-
li olarak üstüne düþen görevi önemle yerine getirmesi gerek-
mektedir. Hentbolu iyi tanýttýðýnýz zaman, hentbolun  ne kadar
güzel bir spor dalý olduðu ve hentbola ilginin artacaðý görüle-
cektir.

Türkiye'de hentbolun durumuyla diðer ülkelerdekini karþýlaþ-

týrmanýzý istersek neler söyleyebilirsiniz? 

Hentbolun geçmiþine baktýðýnýz zaman bizden daha önce
baþlamýþ ülkeler, tabii ki hentbolü daha iyi oynuyor. Bu sporu
biz onlardan öðrendik. Türkiye'de, 1976 yýlýnda Hentbol Fede-
rasyonu kurulurken ilk antrenör kurslarý Almanya ve Yugoslav-
ya gibi ülkelerden gelen  antrenörler tarafýndan verildi. Biz o
kurslarda görev aldýk, hentbolu öðrendik ve onlardan öðren-
diklerimizi yeni nesle vermeye çalýþtýk. Zamanla bizim bu spo-
ru öðrettiðimiz çocuklarýmýz belli bir kapasiteye geldikten son-
ra, bize bu sporu öðreten ülkelerin takýmlarýyla baþa baþ oyna-

maya ve yenmeye baþladý. Ama
''Bu sporda Almanya, Ýsveç, Ýspan-
ya, Rusya, Hýrvatistan gibi ülkelerle
kendinizi kýyaslayabilir misiniz?''
derseniz, bu konuda gidermemiz
gereken  eksiklerimiz var. 

TED Ankara Koleji'nin spor alanýn-

daki baþarýlarýndan bahseder mi-

siniz? 

TED Ankara Koleji'nde 1977 yý-
lýnda öðretmenliðe baþladým. Bu
okul o kadar güzel ve spora o ka-
dar önem veren bir kurum ki; aka-
demik baþarýlarýnýn yanýnda bu ba-
þarýyý destekleyen çok sayýda akti-
vite yapýlýyor. Bu aktivitelerle çocuk-

larýmýzýn baþarýsýný daha üst seviyeye çekmeye çalýþýyoruz.
Çünkü bir çocuk sadece ders çalýþarak hayata hazýrlanamaz.
Dolayýsýyla biz burada spor yaptýrýrken takým oyununun ne ol-
duðunu, bunun iþ yaþamýndaki önemini, özgüveninin oluþtu-
rulmasýný, birlikte çalýþmanýn ve paylaþmanýn önemini, disipli-
ni, planlý ve programlý çalýþmayý, liderlik özelliðini, geliþtirme-
nin gerekliliðini aþýlamaya çalýþýyoruz. Sporda öðrendikleri bu
unsurlar, iþ yaþamlarýnda da karþýlarýna çýkacaktýr. Ankara Ko-
leji'ndeki baþarýlar saymakla bitmez. Sadece bu yýl içinde,
yaklaþýk 700 öðrencimiz basketbol, voleybol, hentbol, futbol,
atletizm, masa tenisi, yüzme, eskrim, kayak gibi takýmlarda
faal olarak spor yapýyor. Çeþitli dallarda ve kategorilerde yak-
laþýk 55 takýmýmýz bulunuyor. TED Ankara Koleji kurulduðu
günden bu yana spora verdiði önem ile önce Ankara daha
sonra Türkiye ve son olarak da uluslararasý alanlarda  müca-
dele edecek milli takýmlar için oyuncular yetiþtirmiþtir. Bunun
yanýnda kurum olarak da takýmlarýmýz uluslarasý alanda ülke-
mizi baþarý ile temsil etmiþtir.
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Türk Eðitim Derneði Ailesi'nden
Anýtkabir'e Ziyaret 

Türk Eðitim Derneði Ailesi, 22 Mayýs'ta Anýtkabir'i
ziyaret ederek, Ulu Önder Atatürk'e olan
baðlýlýðýný bir kez daha gösterdi.

ürk Eðitim Derneði, 80. yýl etkinlikleri kapsamýnda
22 Mayýs Perþembe günü Ankara'da Ulu Önder
Atatürk'ün anýsýna "Kurucumuza Baðlýlýk Yürüyüþü"
adýyla bir etkinlik gerçekleþtirdi. Yaklaþýk 12.000 ki-
þinin katýldýðý etkinlik için, sabah 10.30'da Anýtka-

bir'de buluþuldu ve Atatürk'ün mozolesine çelenk býrakýldý. 
Türk Eðitim Derneði Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu,

aný defterine þunlarý yazdý:
"Atam,
80 yýl önce önderliðinde kurulan Türk Eðitim Derneði Aile-

si'nin üyeleri olarak huzurunda olmanýn gururunu yaþýyoruz. 
Senin izinden giden bizler milletlerin dünya üzerindeki var-

lýklarýný yüksek seviyeli eðitim almýþ kuþaklar sayesinde geliþti-
rebildiklerine inanýyoruz. Kutuplaþmalarýn ortasýnda kalan, kay-
gý, endiþe ve gelecek korkusu ile yaþayan gençlerimizin gele-
ceðini bizlere emanet ettiðin meþalemizin ýþýðý ile aydýnlatmak
için çalýþýyoruz.

Gözün arkada kalmasýn Atam…  Türk Eðitim Derneði Aile-

si olarak hiçbir engel tanýmadan izinden yürümeye devam ede-
ceðiz. Bu inançla huzurunda saygý ve þükranla eðiliyoruz."

Ata'nýn izinde 80 yýl

Pehlivanoðlu, Türk Eðitim Derneði'nin, Ata'nýn verdiði ilham-
la ateþlenen eðitim meþalesini yurdun her köþesine taþýyarak,
kuruluþundan bu yana Cumhuriyetimize 22 okul armaðan ettiði-
ni; bu okullarda yetiþtirilen on binlerce parlak gencin, bugün
Türkiye'de ve tüm dünyada en çaðdaþ deðerleri baþarýyla tem-
sil ettiðini söyleyerek þunlarý kaydetti: "Derneðimiz ayrýca, bugü-
ne kadar kendi öz kaynaklarý ve bursiyerleri ile, baþarýlý fakat ola-
naklarý sýnýrlý 46.000'i aþkýn öðrenciye de burslarýyla destek sað-
lamýþ bulunuyor. Dernek, gerek açtýðý okullar ve burs verdiði öð-
renciler, gerekse milli eðitim politikasýna yön verme çalýþmalarý
ile, Atatürk'ün koyduðu 'çaðdaþ uygarlýk düzeyini aþma' hedefi-
ne baðlýlýðýný inanç ve coþkuyla sürdürüyor. 80. yýlýmýzý kutlarken,
bu inanç ve coþkumuzu bir kez daha dile getirmek ve Atatürk'e
verdiðimiz onur sözünü tekrarlamak istedik. Türk Eðitim Derne-
ði, bu amaçla, Anýtkabir'e anlamlý bir ziyaret düzenledi."

T





Türkiye'nin yabancý dille eðitim yapan ilk özel Türk okulu ol-
ma ünvanýný elinde bulunduran TED Ankara Koleji Vakfý Okulla-
rýnýn, 77 yýllýk köklü tarihini gelecek kuþaklara aktaracak olan
Okul Müzesi, 21 Mayýs 2008 tarihinde kampüsümüzde gerçek-
leþtirilen törenle açýldý. 

TC. Ankara Valiliði'nin 27. Müzeler Haftasý Kutlama Progra-
mý kapsamýna aldýðý "Geçmiþten Geleceðe Bir Eðitim Meþale-
si TED Ankara Koleji" Okul Müzesi açýlýþýna, TED Ankara Koleji
mezunlarý, emekli öðretmenleri, eski ve yeni yönetim kurulu
üyelerinin yaný sýra pek çok seçkin davetli katýldý. Saygý duruþu
ve Ýstiklal Marþýmýzýn okunmasý ile baþlayan törende açýlýþ ko-
nuþmalarýný sýrasýyla Emekli Beden Eðitim Öðretmeni ve ku-
rumda eðitim müþaviri olarak görev yapan Orhan Oruç, TED
Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Bü-
lent Baðdatlý, TED Ankara Koleji Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný
Sunullah Salýrlý ve TED Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu
yaptýlar.

E m e k l i
Öðretmenler
adýna konuþ-
ma yapan Or-
han Oruç:
"Bizler unutul-
mak istemiyo-
ruz, çünkü biz
unutmuyoruz.
Gelecek nesil-

lerin, Ankara Kolejinin, onlara býraktýðýmýz bir miras olduðunu
bilmelerini istiyoruz. Kolejin okul müzesinin açýlmasýyla, orada
bizim de kullandýðýmýz objelerin sergileneceðini, okulumuzun
tarihinin yazýlacaðýný, gelecek kuþaklara bizleri hatýrlatacaðýný
bilmekten çok mutlu olduðumuzu ifade etmek isterim." diyerek
duygularýný dile getirdi. 

TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþ-
kaný Bülent Baðdatlý, Okul Müzesi açýlýþý kapsamýnda gerçek-
leþtirilen Emekli Öðretmenlere Saygý günü nedeniyle davetliler
arasýnda bulunan öðretmenlere seslenerek "Okul Müzesinin

açýlýþýna katýlarak bu gururu bizlerle paylaþan tüm öðretmenle-
rimizin tek tek ellerinden öpüyor ve müzemizin mezunlarýmýza
ve tüm Kolej camiasýna hayýrlý olmasýný diliyorum." dedi.

TED Ankara Koleji Vakfý Okullarý Yönetim Kurulu Baþkaný
Sunullah Salýrlý: "TED Ankara Koleji Vakfý olarak neredeyse
Cumhuriyetimizle yaþýt olan kurumumuzun tarihsel mirasýný,
Okul Müzesi aracýlýðýyla gelecek kuþaklara aktaracak olmanýn
mutluluðunu yaþýyoruz. Okul Müzemizde yer alan objeler, TED
Ankara Koleji'nin gerek eðitim alanýnda gerekse sanat, spor ve
bilim alanýnda zamanýnýn en çaðdaþ ve yenilikçi okulu olduðu-
nu gözler önüne sermektedir. Müzemiz, nice Kolejli neslin ye-
tiþtirildiði Kurtuluþ yerleþkesindeki yýllarý ve öncesini, yalnýzca
yazýlý tarihçe ve anýlarýmýz aracýlýðý ile deðil, her birine "Kolej Ru-
hu" sinmiþ nesneler, fotoðraflar ve benzeri görsel objeler ile ge-
lecek kuþaklara somut bir biçimde anlatmamýza olanak saðla-
yacaktýr." dedi.

Türk Eðitim Derneði Genel Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu:
"Her aþamasý her yýlý Türkiye'ye yenilikler katan bir geç-
miþten bahsediyoruz. Atatürk'ün yüklediði misyonu
onurla taþýyan bir kurumdan bahsediyoruz. Türkiye'ye
dünya ile rekabet edecek düzeyde gençler yetiþtirmiþ bir
geçmiþten bahsediyoruz. Bu okulda olmak bir onur, bu
okulun bizlere kattýklarýný yaþamýmýza yansýtmak da bir
onur.  Bu müzede geçmiþimiz yaþayacak, Kurtuluþ'taki
binalarýmýzda kurulacak olan üniversitemizde ise hem
geçmiþimiz hem de geleceðimiz bütünleþecek." dedi.

Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Doðan Acar, TED Genel
Baþkaný Selçuk Pehlivanoðlu, TED Ankara Koleji Vakfý

Yönetim Kurulu Baþkaný Sunullah Salýrlý, TED Ankara Koleji Me-
zunlarý Derneði Baþkaný Bülent Baðdatlý ve TED Ankara Koleji
Vakfý Eski Yönetim Kurulu Baþkanlarýndan Deniz Coþkunsu
müzenin açýlýþý için hep birlikte kurdele kestiler.

Daha sonra davetliler, Okul Müzesi projesinin fikir mimarý
olan TED Ankara Koleji Vakfý Okullarý Genel Müdürü Sevinç
Atabay ile müzeyi gezdiler. Ýlköðretim Okulu Sosyal Bilgiler
Zümre Baþkaný Ebru Tartan ve Kurum Arþiv Sorumlusu Deniz
Tümer, ziyaretçilere müze ile ilgili detaylý bilgi aktardý. 

Mezunlarýmýz ve emekli öðretmenlerimiz, yýllar önce kullan-
dýklarý eþyalarý, anýlarýný canlandýran fotoðraflarý incelerken ol-
dukça duygulandýlar.  Okul Müzesi’nde, TED Ankara Koleji'nin
uzun yýllar eðitim öðretim faaliyetlerini sürdürdüðü Kurtuluþ Yer-
leþkesinin maketi, temsili bir sýnýf, eski müzik aletleri, ders alet-
leri, ofis araçlarý, kýymetli belgeler, okul kütüphanesinde yer
alan nadide eserler, spor müsabakalarýnda alýnan kupalar ve
fotoðraflar sergileniyor. Müzede ayrýca ziyaretçilerin geçmiþ yýl-
lara ait yýllýk fotoðraflarýný ve etkinlik fotoðraflarýný sorgulayabile-
cekleri, ünlü mezunlarýmýzýn fotoðraflarýndan oluþan "Kim Kim-
dir?" oyununu oynayabilecekleri interaktif bir ortam da bulunu-
yor.
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TED Ankara Koleji'nin Okul Müzesi
Geçmiþten günümüze bir eðitim meþalesi 
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TED Ankara Koleji Vakfý Özel Lisesi,
06-11 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda
Dünya Gençlik Zirvesi'ne (Global Youth
Summit) ev sahipliði yaptý. Türkiye'nin
ve Dünyanýn seçkin okullarýndan gelen
150'ye yakýn öðrencinin katýldýðý zirvede,
gençler; Model Birleþmiþ Milletler, Mo-
del Avrupa Parlamentosu ve Avrupa
Gençlik Parlamentosu konferanslarýna
özgü bir ortamda biraraya gelerek, dün-
ya meseleleri hakkýnda politikalar ürete-
rek karar tasarýlarý hazýrladýlar.

Görev aldýklarý komisyonlarda bir-
birlerini tanýmak ve takým ruhu için ge-
rekli iletiþimi kurmak amacý ile oryantas-
yon çalýþmalarýna baþlayan öðrenciler,
8-9 Mayýs tarihlerinde komitelere ayrýla-
rak Ýnsan Haklarý Komisyonu: "Cinsiyet
Sorunlarý", Güvenlik ve Savunma Ko-
misyonu: "Terörizm", Toplumsal Sorunlar
Komisyonu: "Göçmen Sorunu", Çevre
Komisyonu: "Ýklim Deðiþikliði ve Su Soru-
nu", Orta Doðu Özel Komisyonu: "Orta Doðu" konularý üzerin-
de birbirleri ile tartýþarak ortak fikirlerini kaðýda döküp karar ta-
sarýlarýný oluþturdular. 

Format gereðince gerçekleþtirilen genel kurullarýn ilki 10
Mayýs 2008 tarihinde TBMM'de toplandý. Geleceðin genç dip-
lomatlarý hazýrladýklarý karar tasarýlarýný, parlamento kurallarý
çerçevesinde TBMM Büyük Grup Salonu'nda görüþmeye açtý-
lar. Meclis Baþkanlýðý görevini; TED Ankara Koleji Özel Lisesi
öðrencisi Ýrem TÜMER'in yaptýðý Genel Kurul'da, her komisyon-
dan temsilciler, söz alarak tasarýlarý tartýþmaya açtýlar ve yönel-
tilen sorularý yanýtladýlar. Zirvede tüm görüþmeler Ýngilizce ola-
rak gerçekleþtirildi. 

Dünya Gençlik Zirvesi kapanýþ oturumu için 11 Mayýs 2008
tarihinde TED Ankara Koleji'nde toplandý. Zirvedeki diplomatik
çalýþmalardan arta kalan zamanlarda çevre gezileri ve akþam
yemeklerinde bir araya gelerek oldukça keyifli vakit geçiren
gençler, veda zamaný geldiðinde birbirlerinden ayrýlmakta zor-
landýlar. 

Katýlan Okullar:

TED Ankara Koleji Lise Kýsmý Politika ve Diplomasi Kulübü,
Partnership for Europe Association- Romanya, QSI Internati-
onal School of Bratislava-Slovakya, Sankt Annae High School-
Danimarka, Viktor Rydberg Gymnasium- Ýsveç, Notre Dame
de Sion, TED Bursa Koleji, TED Antalya Koleji, Robert Koleji,
VKV Koç Özel Lisesi, ODTÜ GV Özel Lisesi, BUPS.

TED Ankara Koleji Özel Lisesi Dünya
Gençlik Zirvesi’ne ev sahipliði yaptý

TEMMUZ2008 kolejliler
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TED Ankara Koleji Vakfý Okullarýnýn
geleneksel olarak her yýl düzenlediði
"Kültür ve Sanat Günleri"nin 16.sý, 26
Mayýs-7 Haziran 2008 tarihleri arasýnda
gerçekleþtirildi. Kültür ve Sanat Günleri
kapsamýnda Anaokulu, Ýlköðretim ve Li-
se öðrencilerimizin Resim Sergisi, Ýlköð-
retim Okulu Fotoðraf Sergisi ve Halko-
yunlarý Þenliði, konserler ve tiyatrodan
oluþan her biri birbirinden güzel etkinlik-
ler düzenlendi.

Ýlköðretim Öðrencilerinden Keþanlý Ali Destaný

Epik tiyatronun baþyapýtlarýndan biri sayýlan ve Avrupa'nýn
pek çok ülkesinde, Amerika'da, Lübnan'da oynamýþ olan "Ke-
þanlý Ali Destaný", 30 Nisan 2008 tarihinde Ýlköðretim Okulu I.
Kademe Amfitiyatro'da, bu kez TED Ankara Koleji Ýlköðretim
öðrencileri tarafýndan sahnelendi. Haldun Taner'in eseri olan bu
oyun, Devlet Tiyatrolarý Sanatçýsý Volkan Duru'nun yönetmenli-
ðinde sahneye kondu. Bütün yýl boyunca derslerinden arta ka-
lan zamanlarda çalýþmalarýný sürdüren ve üstün bir performans
gösteren öðrencilere, Türkçe öðretmenleri Ekin Ersözen ve Be-
rat Altay rehberlik etti.

Ýlköðretim Öðrencileri ve Mezunlarýmýzdan Muhteþem Bir

Müzik Ziyafeti 

Ýlköðretim Okulumuzun geleneksel "Müzik Gecesi", 31 Ma-
yýs 2008 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kur-
daþ Salonu’nda düzenlendi.

Yeni nesil Kolejlileri ve mezunlarý bir araya getiren örnek bir
kaynaþma ve kardeþlik ürünü olan Müzik Gecesi'nde, Þef Ah-
met Ünlü yönetimindeki Nefesli Sazlar Orkestrasý, Müzik Züm-
re Baþkaný Aydan Yýlmazlar ve Müzik Öðretmeni Canan Atak
yönetimindeki Koro ve Mezunlar Orkestrasý konser verdi. 

Gecenin ilk bölümünde Þef Ahmet Ünlü yönetimindeki Ne-
fesli Sazlar Orkestrasý Wedding March (F. Mendelson) ve
Symphony (APR Douglas E. Wagner) ile programa baþladý.
Öðrencilerimizden oluþan orkestra, dünyaca ünlü senfonileri
profesyonelce yorumladýlar. 

Konserin ikinci bölümünde Müzik Zümre Baþkaný Aydan
Yýlmazlar yönetimindeki koro Türk Sanat Müziði'nin sevilen
parçalarýný seslendirdi. "Memleketim" isimli parçada TED An-
kara Koleji Vakfý Okullarý Genel Müdürü Sevinç Atabay da ko-
roya katýlarak bu anlamlý parçayý onlarla birlikte söyledi. 

Konserin üçüncü bölümünde ise Mezunlar Orkestrasý
sahne aldý. Köçekceler (Ulvi Cemal Erkin), Leicte Cavallerie
(Franz Van Suppe), Donan Wellen (J. Ivenourci), Carmen (G.
Bizet), Redetzky March (Strauss) adlý eserleri yorumlayan or-
kestra, salonda büyülü bir atmosfer yarattý. 

Gecenin sonunda TED Ankara Koleji Vakfý Okullarý Genel
Müdürü Sevinç Atabay ve Ýlköðretim Okulu Müdürü Merih Tö-
rüner konuþma yaptýlar. Sevinç Atabay'ýn, "Laik ve demokratik
Türkiye Cumhuriyeti'nin okulu TED Ankara Koleji'dir. Gözün ar-
kada kalmasýn Ata'm. Bu çocuklar senin yolundalar. Seni izli-

16. Kültür-Sanat Günleri



TEMMUZ2008 kolejliler

77

kampüs

01 Haziran 2008 tarihinde Ahmet Taner Kýþlalý Spor
Salonu’nda oynanan Avrupa Þampiyonasý Play Off
Türkiye-Danimarka maçý öncesinde TED Ankara Ko-
leji Anaokulu öðrencileri, A Bayan Milli Hentbol Takým-
larýna destek verdi. Kýrmýzý beyaz forma giymiþ olan
öðrenciler, ellerinde Türkiye ve Danimarka bayraklarý
ile her iki takýmýn sporcularýnýn ellerinden tutarak saha-
ya çýktýlar. Büyük alkýþ alan bu güzel görüntüler sonra-
sýnda oynanan play off'un ilk maçýný, 25-24 Türk Milli
Takýmýmýz kazandý.

yorlar. Biz hepimiz senin yolundayýz." sözleri ile salonda yarat-
týðý çoþkuyu, Ýlköðretim Okulu Müdürü Merih Törüner, þu sözle-
riyle devam ettirdi: "Hepimiz ayný yoldayýz. Yolumuz belli. Ulu
Önder Atatürk'ün kurduðu laik Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet,
hep beraber, ayný gemide ve ayný bayrak altýnda devam ettire-
ceðiz. Yolumuz açýk olsun." 

"Müzik, Tiyatro ve Danstan Oluþan Bir Buket" Gecenin Bü-
yüsü 

16. Kültür ve Sanat Günleri" görkemli bir final gösterisi ile
son buldu. TED Ankara Koleji Özel Lisesi Çok Sesli Korosu, Or-
kestra ve Dansçýlarý, 7 Haziran 2008 tarihinde ODTÜ Kültür ve
Kongre Merkezi Kemal Kurdaþ salonunda sahnelenen "Gece-
nin Büyüsü" adlý gösteride müzik, tiyatro ve danstaki yetenek-
lerini konuþturdular.  

Program Müzik Öðretmeni Serdar Dilekcan yönetimindeki
Çok Sesli Koronun seslendirdiði Randy Stonehill'in "Shut De
Do" adlý eseri ile baþladý. Lise öðrencisi Umut Vicdan, Cho-

pin'den "Revolution" adlý eseri yorumladý, ardýndan da orkestra
Pembe Panter'in Tema müziðini çaldý. Beden Öðretmeni Banu
Mermer'in çalýþmalarýna rehberlik ettiði dans grubunun gösteri-
leri ise beðeni ile izlendi. 

100 kiþilik koro, 8 kiþilik orkestra, 20 kiþilik dans grubu ol-
mak üzere toplam 128 kiþiden oluþan ekip, gece boyunca se-
vilen müzikaller ve opera yapýtlarýndan oluþan muhteþem bir
kolaj sundular. Reji ve düzenlemesi soprano Leyla ÇOLAKOÐ-
LU'na, müzik düzenlemesi CSO sanatçýsý Bilgehan ERTEN'e,
koreografisi bale sanatçýsý Nilgün DEMÝRELLER'e ait gösteri iz-
leyenlere büyülü bir gece yaþattý. 

Gecenin sonunda Lise Müdürü Melike Toklucu yaptýðý
konuþmasýnda gösteride emeði geçen tüm öðretmen, öð-
renci ve velilere teþekkür etti. Melike Toklucu'nun "En güzel
meziyetleri bünyelerinde barýndýran bu gençleri yetiþtiren biz-
lerin izlediði bir tek yol var Mustafa Kemal'in yolu" sözleri bü-
yük alkýþ aldý.

Minik Kolejlilerden A Bayan Milli 
Hentbol Takýmlarýna Büyük Destek
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Rezervasyon ve ayrýntýlý bilgi için Tel: 0312 417 5057       Kýzýlýrmak Sokak No: 8 Kocatepe, Kýzýlay / Ankara 

www.torch.com.tr 

TORCH
250 kiþilik yemekli, 450 kiþilik kokteyl kapasiteli Torch'ta

"Evet Demenin Mutluluðunu" yaþayabilirsiniz. Her türlü

düðün, niþan, sünnet ve nikah sonrasý yemek gibi

toplu organizasyonlarýnýz için hizmetinizdeyiz.
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K a y b e t t i k l e r i m i z

SAADET GÜRBÜZ ACUN’81

27 Aralýk 1963 doðumlu olan Saadet Gürbüz Acun, ilkokulu Ayþe Abla Koleji’nde tamamladý.
Ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okuyan ve baþarý ile tamamlayan Saadet Gürbüz Acun
1981 yýlýnda TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. ODTÜ Ýþletme Fakültesi’nden 1985 yýlýnda
mezun olduktan sonra serbest çalýþtý. Saadet Gürbüz Acun 1972 yýlý TED Ankara Koleji mezunu
F.  Mustafa Gürbüz ve 1976 yýlý TED Ankara Koleji mezunu Bedii Gürbüz’ün kardeþidir. 27 Mayýs
2008 tarihinde Ýzmir’de hayatýný kaybeden Saadet Gürbüz Acun evli ve Pelin adýnda bir kýz çocuk
annesidir. Kendisine Allah’tan rahmet, baþta ailesi ve yakýnlarý olmak üzere tüm Kolej camiasýna
baþsaðlýðý diliyoruz. 

VAHDETTÝN YEÞÝLYAPRAK

Vahdettin Yeþilyaprak, 25.09.1968 yýlýnda TED Ankara Koleji Orta Kýsýmda Din Bilgisi öðret-
meni olarak göreve baþlamýþ, bunun yaný sýra  müdür yardýmcýlýðý görevinde de bulunmuþtur.
1982-1983 yýllarý arasýnda Havacýlýk Kolu Rehber Öðretmeni olarak çalýþma hayatýna devam
etmiþtir. 

Vahdettin Yeþilyaprak'a Allah'tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

kolejliler TEMMUZ2008

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, baþta yakýnlarý olmak üzere 

tüm Kolej camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz.


