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YENİ BİR YILA MERHABA DERKEN

Sevgili Kolejliler,

Bülent
BAÐDATLI’81
TED

Yılın son sayısında, yeniden sizlerle beraberiz. Beklentileriniz doğrultusunda çalışarak, her sayıda, dergimizi bir adım daha ileriye götürmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Gücünü doktrinlerden alan liderlerin ülkelerinin parçalanacağının, isimlerinin de tarihe gömüleceğinin bilincinde olan Atamız, "Ben size hiç bir dogma veya doktrin bırakmıyorum. Benim doktrinim müspet ilimdir!" demiştir.
Atatürk’ün kurucusu olduğu bir ilim yuvasının mezunları olarak, ölümünün
72. yıldönümünde, Cumhuriyet’e bağlılığımızı bir kez daha gösterdik.
Torch’un kapanmasıyla oluşan boşluğu, çarşamba günleri Kavaklıdere
Sosyal Kulübü’nde gerçekleştirilen Happy Hour etkinliklerimizle kapatmaya
devam ediyoruz. Katılımın giderek arttığı buluşmalarımızda, yaşlı–genç tüm
mezunlarımız, canlı müzik eşliğinde keyifli zaman geçiriyor. Kolej ruhunun
yaşatıldığı akşamların görüntülerini dergimiz sayfalarında bulabilirsiniz.
Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız özel günlerden biri de 24 Kasım Öğretmenler Günü idi. Emekleriyle bizleri, bugünkü biz yapan çok değerli ve kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü bir daha kutluyor ve onlara
şükran ve minnetlerimizi iletiyorum.
Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Kurtuluş Savaşı sürecinde bir dönüm noktasıdır. Bu yıl 91. yıldönümünü kutladığımız bu olay, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin kuruluşu ve Türk Ordusu’nun kurulup hazırlanmasının yolunu
açmıştır. Dünya Savaşının arkasından, yenik müttefiklerimizin yanında,
anlaşma masalarına zafer kazanmış tek ulus olarak oturmamızı sağlayan,
Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.
Dergimizin bu sayısında, sizlere her hafta gönderdiğimiz e-bültenlerde
yer alan konu başlıklarına yer verdik. Tüm üyelerimize sunduğumuz bu hizmetler her geçen gün daha işlevsel hale geliyor. Teknolojinin nimetlerinden
yararlanarak bilişim çağına yakışır bir şekilde üyelerimize; ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca uzun süredir sizlerle paylaştığımız Ankara’da Zaman bölümüne 103. Sayıda son kez yayımlayarak
veda ettik. Bu bölüm için emeği geçen Zerrin Dağcı Sakarya’ya teşekkür
ediyoruz.
Dergimiz sayfalarında, pek çok konuda mezunlarımızla yaptığımız
röportajları bulacaksınız. Bizleri kırmayarak, değerli vakitlerini ayırıp, yazı ve
röportajlarını ile dergimizi süsleyen tüm mezun ve dostlarımıza teşekkür
ederiz.
Yazıma burada son verirken, 2011’e yaklaştığımız bu günlerde yeni yılı
sevdiklerinizle ve sağlıkla, huzurlu bir şekilde geçirmenizi dilerim.
Bülent Bağdatlı 81’
Genel Başkan
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Eğitim Üzerine
İlkokula başladığımız senelerde okuma kitabımızda ezberletilen bir kaç cümleyi bu gün gibi hatırlarım. “ Ali Yat, Yat Uyu, Uyu
Ali Uyu, Yaşa Ali Yaşa. “ . Daha ilkokulda okumaya başlayan çocukların taze beyinlerine yatıp uyumayı girmişiz. Bu bilinçle büyüyen bir nesilden çalışma beklemişiz. Bu eğitim Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde acemi birliklerindeki okuma yazma bilmeyen
askerler için hazırlanan eğitim okullarında bile okutulduğundan bu okullara “ ALİ “ Okulları denirdi.
Türkiye Cumhuriyet tarihinde 4 Mayıs 1920 senesinden bu yana Sn.Rıza Nur ile başlayan Milli Eğitim Bakanları, geçtiğimiz son
90 sene içinde asaleten ve vekâleten 73 defa değişikliğe uğramıştır. Bakanların ÜÇÜ hariç hiç bir bakanın oturduğu koltuğu iki
seneden fazla koruyamamış olmasıda çok ilginçtir. Osmanlı Dönemi’nde Fransa’ya verilen eğitim imtiyazına dayanan Fransız eğitim sistemi, Genç Türkiye’yi de etkilemiş, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Fransız eğitim sistemi hâkimiyetini sürdürmüş olduğunu
görmekteyiz. Hatta o tarihlerden kalma “bakalorya” lise bitirme imtehanları uzun seneler ülkemizde tatbik edilmiştir.
Genç Cumhuriyet’in ilk on senesinde 15 milyon genç nesili bu sistem çerçevesinde yetiştirdiğini öğrendik. Hatta marşlarda
bile 10 senede neler yapıldığını bu gün bile haykırmaktayız. İlk on senede 15 Milli Eğitim Bakanı ülkede görev yapmış. Ata’nın
rahmetli olduğu 1938 senesinden sonra ilk defa bir bakan 8 sene
Bakanlık koltuğunda kalmıştır. Bu dönem İkinci Dünya Savaşı’nın sürdüğü dönemdir. Bilhassa yoklukların yaşandığı, savaşta tarafsız kalınarak, ülkemde yatırımların durma noktasında seyrettiği bir dönem olduğunu biliyoruz. Fransız eğitim sisteminden vazgeçilmemiş olmasının,
doğruların yapıldığını isbat etmediğine inanmaktayım.
1950 senelerinde ülkemizde iktidar değişimi ile başlayan yeniden
yapılanmadan Milli Eğitiminde nasibini aldığına inanmaktayım. 1950
senesi ile 1960 senesi arasında 11 Milli Eğitim bakanının görev yaptığını görmekteyiz. Hatta çocuk olmama rağmen bazılarını da yakın tanıma fırsatım olmuştu. 1950 senesinden 1960 senesine kadar geçen on
sene içinde eğitim sistemi çok değişikliklere uğramıştır. Birçok kitaplar
değiştirilmiş, yeni okul kitapları genç nesillere okutulmuştur. Ülkemizde
Demokrasi anlayışının geliştiği süreçte her kesim, kendine göre yorum
yapmış, her kesimin kendi düşüncelerini topluma yansıtmaya özen
göstermiş olduğunu, bu dönemde de izlemekteyiz.
1960 ila 1970 seneleri arasında Avrupa’da, bilhassa Fransa’da
başlayan öğrenci hareketlerinin, ülkemize de bulaşmış olduğunu izledik. Hatta yürüyüş yapan öğrenciler için “ Yollar yürümekle aşınmaz “
diyerek, onlara kulak vermedik. Bu dönem içinde Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda 12 bakan çeşitli sürelerde görev yapmışlardır. Bir sene
bile olsa bu mevkide görev yapan her Bakanın, bir katkıda bulunmak
için çaba sarf ettiğine inanmaktayım.
Daha sonra 1980 senesine kadar geçen 10 sene içinde 12 bakan,
Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna oturmuş ve her biri yeni metodlar, yeni
Metin ATAMER’61 kitaplar ve yeni eğitim sistemi üzerinde yoğun çalışmışlardır.
1980 senesinde meydana gelen müdahale sonrası Milli Eğitim
metodları etkilenmiş, yeni kitaplar bastırılmış, yeni sistemin işlemesi için eğitim sisteminde eğiticileri eğiten bir sistem kurulmaya
çalışılmıştır. 1980 ile 2000 senesi arasında 12 bakanı görev yapmış olduğu bir gerçektir. YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) de,1986
senesinde ülke çapında büyük tepkiler alarak kurulmuş olduğunu görmekteyiz. Ana felsefesi yüksek öğrenimi ülke sathına yaymak üzerine tasarlanan kurumun, daha sonraları toplumun tepkisine yol açan bazı düzenlemeleri de beraberinde getirdiğini anımsarım.
Her değişen eğitim sisteminin, genç nesilleri deney tahtası olarak kullandığına inanmaktayım. Bu gün genç üniversite neslinin hem tepkili, hem geleceğinden endişeli olmasının, geçtiğimiz 90 senenin birikimi olduğunu düşünmekteyim. Genç nesiller yeni
nesilleri yatiştireceğinden, onlara kulak vermemizde yarar olduğu muhakkak. Onları yok sayıp kendi düşüncemize göre eğitim sistemi kurmanın doğru olup olmadığını tartışmamız gerekir. Bu nedenle daha tahammüllü, daha toleranslı olarak bu genç kuşağı
dikkate almakta yarar olduğunu düşünüyorum diye bir sözüm geldi söyledim “Hem nalına hem mıhına”.
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“Ankara Barosu’nun ülke gündemine ilişkin
giderek sessizleşen duruşundan, binlerce meslektaşım gibi sıkıntı duyup; bilgimle, enerjimle,
emeğimle katkıda bulunmaya karar verdim.”

S

on dönemlerde, Türkiye’nin gündemini oluşturan
ve en çok tartışılan konusu, Anayasa değişikliği
sonucunda yargının ne kadar bağımsız olabileceği…
Yargının bağımsızlığı konusunda kaygı
duyanlardan biri de geçtiğimiz aylarda Ankara Barosu Başkanı seçilen Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu. Özellikle Adalet
Bakanlığı’nın HSYK seçimlerinde çok büyük rol oynadığını
belirten Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı’nın etkisi ve teşvikiyle
HSYK üyesi olanların, Adalet Bakanlığı taleplerine kayıtsız
kalamayacağından endişe ediyor. Dün olduğu gibi bugün de
Türkiye’de hukukun üstünlüğünün tehdit altında olduğu düşünen Feyzioğlu, dergimizin sorularını yanıtladı.

Baro başkanlığı seçim sürecinden ve Baro başkanı olarak
yapmak istediklerinizden bahsedebilir misiniz?
Türkiye çok uzun
zamandır büyük bir
hukuk krizi yaşıyor.
Hukuk devleti idealinde
ileriye
gideceğimize,
ciddi bir gerileme içerisindeyiz.
Ankara Barosu’nun
yaklaşık on bin mensubu var. On bin yetişmiş,
mücadeleci, hak savunan, müvekkilinin hakkını hukuk yoluyla koparıp
alan, seçkin, güçlü on
bin avukat. Ayrıca Ankara Barosu başkentin
barosu. Gerek maddi
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’86
imkanları gerek başkentte olması dolayısıyla etki
Ankara Barosu Başkanı
alanı fevkalade geniş.
Avukat
Bu kadrolarla ve bu alt
yapı gücüyle Ankara Barosu Türkiye’nin en etkili, en güçlü, en
büyük demokratik kitle örgütüdür. Son yıllarda biraz suskun
kalması kimseyi yanıltmasın. Ankara Barosu artık yalnızca
gündemi takip etmeyecek, hukukun üstünlüğünün korunması
mücadelesinde gündem yaratacaktır. Bizi izlemeye devam
edin diyorum.

“Türkiye’de
Hukukun
Üstünlüğü
Tehdit
Altında”
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Hangi noktalarda ciddi gerileme içerisindeyiz?
Çağdaş ülkelerle kıyaslandığında ülkemizde hukuk uygulamaları maalesef çok geri. Geri, hatta ilkel olan hukuk sistemi
değil, hukuk uygulamalarıdır. Bu şu demek; dünyanın en ileri
kanunlarını da getirseniz sizin kafanız, zihniniz çağdaş değilse,
evrensel temel ilkeleri uygulamazsanız, hatta bilmezseniz,
adliyeniz geridir. Ayrıca çağdaş bir ülkede, durmadan hukuk
fakültesi açılmaz. Hukuk fakültesi öğretim elemanının, ders
verecek kıdeme gelmesi, fakülteyi bitirdikten sonra en az 6-7
sene gerektirir. Doçent, profesör olmak için ortalama 15-20
yıla ihtiyaç vardır. Bu ne demek? Durmaksızın açılan hukuk
fakültelerine yetecek yetişmiş öğretim üyemiz yoktur. Öğretim
üyesi olmayan hukuk fakültesi nasıl hukukçu yetiştirsin? Ayrıca
avukatlık sınavının olmaması sebebiyle, avukatlık mesleğinde
arzu ettiğimiz kaliteyi yakalayamıyoruz ve avukat enflasyonunu
engelleyemiyoruz. Hakimlik, savcılık bile sınavla olurken, bu
mesleklerden çok daha zor olan avukatlığın sınavsız girilebilen
bir meslek olmasını kabul etmek zor.
Bir taraftan teknolojide çağ atlıyoruz, diğer taraftan teknolojiyi uygulayacak kişilerin zihinleri çağın gerisinde kalıyor. Hal
böyle olunca ileri teknolojiler, çağın gerisindeki uygulamacıların elinde nimet yerine büyük tehditlere dönüşüyor. Bugün
hukuk uygulamacıları, bir hukuk devletinde olması gereken
nitelikte değil maalesef. İnsan hakları her gün acımasızca ihlal
ediliyor, sap saman birbirine karışıyor, herkes kendi hakkı ihlal
edilince sesini çıkarmaya çalışıyor, başkasının hakkı gasp edilirken susuyor. Sonunda haklar topluca gasp edilirken ses
çıkaracak kimse kalmıyor. Topluma gelin kaynana programları pompalanıyor; zar zor elde edilmiş olan haklar elinden alınırken insanlar farkına bile varmıyor.

Baro başkanı olmanızda başka etken unsurlar var mı?
Ben bir taraftan işin teorisiyle ilgilenen, işin akademisyenliğini yapan, diğer yandan da bunu büyük bir keyifle uygulamaya çalışan bir hukukçuyum, avukatım. İnsan teoride
anlattıklarını adliyede yaşamayınca, kuşkusuz üzülüyor ve birisi buna çözüm bulmalıdır diye düşünüyor. Bir gün düşünürken; “Niye birisini bekleyeyim ki, ben taşın altına elimi koymalıyım”
düşüncesi gelişti. Öte yandan barolar, demokratik kitle örgütleri; ülkenin bütün güncel sorunlarında söz sahibi olması gereken örgütler.
Anayasa ve kanunlara göre baroların, hukukun
üstünlüğünü koruma görevi var.
Bugün Türkiye’de hukukun
üstünlüğü maalesef tehdit
altında.

Dün tehdit altında
değil miydi?
Dün de tehdit
altındaydı. Yıllar geçtikçe bir ilerleme
olacağına, sürekli

portre

bir geriye gidiş var. O yüzden baroların, ülkenin gündemine
sessiz kalmasını doğru bulmuyorum. Avukatlar, sadece meslek sorunlarıyla ilgilenmez. Hukukla ilgili her sorun, bizim meslek sorunumuzdur. Konuya böyle bakınca, Ankara Barosu’nun
ülke gündemine ilişkin giderek sessizleşen duruşundan, binlerce meslektaşım gibi sıkıntı duyup; bilgimle, enerjimle, emeğimle katkıda bulunmaya karar verdim.

Baro başkanı olarak öncelikli hedefiniz nedir?
O kadar birikmiş sorunlarla karşı karşıyayız ki! Her işin
önceliği var ve çözüm yoluna sokulması lazım. Hedefimiz,
mesleğe ilişkin saldırılar söz konusu olduğunda tepki veren,
sessiz kalmayan bir baro. Meslektaşımıza ya da hukuk sistemine bir saldırı olduğunda, meslek onuruna bir saldırı olduğunda sessiz kalamayan, tepki veren bir baro. Bundan böyle
Ankara Barosu; üstüne düşen bütün görevleri, siyaset gütmeksizin, kararlı, hiç kimseden çekinmeden yerine getirecektir.

Siz aynı zamanda bir bilim insanı ve avukatsınız. Bu ikisini nasıl bağdaştırıyorsunuz?
Ceza hukukçusuyum. Yani uygulamalı bir alanda akademik kariyer yaptım. Dolayısıyla uygulamalı alanı uygulamazsam, öğrettiğim kısır kalır. Bir taraftan okuyorum, öğreniyorum,
öğretiyorum diğer taraftansa işin laboratuarı adliyede; okuduğumu, öğrendiğimi, öğrettiğimi uygulayarak sınıyorum. Uygulamada da sürekli bir öğrenme süreci yaşıyorsunuz zaten.
Öğrencime öğretirken, kitapta böyle yazar, uygulamada bu
böyledir, sizden de bunu böyle düzeltmenizi beklerim diyorum. Bazen de kitaplarda böyle yazıyor ama uygulanması
imkansız, doğru değil zaten diyebiliyorum. Uygulama teoriyi,
teori de uygulamayı destekliyor.

Ankara Barosu Başkanı olarak Anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Bu konuyu bugüne kadar, Ankara Barosu Başkanı
olmadan önce, baronun bir üyesi, Ankara Üniversitesi’nin bir öğretim görevlisi sıfatıyla basın yayın
organlarında çok defa dile getirdim. Maalesef
uyarılarımın, kaygılarımın gerçekleşmeye başladığını, Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinden bir buçuk ay sonra gördük. Hakimler ve
Savcılar Kurulu; idarenin yönlendirilmesine açık
hale gelecek, denetim altına girecek demiştim, şu anda da girmek üzere.
Adalet Bakanlığı’nın HSYK
seçimlerinde çok büyük rol
oynadığı kesin. Bunun bir
diyetinin olmasından korkuyorum. Yani Adalet
Bakanlığı’nın etkisiyle
veya bir şekilde desteğiyle, HSYK üyesi
olanların, Adalet
Bakanlığı’nın
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taleplerine kayıtsız kalamayacağından
endişe ediyorum. Bu noktada bir vatandaş olarak, oraya seçilen üyelerin hukuku yerine getirmelerini, Bakanlığın etkisinde kalmamalarını umut ediyorum.
Ben kişilere değil, sisteme güvenmek
isteyen biriyim. Çünkü kişiler bugün var,
yarın yok. Yeni getirilen bu sistemin, yargıyı yürütmeye bağlı kıldığını, dün söylemiştim bugünde bu sözlerimin doğru
olduğunu kaygılı bir şekilde tekrarlıyorum. Anayasa Mahkemesi konusuna
geldiğimizde; üye seçim yönteminde
yapılan değişiklikler sonucunda, çoğunluk yine yürütme tarafından belirlenir hale
geldi. Bu da Anayasa Mahkemesi’nin,
Anayasaya uygunluk denetimi yaparken
taraf tutmasına neden olabilecektir. Bu
söylemim, referandum öncesi Anayasası’ndan da memnun olduğumu göstermez. Yani ya siyahtır ya beyazdır ikilemlerine hayatımda hep karşı çıktım. Haklı
gerekçelerle, HSYK’nın ve Anayasa
Mahkemesi’nin yapısından daha önce
de memnun değildim. Bu gerekçelerin
hiç biri ortadan kaldırılmadığı gibi yeni
değişiklikle maalesef daha da kötüye gitti. HSYK üyelerinin seçiminde veya atanmasında, idareye çok geniş etkileme
imkanları verildi, yasalarda boşluklar
yaratıldı, HSYK üyeleri idareye karşı teminatlı kılınmadı. Bu şekilde baktığınızda
hakimlerin ve savcıların özlük haklarını
düzenleyen bir kurumun, yürütmeye
bağlanması demek; herkesin haklarının,
yürütmenin insafına bırakılmasıdır.

Metin FEYZİOĞLU’86
TED Ankara Koleji’nden 1986 yılında mezun oldu. Columbia
Üniversitesi Amerikan Dili Programı’nın ardından 1990 yılında
Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1992'de Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku’nda yüksek lisansını,
1995 yılında ise doktorasını tamamladı. 1996 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku’nda
yardımcı doçent, 2000 yılında doçentlik, 2006 yılında ise profesör unvanını aldı. Ekim ayı içerisinde Ankara Barosu Başkanlığı’na seçildi. Halen Ankara Barosu Başkanlığı, Feyzioğlu
Avukatlık kurucu ortaklığı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı,
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği ve Türkiye Adalet Akademisi
Genel Kurul üyeliği görevlerini yürütüyor.

TED Ankara Koleji ile ilgili duygu ve
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
Kolej sizin için ne ifade ediyor?
Bozkırda yeşil yuva diyeceğim, okuyanlar çok klasik diyecek. Ama öyle işte. Bugün TED denmeye başlandı. Eski
mezunlar, Kolej der, biz TED demeyiz. Gerçekten bozkırda
yeşil bir yuva. O marşta ne dendiğini bugün çok daha iyi anlıyorum. O zaman çok fazla bir şey ifade etmiyordu; niye yuva
olsun ki zorla gidiyorum, etraf yeşil değil, yeşillik nereden çıkıyor diye söylenirdik. Gerçekten Kolej’in yuva değerini, yeşilliğini bugün anlıyorum. Ankara Hukuk Fakültesi’ne geçerken
yolumun üstüdür; her geçtiğimde o binaları gördüğümde içim
titrer. Tabii o kadar çok hatıram var ki, o kadar çok güzel
günüm var ki! Düşünsenize bugün bir tek kötü günü hatırlamıyorsunuz! Kolej mezunu ağabeylerime, ablalarıma, kardeşlerime, anaokulundan liseye Kolejli kardeşlerime, elbette bütün
hocalarıma, idarecilere saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı
sunuyorum.
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“Bilimsel Çalışmaları Yönlendirmekten

Keyif Alıyorum”

“Öğretim üyeliği dünyanın en güzel mesleklerinden biridir. Derslere
giriyorsunuz, hocalık yapıp, öğretiyorsunuz. Bir yandan da kurslara,
seminerlere katılıp yeni şeyler öğreniyorsunuz. Diş hekimliğinin bir
de manevi bir yönü var; hastayla uğraşmak, onu tedavi etmek, o
hizmeti sunmak… Dolayısıyla çok keyifli bir meslek.”

D

oktor ya da diş hekimi olmak
isterken üniversite sınavında
Diş Hekimliği Fakültesi’ni
kazanan Prof. Dr. Sina Uçkan,
bugün Başkent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Ağız, Diş
ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı
görevini yürütüyor.
Anabilim Dalı Başkanı olarak, bilimsel çalışmaları yönlendirmekten son derece keyif aldığını belirten Uçkan, herkese diş hekimliği mesleğini tavsiye ediyor ve kararlı olunursa kariyer yapmanın zor olmadığının altını çiziyor.

Görevinizle ilgili yaptığınız çalışmalardan bahsedebilir misiniz?
Şu anda Başkent Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nin dekanı ve Ağız, Diş ve
Çene Cerrahisi Bölümü Anabilim Dalı Başkanıyım. Daha önce dekan yardımcılığı görevinde
bulundum. Beni en çok keyiflendiren ise anabi-

Başkent Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
Sina Uçkan’77
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lim dalı başkanlığının yanı sıra öğretim üyesi
olarak da çalışmaktır çünkü anabilim dalı başkanı, bölümünde bilimsel çalışmalara zemin
hazırlayan ve yönlendiren bir ortam oluşturur.
Ayrıca hasta tedavilerini, hastalara ne şekilde
hizmet verileceğini, ameliyathaneleri ve klinikleri
düzenler. En önemlisi de eğitimle ilgilenir. Bildiğiniz gibi lisans ve doktora eğitimlerimiz var. Bu
eğitimlerin nasıl planlanacağını, nasıl yürütüle-

ceğini, kimlerin hangi dersi anlatacağını, yeni araştırma metotlarının belirlenmesini sağlarken lisans ve
doktora öğrencilerine birebir eğitim de vermekteyim.

Fakültenizin yaptığı bilimsel çalışmalar var mı?
Evet, şu anda bölümümüzde yürüyen birçok bilimsel çalışma var. Bu çalışmaların çok önemli bir kısmı,
Üniversitemiz Araştırma Kurulu tarafından destekleniyor. Bu projeler; klinikte laboratuar ya da denek hayvanları üzerinde yapılan çalışmaları kapsıyor. Bu projeler içerisinde, mesela alt çenenin kırılması ile ilgili bir
çalışmamız var; alt çene kırıldığı zaman, en uygun
plakları nereye ve ne şekilde koyabiliriz? Diğer bir
çalışmamız da relaksin hormonuyla ilgili. Bu hormon
özellikle kadınlarda hamilelik döneminde salgılanıyor
ve bebeğin sağlıklı doğması için gevşemeyi oluşturuyor. Bu hormonun, çene eklemleri üzerinde gevşetici
özelliği var mı, diye araştırıyoruz. Ayrıca klinikte gördüğümüz vakaların analizlerini yapıyoruz. Kısaca birçok
çalışma şu anda anabilim dalımız tarafından yürütülüyor. Ekibimiz dört kişiden oluşuyor. Ayrıca bireysel olarak da birçok çalışmayı yürüyoruz.

Relaksin hormonundan bahsettiniz. Doktora teziniz de sanırım bu konuyla ilgiliydi.
Kadınların ve erkeklerin çene yapılarında ve diş
etlerinde bazı farklılıklar vardır. Mesela çene eklemindeki anomaliler, kadınlarda yumuşak dokuyla ilgili ve
erkeklere göre 7 kat daha fazladır. Bu hiç normal bir
oran değil. O zaman burada hormonlar mı etkili, başka bir şey mi etkili? Hamilelikte ve menopozdan sonra
diş etlerinde çok büyük değişiklikler oluyor. Hamilelik
döneminde, hamilelik tümörü adını verdiğimiz iyi huylu büyümeler, diş eti problemleri, mukozadaki değişiklikler, buna bağlı olarak ortaya çıkan lezyonlar, bunların hepsi hamilelikle, özellikle hormonal durumun
değişmesiyle ilgili. Bu verilerden yola çıkarak, bir çalışma planladık. O çalışmada da kadınların seks hormonlarıyla böyle bir bağlantı olduğunu gördük. Bu
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çalışmada, hormon değerlerindeki farklılıkla, klinikte bu tür lezyonları olan kadınlardaki hormon farklılıkları tespit ettik. Tabii
tek bir çalışmayla bunu çok net söylemek mümkün değil, ama
klinik bulgular da olduğu için bizde bunu en azından ortaya
koyduk diyebiliriz. Şimdi yıllar sonra bunun ikinci adımı olarak,
başka bir hormon tespit ettik. Bu hormona ilgili yine benzer bir
çalışmamız olacak. Onun etkilerine bakmayı düşünüyoruz.

Diş tedavisi alanında önemli çalışmalar var mı? Mesela
son dönemlerde implant uygulamaları çok yaygınlaştı.
Şu anda implant uygulamaları diş hekimliğinde en popüler
konu. Benim kişisel görüşüm, diş hekimliği alanında, son elli
yıldaki en önemli gelişme implanttır. Bütün bu yeni cerrahiler,
yeni implant tipleri, çağdaş uygulamaların hepsi fakültemizde
yapılıyor. İmplant uygulamaları gün geçtikçe alanımızda daha
fazla yer kaplıyor. Bundan 20 yıl öncesine göre 4-5 kat yaygınlaştığını söyleyebilirim. Halk tarafından da daha iyi tanınmaya
başlandı. Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde artık hastalarımız, implant uygulanmasını talep ediyorlar.
Bununla ilgili yapılan çalışmalar bizde daha çok klinikle ilgili.
Yani iki değişik implant tipinin, mesela kemik kaybındaki etkilerini araştırarak uyguladığımız implantların ölçümlerini yaparak, iki implantı birbiriyle karşılaştırıyoruz.

Ağız, diş ve çene cerrahisindeki gelişmeler açısından,
dünya ile kıyaslandığımızda ülkemizin durumu nedir?
Türkiye, eskisi gibi kapalı bir ülke değil. Artık onların hangi
olanakları varsa, biz de o olanaklara sahibiz. Bir kütüphanede
bir yayına ulaşma, onu değerlendirme ve aynı materyallere
ulaşma açısından eşit koşullara
sahibiz. Özellikle implant uygulamalarında, çene cerrahisinin birçok
alanında koşullarımız aynı ancak
bazı uygulamalarda birazcık geri
olduğumuzu söyleyebilirim. Daha
büyük çene cerrahisinde Batı Avrupa, Amerika ve Japonya’nın biraz
gerisindeyiz. Eklem cerrahisinde
Japonya, çene estetiği ve ameliyatlarında Amerika, kanser tedavisinde
de Avrupa iyi durumda. Bu gelişmişlik, komple bir gelişmişlik ve her
alanda gelişiyorlar.

Gördüğümüz kadarıyla işinizi severek yapıyorsunuz. Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz?
Tıp veya diş hekimliği istiyordum. Tıp olursa kulak-burunboğaz ya da plastik cerrahi, diş hekimliği olursa da çene cerrahisiyle ilgili alanları çok istiyordum. Diş hekimliği oldu. Aslında bu konuda tercihi ben değil, ÖSYM yaptı diyebilirim.

Bu noktaya gelene kadar kariyerinizde sizi zorlayan
süreçler oldu mu?
Türkiye’de bizim dalımızda kariyer yapmak, çok zorlayıcı
gelmiyor bana. Mutlaka yürürken tökezlediğiniz anlar, kişisel
problemler, ufak tefek şeyler oluyor. Ama eğer yabancı diliniz
belli bir seviyede ise, yardımcı doçentlik seviyesini geçersiniz.
TED Ankara Kolejli olmanın bir avantajı da buydu benim için.
kolejliler ARALIK 2010
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Bu alanlarda yükselmek çok zor değil. Çok büyük gayret, çok
büyük eziyet gerektirmeden insan kariyer yapabilir, çok büyük
kayıplar olmadan da en yüksek akademik unvana ulaşabilir
diye düşünüyorum.

Akademik kariyer yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Meslek olarak, diş hekimliğini kesinlikle tavsiye ederim. Bir
kere tıbbın içinde yer alıyor ve tıptan daha zor yönleri bulunuyor. Mesela öğrencilik dönemi tıptan daha zordur. Tıp derslerine ek olarak bir de manipülasyon ve klinik uygulama dersleri
var. Tıpta, 4-5 ve 6. sınıflarda hasta alıyorlar ama bizim branşta olduğu gibi hastanın, baştan sona bütün uygulama sorumluluğunu almıyorlar. Bu açıdan bizim branş, daha stresli ve
zordur. Diş hekimliğinin tıbba göre avantajı; eğitimin bir yıl
daha az olması, mecburi hizmet olmaması ve mezunlara, tıpla birlikte birçok alanda ihtiyaç duyulmasıdır. Bu alanda ihtisas
yapmak isteyenler, 4 yıllık doktora yapabilirler. Muhtemelen 12 yıl içinde uzmanlığa geçeceğiz. Dolayısıyla 4 yıl doktora yerine, uzmanlık yapılabilecek. Bunun sonunda da bir branşın
uzmanı haline gelinerek, o dalla ilgili uygulama yapılabilecek.
Hangi branşla ilgileniliyorsa, o dalda 4 yıl uzmanlık yaptıktan
sonra kariyer şansı çok daha yüksek bulunuyor. Uzmanlık yapmış hekimlerin iş bulmada, mesleğini uygulamada bir problem
yaşadıklarını sanmıyorum.
TED Ankara Koleji sizin için ne ifade ediyor?
Kolej, benim her zaman tatlı bir tebessümle aklımdan
geçer. Tabii Kolej’in şu anda bulunduğu İncek, benim için bir
şey ifade etmiyor. Güzel ve geniş alanlardan gurur duyuyorum ama benim için Kolej, Kanser Hastanesi’nin karşısındaki o bölgedir. İlkokuldan beri Kolej ruhunu taşıyorum. Şu
an üniversiteliyim, Başkentliyim ama çocukluğumdan beri
Kolej ruhunu kaybetmedim, hâlâ taşıyorum. Kolej, Türkiye’de çok nadir oluşturulmuş bir kurumdur ve bunun böyle olmasından dolayı da gurur duyuyorum. İlkokul öğretmenimin tedavileri, burada görülüyor. Öğretmenime hizmet verirken ve onu her gördüğümde çok keyif alıyorum.
Eminim o da öğrencisinin burada olmasından dolayı gurur
duyuyordur. Kısaca güzel bir şey Kolejli olmak; ruhumuzda
devam ediyor.

Sina UÇKAN’77
1960 Ankara doğumlu. İlk, orta ve Liseyi TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 1977-1982 arasında Ankara Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi’nde okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.Yardımcı doçent
olarak başladığı Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız
Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 1991’de
doçent olmuş, 1997 yılında ise profesör kadrosuna atanmıştır.
Halen Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş
Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve aynı
fakültenin Dekanlık görevlerini yapmaktadır.
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İrfan Değirmenci’95
Meslek Hizmetleri Ödülü Aldı

A

nkara Bahçelievler Rotary Kulübü’nün 20102011 Dönemi Meslek Hizmetleri Ödülü’ne, Kanal
D Televizyonu’ndaki Günaydın programının
yapımcı ve sunucusu İrfan Değirmenci layık
görüldü.
TED Ankara Koleji Mezunu olan İrfan Değirmenci’ye ödülü,
22 Ekim 2010 Cuma akşamı Limak Ambassador Otel’de
düzenlenen bir törenle verildi.
İrfan Değirmenci’nin ödül almasıyla ilgili bir konuşma
yapan Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü’nden Levent Çolak,
meslek hayatı boyunca yaptığı başarılı çalışmalarla hem meslektaşlarına hem de gençlere örnek olması nedeniyle İrfan
Değirmenci’nin Meslek Hizmetleri Ödülü’ne layık görüldüğünü
belirtti. İrfan Değirmenci’nin çalışmalarında, meslekte yüksek
ahlaki standartların yaygınlaşmasına destek verdiğini vurgulayan Çolak konuşmasına şöyle devam etti: “Genç meslek
sahiplerini yüreklendirerek, onların da yararlı çalışmalar yapması için önder oluyor. Ankara Rotary Kulübü olarak İrfan
Değirmenci’nin, iş ve meslek onurunu, gösterdiği bu ışığı ve
hizmet idealini yücelten katkısını şükranla anıyoruz. Takdim ettiğimiz Rotary Meslek Ödülü ile bu onuru, gelecek kuşaklara
aktarmak istiyoruz.”
Törene ailesiyle birlikte katılan İrfan Değirmenci, ekrandaki
güler yüzlü tavrını, ödül törenine de yansıttı. Değirmenci törende yaptığı konuşmada; ödülün kendisine büyük bir keyif ve
cesaret verdiğini belirtti. Medya dünyasında gidecek daha çok
yolunun olduğunun altını çizen Değirmenci şunları söyledi:
“Dürüstlükten, meslek etiğinden, ahlak kurallarından şaşmadan, doğru bildiğimi söyleyerek devam etmeyi düşünüyorum.
Şimdi sabah haberlerini sunuyorum. Belki kim bilir yakında,
akşam ana haber bültenlerinde birlikte oluruz. Modern bir
Türkiye’nin ileri gitmesinde üzerimize düşen ne varsa yapacağız.”
“Beni Ben Yapan Okul: TED Ankara Koleji”

Ödül töreni öncesi dergimizin sorularını yanıtlayan İrfan
Değirmenci, Ankaralı bir gazeteci olarak Ankara’da ödül
almaktan çok mutlu olduğunu söyledi. TED Ankara Koleji’nden
mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğrenim hayatına devam ettiğini ve okulun ikinci sınıfından itibaren de televizyon kanallarında çalışmaya başladığını
ARALIK 2010 kolejliler
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belirten Değirmenci, çalışma hayatı ve aldığı ödüllere ilişkin şu
açıklamayı yaptı: “Çalışmadığım ulusal televizyon kalmadı. 10
sene karış karış bütün Ankara’yı gezdim. Galiba onların geri
dönüşümü oldu. Şimdi İstanbul’da çalışıyorum. Son 4 yıldır spikerlik yapıyorum. İstanbul’a alışmaya ve İstanbul’da fark edilmeye çalışıyorum. Ama Ankara’nın desteğini arkamda hissetmek beni çok mutlu ediyor. Daha evvel yine Ankara’da Siyaset
Dergisi ödülünü almıştım. Bu sene Sedat Simavi Ödülleri’ne
adayız. Yavaş yavaş geliyor ödüller.”
Tiyatrocu olmak isterken kendini, gazetecilik mesleği içinde
bulduğunu söyleyen İrfan Değirmenci, Türkiye’de istenilen hiçbir şeyin yüzde yüz gerçekleşmediğini vurguladı. Televizyonculuğun, show dünyasının bir parçası olduğunun altını çizen
Değirmenci, bu yüzden hayallerinden çok da uzak olmadığını
ifade etti. Bundan sonraki hedeflerinin arasında ana haber bültenini sunmak olduğunu söyleyen Değirmenci, TED Ankara
Koleji ile ilgili düşüncelerini ise şöyle dile getirdi: “TED Ankara
Koleji beni ben yapan kurum. Eğitimden bahsetmiyorum, onun
kalitesi tartışılmaz bile. Türkiye’nin bir numaralı okulu ama onun
ötesinde ben, orta sonuncu sınıftan itibaren tiyatro kolundaydım. İngilizce müzikallerle Anadolu’ya turnelere gidiyorduk.
Üniversite sınavından bir hafta önce, TED Ankara Koleji’nin
müzikaliyle Nevşehir’de sahneye çıkmıştım. Tüm bunlar insana
özgüven veren ve gelişme çağında bir birey olarak gelişmesini
sağlayan, dünyaya bakış açısını genişleten etkinliklerdi. Bundan dolayı TED Ankara Koleji, insanın ufkunu açan, kısacası
beni ben yapan okuldur.”
kolejliler ARALIK 2010

Kolej’deki son senesinin kendisi için unutulmaz olduğunu
belirten İrfan Değirmenci, o seneye ilişkin hatırladıklarını
bizimle paylaştı: “Kolej’de son sınıftayken, öğrenci yönetim
kurulu başkanıydım. Seçimle iş başına gelmiştim. Yedi kişilik
bir yönetim kurulumuz vardı. Yılbaşı partisi hazırlamıştık,
mezuniyet balosunda da çok emeğimiz geçmişti.Rehberlik
Hocamız Fatma Muldur Hoca vardı. Onun da katkısı çoktur.
Onunla birlikte güzel işler yapmıştık. Bu yüzden lise son sınıfı unutamıyorum”.

İrfan DEĞİRMENCİ’95
1977 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden
mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü’ne girdi. Okulda iken sektörde çalışmaya
başladı. Öğretim Görevlisi Taner Kışlalı bir suikasta kurban
gidince, ünlü tartışma programı Siyaset Meydanı’nda yaşam
hakkını savunan bir konuşma yaparak, dikkatleri üzerine çekti.
Ankara’da televizyon muhabirliğine başladı. Ali Kırca ekibi ile
sırasıyla; ATV, STAR, CNN TÜRK, Kanal D’de muhabirlik yaptı.
Yaşam haberleri ve özel dosyalara imza attı. Farklılığı ile Ankara’da dikkat çeken Değirmenci, İstanbul medyasından teklif aldı
ve daha 29 yaşında iken İstanbul’a taşındı. 3 yıl FOX TV’de
sabah haberlerini sundu ve kanalın izleyici kitlesinin üzerinde bir
kitleye ulaştı. Mayıs 2010’dan bu yana Kanal D’de, dinamik ve
güler yüzlü üslubuyla izleyicilerine her sabah 7’de, merhaba
diyor.
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TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Önder Bülbüloğlu’79

P

Sporun Geleceğine Işık Tutuyoruz

otalardan filelere, sahalardan tribünlere, yaşlısından gencine, amatöründen profesyoneline herkesin yuvası olmuş TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, yetiştirdiği sporcularla sporun geleceğine ışık
tutmaya devam ediyor.
TED Ankara Koleji’nin sporu, eğitimin bir parçası olarak
gördüğünü ve bundan dolayı da spora büyük önem verdiğini
belirten TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Önder
Bülbüloğlu’76, öncelikli hedeflerinin Koleje yakışır bir duruş sergileyerek, büyük sportif başarılara imza atmak olduğunu söylüyor.
Spor kulübünüzün kuruluşu ve
amaçlarından bahsedebilir misiniz?
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, o günün vakıf başkanları ve
sporda önde gelen beden eğitimi
öğretmenlerin öncülüğünde 1954
yılında kuruldu. Amacı, o güne
kadar okul içinde kalan spor faaliyetlerini, kulüp bazına da yayıp
çocukların daha fazla spor imkanına kavuşturulmasıdır. Kulübümüz,
1954 yılından bu güne kadar TED
Ankara Koleji öğrencileri başta
olmak üzere hem Ankara hem Türkiye sporuna hizmet etmiş, sayısız
milli oyuncular çıkarmış çok değerli,
bilenen en eski kulüplerden biridir.

Kulübünüzün, Türkiye sporu içerisinde nasıl bir misyon
üstlendiğini düşünüyorsunuz?
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün duruşu, TED
Ankara Koleji’nin ve Türk Eğitim Derneği’nin duruşuyla aynı
olmak durumundadır. Asıl misyonumuz budur. En büyük idealimiz ise, kalitemizi sahaya yansıtmak, o kalitede spor yapıp, o
duruşu her yerde sergilemektir. TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü, bir yere gittiği zaman herkesten bir adım önde olmalıdır. En önde olmak da duruşla, kaliteyle, kılık kıyafetle olur.
Kulübümüz yıllardan beri bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla
öncelikli misyonumuz, büyük sportif başarılardan önce, her
alanda TED Ankara Koleji’ne yakışır bir duruş sergilemektir.

Son dönemde elde ettiğiniz
başarılardan söz edebilir misiniz?
Her yıl, her branşta çok ciddi
başarılar elde ediyoruz. Takımlarımız, muhakkak her yıl Ankara’da
birincilikler alır. Türkiye genelinde
de birçok takımımız, şampiyonluklar elde eder, dereceler alır. Şu
anda liglerde oynayan 4 takımımız
var. Bunlardan Bayan Voleybol Takımımız, geçen sene ikinci ligde
şampiyon oldu ve bu yıl, birinci ligde mücadele etme hakkı kazandı.
Yani TED Ankara Koleji Bayan
Voleybol Takımı; Galatasaray,

Kulübünüz, kurulduğu günden bugüne nasıl bir
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün duruşu, TED
gelişme gösterdi?
Ankara Koleji’nin ve Türk Eğitim Derneği’nin duruşuyla
TED Ankara Koleji, potansiyel olarak çok büyük,
binlerce talebesi olan bir kurumdur. Spora her zaman
aynı olmak durumundadır. Asıl misyonumuz budur. En
eğitimin bir parçası olarak yaklaşmıştır. Eğitimin; sadebüyük idealimiz ise; kalitemizi sahaya yansıtmak, o
ce matematik, fen gibi dersler olmadığını, sağlıklı
gençliğin yetişebilmesi için sporun gerekli olduğu ilkekalitede spor yapıp, o duruşu her yerde sergilemektir.”
sini, kurulduğu günden beri benimsemiş bir örgüttür.
Dolayısıyla sporu, eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak
Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank gibi dev isimlerle birlikte
gördüğü için de spora çok büyük önem vermiştir. Benden
kendi spor salonumuzda oynayacak. Dolayısıyla hem okuluönceki dönemde, benim okuduğum dönemde ve hala devam
muza, hem diğer sporcularımıza hem de Ankara’ya bu takımeden süreçte bu ilke geçerlidir. Spora çok ciddi yatırımlar yapılları getirme başarısını göstermiş olacağız. Geçen sezondaki en
mıştır. Hiç kimsenin salonu olmadığı dönemde bile eski yerleşbüyük başarımız budur. Erkek basketbol takımımız play off’lar
kemizde, 3 tane spor salonumuz vardı. Şu anda okulumuzda
oynadı. Erkek voleybolcularımız da sezonu iyi bir dereceyle
çok ciddi bir spor kompleksi inşaatı devam ediyor ve bu inşabitirdi. Liglerde, çoğunlukla kolejli sporculardan oluşan, çok
at, okulda okuyan çocuklarımızın sağlıklı spor yapabilmeleri,
genç takımlarla mücadele ettik. Takımlarımız içerisinde şu anda
kendilerini bu yönde de geliştirebilmeleri için yapılan çalışmaTED Ankara Koleji’nde okuyan çocuklarımız var. Asıl başarı
ların sonucudur.
sanki bu gibi geliyor bana. Kolejlilerin, A takımlarda oynamış
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olması bize çok büyük mutluluk veriyor.

Kulüp olarak son dönemde
hayata geçirdiğiniz ya da
geçirmeyi planladığınız projeleriniz var mı?
Yönetime geldikten sonraki ilk hedefimiz, Kulübü mali
disiplin altına almaktı. Yani
kendi ayakları üzerine sağlam
basan bir kulüp haline getirmekti. Ondan sonraki bir yıllık
süreçte, hem alt yapı takımlarımızı hem A takımlarımızı,
maçlara götürmesi için bize
yakışır özel bir otobüs yaptırdık. Yine alt yapı takımlarımız
için minibüsler yaptırdık. Anadolu Jet firması ile sponsorluk
anlaşması yaptık ve takımlarımızı deplasmanların hepsine
uçakla götürüyoruz. Ayrıca
Avea ile spor malzemeleri
konusunda, Sarar ile ulaşım
kıyafetleri konusunda sponsorluk anlaşması yaparak,
takımlarımızın bizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağladık.
Kulübümüzün, Kurtuluş Kampüsü’nde bir halı sahası var.
Bu sahayı yeniledik, üzerini
kapattık ve oradaki gelirimizi
iki katına çıkarttık. Çok güzel
bir tesis oldu; yaz-kış Ankara’ya hizmet veriyor. Bu yılki en önemli hedefimiz, hem erkek
hem de bayan basketbol takımımız ile erkek voleybol takımımızı birinci lige çıkarmak.

Kulübünüzün sosyal sorumluluk projelerinden de bahsedebilir misiniz?
Kurtuluş Kampüsü’ndeki halı sahamızı, haftanın iki günü
sokak çocuklarına açtık. Hala sahalarda parayla maç yapılıyor.
Bildiğiniz gibi sokak çocuklarının bu imkana sahip olma şansı
yok. Dolayısıyla haftanın iki günü, bizim verdiğimiz kıyafetlerle
tertemiz sporlarını yapsınlar, duşlarını alsınlar, çaylarını içsinler
diye bir proje geliştirdik. Geliştirdiğimiz bu proje çocukları çok
mutlu etti. Şimdi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz.
Çocuk Esirgeme Kurumu’ndaki kimsesiz çocuklara, bedensel
engelli çocuklara ve sokak çocuklarına tribünlerimizden birini
ayıracağız. Böylece onlara; salon kültürünün, TED Ankara
Koleji’nin salon sporlarının nasıl olduğunu göstermiş olacağız.
Sokak çocuklarının, bir maçın nasıl izlendiği konusunda spor
kültürü almalarını, ileride holigan olmamalarını sağlamak amacındayız. Böyle bir proje, bugüne kadar yapılmamıştır. Takımlarımızdan Bayan Basketbol Takımımız, geçtiğimiz günlerde bu
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çocukları ziyaret ederek, okulun belirlediği 47 çocuğa forma, top gibi birtakım hediyeler verdi, onlarla sohbet etti.
Bundan böyle her hafta bir
takımımız gidip, onları ziyaret
edecek. Bu çocukları topluma, spora kazandırma gibi
sosyal bir sorumluluk üstlenmiş durumdayız.

Yaz ve kış okullarınız var. Bu
okullarınızın çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
Evet, yaz ve kış spor okullarımız var ve bu okullarımız,
spor kulübümüzün ciddi gelir
kaynağını oluşturuyor. Bu
okullar bizim için çok önemli
çünkü okullarımızdaki çocuklara spor yapma imkanı sağladığı gibi kulübe de sporcu
kazandırıyor. Bu okullardan
yetişen iyi sporcuları alıp
takımlarımızda oynatıyor ve
daha iyiye gitmelerini sağlıyoruz. Bizim faaliyetlerini yürüttüğümüz bütün spor dallarının eğitimi, spor okulunda
branş öğretmenleriyle veriliyor. Yaz aylarında çerçeveyi
biraz daha genişletiyoruz;
çocuklar yemeklerini burada
yiyebiliyorlar, sabah gelip
akşama kadar çeşitli spor
faaliyetlerinin içinde bulunabiliyorlar. Kışın Kulübün tesislerinde,
yüzme havuzu da kullanılmak üzere hafta sonlarının planlanması yapılarak oldukça fazla sayıdaki çocuğa spor yaptırıyoruz.
Kulübünüz, yeterli sayıda ve kapasitede tesislere sahip
bulunuyor mu?
TED Ankara Koleji Vakfı okulda çok büyük bir tesis yaptırıyor. Bu tesis, Türkiye’deki her spor kulübünün elinde olmasını
istediği bir tesis. Yaptırılan spor kompleksinin içinde; 6 tane
büyük spor salonu, 7-8 tane eğitim atölyesi, kapalı ve açık yüzme havuzu ve tenis kortları yer alıyor. TED Ankara Koleji, 2011
yılının sonunda Türkiye’de eşi çok az olan bu spor kompleksine sahip olacak ve tesis konusunda bir eksiğimiz kalmayacak
Kulüp olarak oraya mı taşınacaksınız?
Evet. Şu anda Kulüp olarak alt yapı faaliyetleri konusunda
sıkıntılar yaşıyoruz. 1000 sporcunun çalışması, antrenman ve
maç yapması konusunda salon sıkıntısı yaşıyoruz. Kurtuluş’ta
kullandığımız spor salonlarımız, oranın üniversite olmasından
dolayı kullanılamayacak. Ama dediğim gibi şu anda yaptırılan
tesislerimizle Türkiye’deki en şanslı kulüplerden biri olacağız.
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TED Tam Eğitim Bursu Üniversiteden İlk Mezunlarını Verdi

T

ürk Eğitim Derneği’nin Tam Eğitim Bursu’nu alan ilk
öğrenciler bu yıl üniversitelerinden mezun oldular.
Sonay Fındık, Rahim Melekoğlu, Muharrem Alğan
ve Sinan Karip, burs ve Dernekle ilgili sorularımızı
yanıtladılar.

Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz?
Sonay Fındık-1988 Çankırı Ilgaz doğumluyum. Küçüklüğümden beri ailemle birlikte Ankara’da ikamet etmekteyim. İlkögretime Yahyalar İlköğretim Okulu’nda başlayıp Şehit Piyade
Çavuş İlköğretim Okulu’ndan mezun oldum. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy Y.D.A Lisesi’nde hazırlık okudum ve Türk Eğitim
Derneği burs sınavını kazanarak bana sunulan burs olanaklarıyla lise eğitimimi TED Polatlı
Koleji’nde sürdürdüm. Üniversite eğitimimde de bursum devam etti ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun
oldum.
Rahim Melekoğlu -1986
yılında Adana’nın Çukurova
ilçesinin Söğütlü Köyü’nde
doğdum. İlkokulu 1991–1996
yılları arasında kendi köyümde “birleştirilmiş sınıf” halinde okudum. Ortaöğrenimimi ise Adana merkezindeki Meryem Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu’nda, lise öğrenimimi ise Adana
merkezindeki Tepebağ Lisesi’nde tamamladım. Bir senelik üniversite hazırlığından sonra Erciyes Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliğini kazandım ve 2010 yılında mezun oldum.
Muharrem Alğan - Ortaöğretimimi Adana’da tamamladım.
Adana Beşocak Lisesi’nden mezun oldum. Bu süreçte TED
Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu’nda kaldım. 2006’da Fırat Üniversitesi Matematik Bölümünü kazandım ve Haziran 2010’da
mezun oldum.

Sinan Karip - Ben Adana’da doğup büyüdüm. İlköğretimi
kendi ilçemdeki okulda tamamladıktan sonra lise eğitimim için
TED Bekir Sapmaz Öğrenci Yurdu’nda kalarak Tepebağ Lisesi’ni bitirdim. Bu yıl da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldum.

TED Eğitim Bursu’ndan ne kadar süre faydalandınız?
S. Fındık-Bütün ihtiyaçlarımın karşılandığı Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu almaya 2003-2004 eğitim-öğretim
yılında, lise eğitimimde başladım. 2006-2010 yıllarındaki üniversite eğitimimde de benden burs desteğini esirgemeyen hep
yanımda olan bir ailem olduğunu belirtmek isterim.
R. Melekoğlu-TED Eğitim bursunu 4 yıl aldım.
M. Alğan - 4 yıl boyunca faydalandım.
S. Karip - TED eğitim bursundan üç yıl Bekir Sapmaz Öğrenci
Yurdu’nda kalarak, 4 yıl da üniversite eğitimimde yararlandım.
Bu burs, eğitiminizi tamamlamanızda ne derece fayda sağladı?
S. Fındık- Öncelikle sizin aracılığınızla buradan teşekkür etmek
istiyorum, çünkü çok faydasını gördüğüm bir bursla eğitimimi
sürdürdüm. Ben 8 senedir bu ailenin içindeyim. Öncelikle bize
eğitim bilincini aşıladılar. Biz Türk Eğitim Derneği’ni amacı ülkesine faydalı bireyler yetiştirmek olan bir kurum olarak tanıdık.
Benim 5 kardeşim var ve ailem bizi geçindirmek için uğraşırken
doğal olarak sorunlarımızı unuttu, ama ben TED Genel Merkezi ve TED Polatlı-Afyon Kolejlerindeki öğretmenlerimle çoğu
şeyi paylaşarak yaşadım. Onlara da teşekkür etmek istiyorum
buradan. Gerek sosyal gerek eğitimle ilgili faaliyetlerde katkılarını bizlerden hiç esirgemediler. Sorunlarımızla birebir ilgilen-
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mek için bizi bu ülkeye faydalı bireyler olarak yetiştirmek için
hem maddi hem manevi olarak ellerinden geleni yaptıklarını
düşünüyorum...
R. Melekoğlu- Eğitimle ilgili masrafları karşılamaktaki güçlüğü TED bursu sayesinde aştım diyebilirim.
M. Alğan - Biraz klişe bir cümle olacak ama gerçekten Türk
Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nun eğitimimi tamamlamamda çok önemli bir yer tuttuğunu söyleyebilirim.
S. Karip - TED Tam Eğitim Bursu sayesinde liseyi iyi bir eğitim alarak bitirdim. Üniversite eğitimimde ise TED bursu sayesinde ekonomik bakımdan sıkıntı yaşamadan okudum. Aynı
zamanda da TED bursu sayesinde kendimi her yönden geliştirme fırsatı bulabildim.

Burs dışında Türk Eğitim Derneği ile ilişkileriniz nasıldı?
S. Fındık- Türk Eğitim Derneği’yle burs ilişkileri diye adlandırmak belki doğru bir ifade olmayabilir. Çünkü bize hiçbir
zaman, biz size maddi olarak katkıda bulunduk, diye yaklaşılmadı. Nasıl bir aile çocuğuna masraf yaptığı zaman evladımdır
deyip bağrına basıyorsa, bize de aynı şekilde davranıldı. Çünkü bizim topluma faydalı bireyler olmak istediğimizi ve onların
bize verdiklerini aynı şekilde
bizim de başka kardeşlerimizle paylaşacağımızı biliyorlar.
Aile olmayı başarabildiğimizi
düşünüyorum. Örneğin nerede bir Türk Eğitim Derneği
amblemi görsem gerçekten
mutlu oluyorum ve bütün
arkadaşlarımın da aynı şekilde hissettiğini düşünüyorum.
Türk Eğitim Derneği’ne bağlı
hangi kuruma giderseniz
gidin gülen yüzünü ve yardımseverliğini hiçbir zaman esirgemez. Ben artık bu ailenin bir
parçasıyım diyebilirim ve iyi ki de olmuşum. Çok iyi dostluklar,
arkadaşlıklar kazandık bizler. TED kelimesini duyduğumuzdaki
heyecanımız hiç bitmeyecek.
R. Melekoğlu- Derneğin faaliyetlerini takip ediyorum ve
etkinliklere katılmam gerektiğinde katılmaya gayret gösteriyorum.
M. Alğan - Türk Eğitim Derneği ile burs dışında da iletişim
halindeydik, öğrencileri bir araya getirmek amacıyla yapılan
kamp ve sosyal aktiviteler ile TED ailesinin bir parçası olarak
hissettim kendimi. Öğrenim hayatım boyunca ailem her zaman
beni destekledi. Bunun yanında TED’in de her zaman ailem
gibi yanımda olduğunu hissettim. İlk zamanlar TED bana burs
veren sıradan bir kurum gibi gelmişti, fakat daha sonraları
TED’in aile kavramını öğrendim. Kendimi TED ailesinin bir parçası olarak hissettim ve sadece maddi değil manevi desteklerini de gördüm.
S. Karip - Türk Eğitim Derneği ve diğer burslu arkadaşlarla
biz bir aile gibiydik. Bir aileyi nasıl tanımlayabiliyorsak TED
burslu öğrencileri ile Türk Eğitim Derneği arasındaki ilişkiyi de
aynı şekilde tanımlayabilirim.
kolejliler ARALIK 2010
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Sizlere bu bursu sağlayanlara dergimiz aracılığıyla neler
iletmek istersiniz?
S. Fındık- Ben Türk Eğitim Derneği’ne çok teşekkür ediyorum; beni de bu ailenin bir parçası olarak gördükleri, bu ülkeye faydalı birer birey olarak yetişme imkanı tanıdıkları için,
imkanlarını hiçbir zaman esirgemeyip bize maddi ve manevi
katkıda bulundukları için… Bizlere verdikleri bilincin hepimiz
farkındayız. Buradan söz vermek istiyorum. Bugün ben bu bursu alarak hayatıma çok şey katıp ülkeme faydalı bir birey olacaksam, yarın biz de aynı şekilde okuma imkanı kısıtlı, maddi
olanakları yetersiz olan kardeşlerimize el uzatacağız.
R. Melekoğlu- Bizlere bu burs imkanını sağlayan ve bu
imkanların bizlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi
iletmek istiyorum.
M. Alğan - Öncelikle bu bursu sağlayanlara en içten duygularımla teşekkürlerimi iletmek ve TED Tam Eğitim Bursu
sayesinde birçok öğrencinin hayatının önemli bir parçası olmayı başardıklarını söylemek istiyorum. Ayrıca günümüzde burs
vererek öğrencileri maddi olarak destekleyen kurum ve kuruluşların aksine bizleri sadece maddi olarak değil, manevi olarak da destekledikleri için teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
S. Karip – TED’li olmak
bir ayrıcalıktır. Ben de TED
burslusu olduğum için çok
mutluyum. Türk Eğitim Derneği’ne ve hiç bıkmadan
bizim sorunlarımızla kendi
çocuklarıymışız gibi ilgilenen TED başkanımıza çok
teşekkür ediyorum, iyi ki
varsınız.

İlerisi için yapmak istediklerinizi bizlerle paylaşır
mısınız?
S. Fındık- İlk önce mesleğimi elime alıp sonra bana sunulan imkanlarla Türk Eğitim
Derneği’ni herkese bilinçli bir şekilde anlatacağım. Yarın ben de
burs veren bir kişi olup ülkemizdeki kardeşlerimizin ailelerinin,
toplumumuzun yüzünün gülmesinde katkıda bulunmak istiyorum.
R. Melekoğlu- İlerde imkanım olursa Derneğe yardımcı
olmak istiyorum.
M. Alğan - Evet şimdi bir üniversite mezunuyum. Hayat
benim için yeni başlıyor diyebilirim, bundan sonra kendi branşımda ilerleyip eğitim alanında güzel bir konuma gelmek istiyorum.
S. Karip – Günümüzde bence Türkiye’nin temel sorunu
eğitimsizliktir. Ülkemizdeki sorunların çoğu eğitimsizlikten
kaynaklanmaktadır. Eğer eğitim sorunu çözülürse, Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı vatanını milletini seven çağdaş
bireyler yetişirse ülkemizdeki sorunların yüzde doksanının
çözüleceğine inanıyorum. Bunu gerçekleştirmek için de çok
uzağa gitmemek gerekir. Ben TED’in bunu yapabileceğini
düşünüyorum ve ben de TED bilinci, TED bünyesi içinde
elimden geleni yapacağım.
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ONLINE İŞLEM MERKEZİ

Tüm üyelerimiz iletişim bilgilerini online işlem merkezinden
güncelleyebilir. www.kolej.org
adresinden sisteme girildiğinde
şifresini hatırlamayan üyelerimiz,
şifremi
unuttum
butonunu
tıkladığında şifreleri sms olarak
taraflarına gönderilecektir.

MEZUNLARIMIZI PROFESYONEL
HAYATTA DA BİRARAYA GETİRİYORUZ!

Mezunlarımız arasında iletişimi artırmak,
mevcut ilişkileri güçlendirmek ve iletişimini
sürekli kılmak üzere, Avrupa'nın ve Türkiye'nin
1 numaralı sosyal iş ağı XING ile yaptığımız
işbirliği çerçevesinde, tüm üyelerimizi "TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği Sosyal Ağı"na
davet ediyoruz.

KOLEJ UZANTILI MAİL ADRESİ ALABİLİRSİNİZ!

Aidat borcu olmayan üyelerimiz kolej.org uzantılı mail adreslerini
dernek merkezinden ücretsiz olarak temin edebilirler. Bunun için,
teknik@kolej.org mail adresine mail atılması yeterlidir.

KOLEJ LOGOLU HEDİYELİK EŞYALAR

Üyelerimiz, www.basmatik.com/ted adresinden kolej logolu hediyelik eşyaları temin edebilirler.

FİNANSBANK

TED logolu Finansbank kredi kartlarını kullanan üyelerimiz
kazanıyor.
Anlaşmalı indirimli kuruluşlarımızdan yapılan alışverişlerde
Finansbank TED kartını gösteren üyelerimiz indirim hakkını
kazanıyor.

•TED kredi kartınızla yapacağınız her alışverişte harcamalarınızın
belirli bir oranı - size bir yük getirmeden- TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği’ne bağış olarak aktarılır.

TWİTTER

http://twitter.com/TEDankara

FACEBOOK

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği grubuna üye
olarak etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

Anlaşmalı kuruluşlarımız üyelerimize, belirledikleri
indirim oranında indirim uygulamaktadır. Bu indirimlerden faydalanmak için üyelerimizin, Dernek kartlarını ya
da TED logolu kredi kartlarını göstermeleri yeterlidir.
Anlaşmalı indirimli kuruluşlar listesini 78 ve 79. sayfalarımızda bulabilirsiniz.
ARALIK 2010 kolejliler
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TED’73 Mezunları Buluştu

Türkiye’nin dört bir yanından gelen 86 kişilik TED73 mezun
grubu, Bolu Koru Oteli’nde 9-10 Ekim 2010 tarihlerinde buluştu. Cem Güngör ve Zeynep Susud Topaloğlu tarafından organize edilen ve son beş senede yapılan 7. etkinlik olan gezi,
şimdiye kadarki etkinlikler içerisinde en geniş katılımlı gezi
oldu. Etkinlik çerçevesinde, akşam yemeğinden önce Cem
Güngör tarafından hazırlanan mezuniyet ve bugünkü fotoğraflardan oluşan “Dünden Bugüne” isimli sunum ilgiyle izlendi.

TED’60 Mezunları
Bodrum’da Buluştu

70’lik genç kızlar, 50. yıldönümlerinde tekne sefasında…
1960 yılı mezunları, 50. mezuniyet yıllarını Bodrum'da kutladılar.

TED’82’liler Tarabya’da Coştu
82 Mezunları Tarabya Torch’ta 6 Kasım 2010
Cumartesi günü buluştular. Kalipso Kralı Metin
Ersoy’un şarkılarıyla coşan mezunlar yeniden buluşmak dileğiyle ayrıldılar.

HAPPY HOUR’da

Keyifli Sohbetler
Sizi Bekliyor…

Ahmet Amcamızı
Kaybettik…

TED Ankara Koleji’nin ilk yıllarından
beri bizimle olan Ahmet Yöntem’i kaybettik...
Her gün köşesinde görmeye alıştığımız Ahmet Yöntem, 1940 yılından bu
yana TED Ankara Koleji’nde ayakkabı
boyacısı olarak çalışıyordu. Dergimizin
daha önceki sayılarında “Tam 60 Yıldır
Bizimle” başlığıyla röportajını yayınladığımız Ahmet Yöntem, Kolej’le ilgili anılarını, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmıştı… TED Ankara Koleji için özel bir
yeri olan Ahmet Yöntem, hepimizin Sevgili “Ahmet Amcası”ydı...
kolejliler ARALIK 2010

Elsa Grıgoriadıs 76’ Gülgün Girgivan76’
Ruhat Deveci Erdoğan

Her Çarşamba 18:00 - 22:00 saatleri arasında Happy Hour’da buluşan
Mezunlarımız, dostluklarını pekiştirerek
Mithat Canver eşliğindeki canlı müzikle
keyifli saatler geçiyorlar…

İçli Çiftinin
Mutlu Günü

98 mezunlarımızdan Cenk
İçli & İpek İçli yaşamlarını 2 Ekim
2010 tarihinde birleştirerek, mutlu bir birlikteliğe adım attılar.
Kendilerine mutluluklar dileriz.

bizim dünyamız
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Mezunlar Derneği’nde
TED Ankara
Koleji Mezunları
Derneği’nin en eski
çalışanın
kim olduğunu
biliyor musunuz?

M

ali İşler Sorumlusu olarak
görev yapan Hüseyin
Çelik… Bu yıl Dernek’te
tam 15’inci yılını kutluyor.
Boş zamanlarında Ankara’da çekilen dizilerde figüranlık da yapan
Hüseyin Çelik, Dernek’te işe nasıl başladığını ve neler yaptığını anlattı.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ndeki görevinizden bahsedebilir
misiniz?
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nde mali işler sorumlusuyum. Aslında
1995 yılı Nisan ayında ofis boy olarak işe
başlamıştım. İşe girdikten 6 yıl sonra dernek kasasından ve ofisten sorumlu
oldum. İş tanımım giderek genişlemeye
başladı. Bilgi ve becerime her gün bir
yenisini ekledim. 6 yıl sonra, disiplinim ve
iş arkadaşlarım ile uyumum nedeniyle
yönetim kurulu tarafından şimdiki
görevim olan mali işler sorumluluğu görevine getirildim.

Bu göreve başlamanız nasıl oldu?
1995 yılında düzenlenen Kuru Fasulye ve Mezunlar Balosu’nda iki arkadaşımla beraber 1 haftalığına çalışmaya başlamıştık. Bir haftalık bir iş olarak baktığım bu
organizasyondan sonra dernek yöneticileri kendileri ile çalışmamı istedi. Benim
şaşırtan bu iş teklifini severek kabul ettim.

Dernekte, 15 yıl gibi uzun bir süredir
görev yapıyorsunuz. İlk yıllarınızdan
bu yana dernek içinde ne gibi değişikliklere şahit oldunuz?
Ben işe başladığımda dernekte çalışan 2 kişiyken, zamanla 3-4 kişi olmaya
başladık. Mesela Genel Müdürüm İlhan
Koçak, benden 4 yıl sonra işe başladı.
Personel sayısı yıllar geçtikçe artmaya
başladı. Hatta Torch, Kızılırmak Sokak’ta

15 Yıl
2001 yılında açıldı. Torch açıldıktan sonra,
haftada en az 3 gün akşamları Torch’ta
kalarak, üyelerimizle güncelleme yapıyor,
yeni üye kayıtlarını alıyor ve aidat topluyordum. Zamanla Dernekte çalışan arkadaş sayımız 7’e ulaştı. Dernek, giderek
kurumsallaştı ve dolayısıyla her birimden
sorumlu profesyoneller çalışmaya başladı. Dernekte işe başladığım günden itibaren, 5 tane farklı yönetim kurulu ile çalıştım. Her yönetim derneğe farklı şeyler kattı. Kuru Fasulye ve Mezunlar Balosu için
son yıllardaki kadar büyük organizasyonlar yapılmıyordu. Mezunlar Orkestrası,Okulumuza Veda Gecesi, Uçurtma
Şenliği, Tenis Turnuvası gibi etkinlikler
zamanla yapılmaya başlandı. Üye sayımız giderek arttı.
Görevinizin sizin için en keyifli yanları
neler olabilir?
Görevimi çok severek yapıyorum.
Yaptığım birçok işten keyif alıyorum ama
kısaca; TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyeleri ile birebir konuşmak ve hatta
tanışmak benim için görevimin en zevkli
yanı. İşimi severek yaptığımdan dolayı
üyelerimizin çoğu beni tanır ve güvenir.

Bu uzun süre içinde başınızdan geçen
unutamadığınız bir anınızı öğrenebilir
miyiz?
Bu çalışma dönemleri içinde başımdan çok anı geçmiştir. Ama unutamadığım bir anımı anlatmak istiyorum. 2008 yılı
Ankara Sheraton Hoteli’nde yapılan geleneksel Balo günü, balo salonunu yönetim kurulu üyemiz Levent Bey ile hazırlıyorduk. Yanımda makas getirmemiştim
ve bundan dolayı işlerimiz aksamıştı.
Levent Bey çok sinirlenmişti. O günden
itibaren çekmecemde 2 adet makas
bulunduruyorum.
ARALIK 2010 kolejliler
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TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi

Atatürkçü Düşünce Topluluğu
Kuruluş Amaçları ve Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bir okulda, onun
düşüncelerini,onun devrimlerini benimseyen,yaşatan gençler
olarak 2003 yılından itibaren bu duygu ve düşüncelerle yola
çıktık. İlk kurulduğumuz yıllarda hem sayıca azdık hem de
neler yapabileceğimiz konusunda aklımızda çok fazla şey yoktu. Ancak burada da imdadımıza bugün Okul Müdürümüz olan
Sn. Aydın ÜNAL ve Müdür Yardımcımız Sn. Tamer ATACAN
yetiştiler. Bizleri cesaretlendirerek ve yönlendirerek okul içerisindeki en etkin öğrenci topluluklarından biri haline gelmemize
büyük destek verdiler.
Bugün yüzden fazla üyesi bulunan, yaptığı öğrenci sunumlarıyla alt sınıftaki öğrencilere ulaşmaya çalışan, düzenlediğimiz
söyleşi günleri ile son derece değerli insanların okulumuz
öğrencileri ile buluşmasına olanak sağlayan bir topluluğuz.
Ama biliyoruz ki bu yaptıklarımız yeterli değil, biliyoruz ki henüz
yolun çok ama çok başındayız.
Bizim içinde bulunduğumuz
koşullarla Mustafa Kemal’in içinde
bulunduğu koşulları karşılaştırdığımızda, bizlerin ne kadar rahat şartlar içerisinde yaşadığını gördükçe,
sayımızın çok daha fazla olması
gerektiğine, daha çok çalışmamız
gerektiğine olan inancımız giderek
artıyor. Mustafa Kemal’in gençleri
olarak, bize emanet edilen Cumhuriyet’e Edirne’den Ardahan’a,
kolejliler ARALIK 2010

Diyarbakır’dan İstanbul’a kadar sahip çıkmak en büyük görevimiz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün hala tam olarak anlaşılamadağı
bir ülkede, onu yediden yetmişe herkese anlatabilmek, onun
sadece emperyalistlerle savaşan başarılı bir asker değil, aynı
zamanda yaptığı devrimlerle, uyguladığı iç ve dış siyasetle ne
kadar büyük bir devlet adamı olduğunu da anlatabilmek en
büyük hedefimiz.
Bizler sadece YGS ya da LYS de yüksek puanlar almayı
hedefleyen gençler değiliz. Bizler aldıkları puanlarla çağdaş,
demokratik, laik bir ülkede ve o ülkenin çağdaş üniversitelerinde Mustafa Kemal’in çizdiği yolda adım adım ilerlemeyi ve ilerletmeyi amaç edinen gençleriz. Biliyoruz ki Mustafa Kemal
Atatürk bu nedenle emanet etti bize Cumhuriyeti. Bize düşen
bu emanete sadık kalmak ve onu sonsuza dek nesilden nesile
daha da büyüterek aktarabilmektir. Bu konuda önümüze
engeller çıkacaktır ya da
çıkartılacaktır. Ama yukarıda
da belirttiğimiz gibi, koşullarımız ne kadar kötü hale
gelirse
gelsin,19Mayıs
1919’dakinden daha kötü
daha umutsuz olmayacaktır.
Saygılarımızla...
TED ADT GENÇLİĞİ

sağlık
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Güven Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Hande Alp’80

S

“Çocuklarda Görülen Çevresel ve
Yiyecek Alerjilerinde Artış Var”

on yıllarda alerjik hastalıklarda, özellikle yiyecek
allerjilerinde bir artış gözlemleniyor. Bu artışın birden çok faktöre bağlı olduğu düşünülüyor. Bunlar
arasında ebeveynlerin ve doktorlarin alerji semptomlarını daha iyi tanımaları dolayısıyla alerji tanısını
daha sık koymaları sayılabileceği gibi modern hayatın bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri sonucu böyle bir artış olabileceği
üzerinde de duruluyor.
Güven Hastanesi Çocuk Alerji Uzmanı Hande Alp, çocuk
alerjilerinde çevresel ve yiyecek alerjilerinin daha çok görüldüğünü belirterek, alerjinin ileriki yaşlarda geçme ihtimali olduğu
gibi sabit kalma veya yeni alerji edinme ihtimallerinin de olduğunu söylüyor. Uzman Doktor Hande Alp alerji konusunda
merak edilen soruları, dergimiz için yanıtladı.

Öncelikle bize alerjinin tanımını
“Alerjinin tedavisine yönelik kullandı- yer fıstığının çok daha sık tükeyapabilir misiniz?
Alerji, bağışıklık sisteminin kişiğımız ilaçların çoğu kökendeki sorun- tildiği Çin’de bu alerji çok daha
ye zarar vermeyecek şeylere karşı
nadirdir. Yiyecek alerjileri, astım
ları kaldırmaya yönelik değil, semp- gibi diğer atopik hastalıklara da
sanki zarar verecekmişçesine
savunmaya geçerek, oluşturduğu
eğilimi artırabilir.
tomları baskılamaya yöneliktir.”
zincirleme reaksiyonlar sonucu
Çocuklarda sık görülen aleroluşan semptomlar olarak tanımjik astım hakkında bilgi verebilir misiniz?
lanabilir. Mesela polenlere karşı vücut, sanki zararlı maddeymiş
Astım, inatçı, tekrarlayan öksürük, nefes darlığı, göğüste
gibi savaşır ve bunun sonuncunda da burun akıntısı, öksürük,
sıkışma hissi ve hırıltılı solunum ile karaterize kronik bir hastalıkgözlerde kaşıntı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.
tır. Diğer alerjik hastalıklarda olduğu gibi astımın görülme sıklıÇocuklarda daha çok hangi alerjik hastalıklar görülüyor?
ğında da son yıllarda artış gözlenmektedir. 1980’lerden beri
Çocuklarda daha çok atopik dermatit, astım, alerjik rinit ve astım insidansında, 2 kat artış olduğu düşünülmektedir. Astımyiyecek alerjileri görülebiliyor. Çevresel alerjiler arasında toz lı hastaların çoğu, çocukların büyük coğunluğu alerjik astımlıakarları, küf mantarları, hamam böceği, kedi- köpek alerjileri dırlar. Astım her yaşta başlayabilirse de çoğunlukla ilk bulgular
görülebilir. İki yaşından büyük çocuklarda mevsimsel alerjiler, 5 yaştan önce görülür. Aile öyküsü, çocuklukta geçirilen ve
mesela polen alerjileri görülebiliyor. Yiyecek alerjileri, dünya özellikle hırıltılı seyreden solunum yolu enfeksiyonları, sigara
genelinde son yıllarda artış göstermektedir. Amerika Birleşik dumanına maruz kalma, alerjik bünye, astım riskini artıran fakDevletleri’nde bu hafta açıklanan ulusal bir çalışmanın sonucu- törler arasında sayılabilir. Çocukluk çağında astım bulguları
na göre yiyecek alerjilerinin insidansi 26 çocukta 1’e yükselmiş- erkek çocuklarda daha sık görülürken, erişkinlerde astım insitir. Bu durum 1997’den beri %18’lik bir artışı yansıtmaktadır.
dansı kadınlarda daha fazladır.

Çocuklarda daha çok hangi yiyeceklere karşı alerji oluşuyor?
Çocuklarda en sık rastlanan yiyecek alerjileri süt, yumurta
beyazı, fındık-badem gibi ağaç yemişleri, balık olarak özetlenebilir. Dünyanın çeşitli ülkerinde beslenme alışkanlığına, pişiriş biçimine ve genetiğe bağlı olarak daha farklı yiyecek alerjilerine de rastlanabilir. Örnegin Amerika Birlesik Devletleri’nde
yer fıstığı alerjisi en sık rastlanan yiyecek alerjileri arasında iken,

İleriki yaşlarda alerjinin geçme ihtimali var mı?
Bazı yiyecek alerjisi, örneğin süt ve yumurta alerjisi çocuk
çağında kaybolurlar. Buna karşın balık, ağaç yemişleri gibi alerjilerin ileride geçme ihtimali çok düşüktür. Bunlar genellikle
ömür boyu devam ederler. Astımın tedavisi yoktur. Semptomlar uzun yıllar kaybolsa bile ileride tekrarlayabilir. Alerjinin tedavisine yönelik kullandığımız ilaçların çoğu ancak semptomları
baskılar, kökende yatan nedeni tedavi etmez. Buna karşın arı
ARALIK 2010 kolejliler
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alerjisi gibi bazı özel durumlarda, alerji aşıları yani immunoterapi kuratif olabilir. Yiyecek alerjilerine yönelik de bazı aşılama
çalışmaları mevcut ise de bunların toplum genelinde kullanımları için güvenlik verileri henüz yeterli değildir.

Çocuklarda hangi belirtilerden sonra alerji testi yaptırmalıyız?
Alerji testi derken, neden bahsettiğimizi bilmek lazım. Yiyecek alerjileri erken çocukluk çağlarında ortaya çıkabilirken
daha önce de bahsettiğim gibi polen alerjisi genellikle 2 yaştan
once görülmez. Buna karşın toz akarlarına karşı alerji, 6 aylık
bebeklerde dahi görülebilir ama çocuğun bir alerjene karşı
duyarlılığının olması, semptomlarının mutlaka o alerjen nedeniyle orataya çıktığı anlamına gelmez. Örnegin her grip oluşta
bronsioliti olan bir bebeğe, alerji testi yapılır ve toz akarı pozitif
çıkarsa, bu demek değildir ki bebekteki her hırıltılı solunumdan
toz sorumludur. Ancak alerjik durum çocuklarda astıma eğilimi
artırdığından, alerji testlerinin prognoz konusunda aileyi bilgilendirirken önemi vardır. Alerji testi yaparken, özellikle yiyecek
alerjilerinin pozitif çıktıkları taktirde güvenilirliklerinin %50 civarında oldukları göz önünde bulundurulmalı, yalancı pozitiflik riski nedeniyle sadece klinik olarak güçlü şüphe uyandıran yiyecekler teste dahil edilmelidir. Çocuktaki semptomun ne olduğuna bağlı olarak ne tip alerji testi yapacağımıza ve hangi alerjenleri dahil edeceğimize karar veriyoruz. Yemek tarifi gibi herkese aynı yöntemin ve içeriğin uygulanmasına, meslektaşlarımın çoğu gibi ben de karşıyım.

Alerji aşılarından bahsedebilir misiniz?
Bizim alerji aşıları diye bahsettiğimiz şeyle halk arasında
ifade edilen alerji aşıları arasında fark bulunabilir. Bize gelen
hastalardan duyuyoruz; kortizon aşılarını, alerji aşıları olarak
değerlendiriyorlar. Bazı hastalar mevsimsel alerjiden dolayı kortizon içeren iğneler oluyorlar. Bu iğneler semptomları bir süre
baskı altında tutuyor ve bunu alerji aşısı olarak değerlendiriyorlar. Bizim bahsettiğimiz alerji aşıları, hastanın bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon veren hücrelerinde birtakım değişiklikler
yaparak, hassasiyeti yıllar boyu hatta bazen ömür boyu ortadan kaldıran ‘immunoterapi’ denilen yöntemdir. Bu aşılar iki
şekilde yapılır; dil altından damla şeklinde veya enjeksiyon olarak. Klinik olarak reaksiyon gösterilen polen, toz akarları gibi
çevresel alerjenlere karşı damlaya ve enjeksiyon aşılarıyla yıllar boyu süren bir tedavi uyguluyoruz. Kısaca kişinin alerjik
olduğu maddeyi yavaş yavaş vererek bağışıklık sistemini, bu
maddeye karşı tepki vermez hale getiriyoruz. Bu yöntem ancak
bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından uygulanmalıdır,
zira immunoterapi ‘anaflaksi’ denilen aşırı alerjik reaksiyon riski
taşır.
Bu yöntemle alerji tamamen geçiyor mu?
Alerjisine bağlı olarak değişiyor. Arı alerjilerinde immunoterapi enjeksiyonlarının sonuçları çok iyidir. Neredeyse tamamı
geçer. Diğer alerjiler de genelde %50 veya daha fazla oranda
semptomlarda azalma gösterir.

TED Ankara Koleji yıllarına dönersek, o yıllara dair neler
söylemek istersiniz?
Keşke yeni binalarda biz de okuyabilseydik diyorum ama
eski Kolej’de de çok güzel anılarımız var. Her zaman için TED’li
olmaktan gurur duyuyorum. Bir aile ortamı içerisinde; yumuşak, sevgi dolu ama disiplinli bir ortamda okuduk. Orada yaşanan arkadaşlıklar sonradan bulunmuyor. Zaten ileriki yıllarda
da yakın temasta olduğumuz arkadaşlıklarımızın çoğu, o yıllara dayanıyor. Uzun yıllar yurt dışında yaşarken de yakın arkadaşlarımın çoğu Kolejli idi. Ama şimdiki öğrencileri, mesela
yeni binalarda halen öğrenim gören yeğenlerim Şirin ve Çicek’i
kıskanıyorum, bunu da söylemeden geçemeyeceğim.

Dr. Hande ALP’80
1962 Çorum doğumlu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara
Koleji’nde tamamladıktan sonra (1980), Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. 1993 yılında gittiği
Amerika Birleşik Devletleri’nde Pediatri Ihtisasini University of
Chicago’da, Allergy, Asthma and Immunology üst ihtisasını yine
Chicago’da Rush Üniversites’nde yaptı. Uzun yıllar Chicago’da
çesitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra
2005 yılında Houston’a giderek Amerika Birleşik Devletleri’nin
en büyük özel Alerji ve Astım Kliniği olan Allergy Asthma
Assocites grubuna katıldı. Burada çalıştığı dönem içinde asistan eğitimine ve klinik araştırmalara devam ettikten sonra 2009
yılında,16 yıldan sonra, yurda kesin dönüş yaptı. Dr. Hande Alp,
beyin cerrahı olan eşi Dr. Serdar Alp ile birlikte halen Özel
Ankara Güven Hastanesi’nde çalışıyor.
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KIRGIZİSTAN BÜYÜKELÇİSİ NEJAT AKÇAL’69

K

“Türkiye Kırgızistan’a
Dost Elini Uzatmıştır”

ırgızistan Büyükelçisi olarak
görev yapan Nejat Akçal; ikili
ilişkilerin alt yapısını, binlerce
yıllık müşterek geçmişin yarattığı dayanışma ruhunun oluşturduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin Kırgızistan’a birçok alanda dost elini uzattığını belirtiyor.

Kırgızistan büyükelçisi olana kadar hangi
görevlerde bulunduğunuzu öğrenebilir
miyiz?
1978'de Konsolosluk İşleri Vize Dairesi'nde Üçüncü Katip, 1980'de Nürnberg
Başkonsolosluğu'nda Muavin Konsolos,
1983'de Bağdat Büyükelçiliği'nde İkinci
Katip, aynı sene Başkatip, 1985'te İdari ve Mali İşler Dairesi'nde
Başkatip, 1987'de New York Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos Yardımcısı, 1991'de Avrupa Topluluğu ve Dış İlişkiler Dairesinde Şube Müdürü, 1992’de Daire Başkan Vekili, 1993'de Helsinki Büyükelçiliği'nde Büyükelçilik Birinci Müsteşarı, 1997'de
Afrika ve Doğu Asya Dairesi'nde Daire Başkanı, 2001-2004 yılları arasında Elçi-Protokol Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2008
yılları arasında Stuttgart 1. Sınıf Başkonsolosu olarak görev
yaptım. 2009 yılı Ekim ayından bu yana da, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kırgızistan Büyükelçisi olarak görev yapmaktayım.

Yıllardır dış ilişkilerde görev yapan biri olarak, ülkeler açısından dış ilişkilerin önemi konusunda bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan dinamikler, 11 Eylül saldırılarının ertesinde oluşan yeni parametreler
ve küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği olumlu ve
olumsuz gelişmelerle dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm
süreci yaşanmaktadır. Bölgesel istikrarsızlıklar ve küresel belirsizliklerin ön planda olduğu uluslararası ilişkilerde barış ve
güvenlik arayışları gündemin ön sıralarında yer almakta, etkileri dünya çapında hissedilebilen çözümlenmemiş ihtilaflar,
savaş, terörizm, insanlığa karşı işlenen suçlar ve kitle imha
silahlarının yayılması riski gibi geleneksel ve asimetrik tehditler
ile yoksulluk, geri kalmışlık, çevre ve göç gibi meselelerin yol
açtığı köklü küresel sorunlar, uluslararası toplumu sürekli meşgul etmektedir. Uluslararası ilişkilerin içinde bulunduğu bu kırılgan ortamda, demokratikleşme, çoğulculuk, sürdürülebilir kalkınma, insani yardım ve günümüzün öne çıkan kültürleri arasında karşılıklı anlayış, uyum ve hoşgörü tesisi gibi konular önem

ve öncelik kazanmış, meselelere uluslararası hukuk ve etkin çok taraflılık kavramları
temelinde çözüm bulma ihtiyacı daha da
belirgin hale gelmiştir. Yaşanan bu hızlı
değişim ve dönüşüm sürecinde Türkiye,
ortaya çıkabilecek yeni gerilim ve sorunların
krize dönüşmeden çözümlenmesini ve
doğan fırsatlardan da hem ulusal çıkarların
geliştirilmesi, hem de küresel barış, istikrar
ve refahın yaygınlaştırılması yönünde yararlanılmasını amaçlayan vizyon odaklı, proaktif ve sonuç almaya yönelik etkin bir dış politika izlemektedir.

Dünya ekonomisindeki küreselleşmenin
ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin,
ülkelerarası ilişkileri etkilediğini düşünüyor musunuz?
Özellikle son 20 yılda üretim, ulaşım ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan “küreselleşme”
olgusu, ekonomik olduğu kadar siyasal, teknolojik ve kültürel
boyutları da olan bir süreçtir.
Küreselleşme, ülkelerarası ilişkileri de tabiatıyla etkilemiş,
“çok aktörlü” bir boyut kazanan uluslararası ilişkilerde, devletler diğer devletlerle olduğu kadar, uluslararası, bölgesel ve
hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler ve uluslararası
toplumla daha yoğun ilişkiler tesis etmeye başlamışlardır. Küreselleşme olgusunun ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizm, organize
suç, milliyetçilik, insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve
insan kaçakçılığına kadar pek çok başlık uluslararası ilişkileri
şekillendirmeye başlamıştır.

Ülkelerin diplomasi açısından, dikkat etmesi gereken önemli hususlar hangileridir?
Yabancı bir ülkede ve uluslararası platformlarda ülkeyi temsil etme işi ve sanatı anlamına gelen diplomasi, esasen dış
politikayı uygulama vasıtasıdır. Bu bağlamda, günümüz koşullarında ülkelerin, Türkiye’nin yaptığı gibi, dünyanın değişen
yapısını iyi okuyan, statükoya karşı değişime öncelik veren, her
şeyi güvenlik ekseninde görmeyen, demokratikleşmeyi önemli
bir dış politika aracı olarak ele alan, aktif, yapıcı, olumlu, sorun
çözücü, ilkeli ve çok-taraflı ve çok-aktörlü bir dış politika izlemesi şüphesiz dünya barışına ve küresel sorunların çözümüne
katkı sağlayacaktır.
Meslek olarak dış ilişkileri seçecek kişilere önerileriniz nelerdir?
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Diplomatlık mesleğini seçecek gençlere; öncelikle yabancı
dil yeteneklerini geliştirmelerini, iç ve dış politikayı yakından
takip ederek, ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri analiz etmelerini, yeniliğe ve kişisel gelişime son derece açık olmalarını, yerel ve evrensel değerleri harmanlayarak köklerinden
kopmadan çağdaş bir çizgi yakalamalarını, hayli sosyal olmalarını, geniş bir vizyon edinmeye ve olayları farklı açılardan analiz etmeye gayret sarf etmelerini tavsiye ederim.

Şu anda Kırgızistan Büyükelçisi olarak görev yapıyorsunuz.
Kırgızistan - Türkiye ilişkilerinin dününü ve bugününü kısaca
değerlendirebilir misiniz?
Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuş ve iki ülke arasında 29
Ocak 1992 tarihinde diplomatik ilişkiler tesis edilmiştir.
Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği tarihten itibaren Türk ve
Kırgız halkları arasındaki ilişkiler yeniden tesis edilmiştir. Gücünü tarihi, kültürel ve dilsel ortak mirasımızdan alan ikili ilişkilerimiz, 18 yıl içinde hızlı, kapsamlı ve çok yönlü şekilde gelişmiştir.

mektedir. Kırgızistan ile olan ticaret hacmimiz 2002 yılından bu
yana % 500 artış göstermiş ve 2009 yılında 150 milyon dolara
ulaşmıştır. Ülkede halen faaliyet gösteren 300 civarındaki Türk
firmasının toplam 400 milyon doları aşan yatırımı mevcuttur.
Son olarak temmuz ayında Kırgızistan’ı ziyaret eden
Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu, 2 Ekim 2010 tarihinde
Türkiye’nin teşebbüsüyle Issık Göl'de düzenlenen ve
Kırgızistan
Geçiş
Dönemi
Cumhurbaşkanı
Roza
Otunbayeva'nın da katıldığı "Etniklerarası Diyalog: Uzlaştırma
ve Hoşgörü Konferansı" na iştirak etmek üzere Kırgızistan’ı
ziyaret etmiştir. Bakanımızın bu şekilde, dost ve kardeş Kırgızistan’ı son üç ay içerisinde ikinci kez ziyaret etmiş olması, ülkemizin bu ülkeye ve bölge coğrafyasına atfettiği önemin en
somut göstergesidir.
Türkiye, nisan ve haziran aylarında siyasi çalkantılar ile bağlantılı olarak yaşanan müessif olayların yaralarını sarmak için bir
kez daha Kırgızistan’a dost elini uzatmıştır. Ülkeye 10 milyon
doları hibe, 11 milyon doları da TİKA aracılığıyla hayata geçirilecek projeler de kullanılmak üzere 21 milyon dolar tutarında
nakdi yardım tahsis edilmiştir.

Kolej yıllarınıza baktığınız zaman en
çok neleri hatırlıyorsunuz? TED Ankara
Koleji size ne ifade ediyor?
Çok gerilerde kalan ve düşündüğüm
zaman büyük heyecan duyduğum, ilkokuldan başlayan uzun Kolej yılları
bana; her şeyden önce arkadaşlığı,
zaman zaman öğretmenlerimizden işittiğimiz azarları, sabah 10:00 teneffüslerinin 1 saat değil de yarım saat olduğunu,
ilkokul yıllarında içmekte zorlandığım
kaymaklı çiftlik sütlerini ve en nihayetinde Lise 1’de ilk defa olarak kız-erkek karma eğitime başladığımız güzel, anlamlı ve
unutulmaz yılları hatırlatmaktadır. Eşim de TED Ankara Koleji
mezunudur. Ayrıca yıllar önce kaybettiğim annem Ayten Akçal
(Örgey) da esasen TED Ankara Koleji'nin ilk mezunlarındandır.
Oğullarımdan Burak Akçal da iki sene TED Ankara Koleji'nde
okuyup, Kolej’den mezun olmuştur. Bunlar her şeyden önce,
ne kadar köklü bir kolejli aile olduğumuzu da göstermektedir.
TED Ankara Koleji bana ve ailemize, her okulda bulamadığımız
sıcaklığı, sevgi ve hoşgörü ortamını, arkadaş dayanışmasını ve
öğretmen-öğrenci diyalogunu ifade etmektedir.

“Türkiye’nin; dünyanın değişen yapısını iyi okuyan, statükoya
karşı değişime öncelik veren, her şeyi güvenlik ekseninde görmeyen, demokratikleşmeyi önemli bir dış politika aracı olarak
ele alan, aktif, yapıcı, olumlu, sorun çözücü, ilkeli ve çok-taraflı ve çok-aktörlü bir dış politika izlemesi, şüphesiz dünya barışına ve küresel sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır.”
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) 1992 yılından itibaren gerçekleştirdiği kalkınma projeleri ve p r o g r a m l a r ı y l a
K ı r g ı zistan’da hizmet vermektedir. TİKA’nın program koordinatörlüğü ofisi Bişkek’te bulunmaktadır.
Öte yandan, Orta Asya Cumhuriyetleri’nden ve diğer tarihi,
kültürel bağların bulunduğu bölgelerden öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelen öğrenciler için 1992 yılında “Büyük Öğrenci Projesi” adı verilen bir burs programı başlatılmıştır. Bu bursların bir parçası olarak bugüne kadar yaklaşık 3.000 Kırgız
öğrenciye burs tahsis edilmiştir. Türkiye eğitim alanında
Kırgızistan’daki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Kırgızistan’da mevcut Türk okulları, çoğu Kırgız
Cumhuriyeti vatandaşı olan 10 bini aşkın öğrenciye eğitim vermektedir. Kırgızistan’daki yüksek öğrenim kurumlarımızdan biri
olan ve ülkedeki en büyük devlet yatırımımız olarak kabul ettiğimiz Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi, Hükümetimiz ve
Kırgız Hükümeti arasında 1995 tarihinde imzalanan bir işbirliği
anlaşmasıyla kurulmuş ve 1995 yılında faaliyete geçmiştir.
İkili ilişkilerimizdeki yakın işbirliği, tahmin edileceği üzere,
bölgesel ve uluslararası alanda da devam etmektedir.
Kırgızistan, Türkiye’nin girişimiyle 1992 yılında başlatılan “Türk
Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi”nin etkin bir katılımcısı olmuş, zirvenin 2012 yılında Kırgızistan’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.
Kırgızistan ile ekonomik ilişkilerimiz gelişen bir seyir izlekolejliler ARALIK 2010

Nejat AKÇAL’69
5 Eylül 1951 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve
liseyi TED Ankara Koleji’nde tamamlayarak, 1968–1969 döneminde mezun oldu. 1970 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne
(SBF) girdi ve 1975 senesinde bitirdi. Askerlik görevinden sonra 1978 yılında Dışişleri Bakanlığı’na intisap etti. Hülya Akçal ile
29 Temmuz 1978 tarihinde evlendi. 1980 doğumlu Berk Akçal
ve 1982 doğumlu Burak Akçal olmak üzere iki erkek çocuk
sahibi. Çocuklarından biri ABD’nin Los Angeles şehrinde, diğeri de İstanbul’da yaşıyor.
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Doğa Düşkünlerinin Buluşma Noktası

1

Nihat Eralp ELLİ’82
www.eralpelli.com

859 yılında 33. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne katılan Oregon, diğer eyaletlerin aksine Washington, Idaho ve Montana gibi ataları Almanya, Birleşik Krallık ve İskandinav ülkelerinde göçmüş %93.5 oranında
beyaz nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Amerika’nın en
çevreci eyaletleri listesinde yıllardır en başta gelen bu eyalete
girer girmez, ana yollarda bile ayrılmış bisiklet şeritlerinden ve
her adım başı karşılaşacağınız RV (recrational
vehicle) kamplarından, burada yaşayanların doğaya düşkünlüğünü anlayabiliyorsunuz. İnsanlar buldukları
her fırsatta sırt çanlarını alıp bisikletlerine atlayarak ya da kamp araçlarının
arkasına bisikletlerini bağlayarak,
doğa ile zaman geçirecekleri kamp
yerlerine doğru yola çıkıyorlar. Sınırdaki Columbia nehrini geçer geçmez
eyaletin en büyük şehri Portland karşınıza çıkıyor. Amerika’nın çoğu eyaletlerinde olduğu gibi Oregon’un başkenti, daha güneydeki küçük Saleem
şehri. Hızla büyüyen bu eyalet, Nike ve Columbia giyim firmalarına ev sahipliği yapıyor. Oregon eyaletinin bir başka özelliği
ise Alaska, Montana, Delavare ve New Hampshire gibi bizde
KDV olarak adlandırılan satış vergisi almayan 5 eyaletten biri
olması! Aşikar ki bu koşullar devam ettikçe, özellikle komşu
eyaletlerden buraya alışverişe gelen insanlar ve daha birçok firma uzun vadede buraya taşınacaktır. Biz de buradan geçerken, okul ve kıyafet alışverişlerini yapmayı ve hatta eyaletten

çıkmadan önce depoyu fullemeyi bile ihmal etmedik.
Binbir cümbüş içerisinde yeşilin mavi ile buluşması, bu
eyaletin her bir yerinde insanı büyülercesine kendini göstermektedir. Biz de kendimizi büyüye kaptırmak üzere, Portland’a
kadar bizi getiren I-5’ ten batıya doğru ayrılarak, Coast dağlarını aşarak, Oregon eyaletinin en güzel ve nam yapmış yeri olan
sahillerini dolaşmak üzere 101 nolu yolu alıyoruz. Yolculuğu
planlarken güneye iniş yolculuğunu
5 gün gibi oldukça uzun bir süreye
yaydığımı düşünsem de ne büyük
hata yaptığımı, sahil yoluna girer
girmez ilk kasabasının cazibesinde
kaybolduğumda anladım. Haritalar
Oregon’un doğası, renkleri ve
görüntüsü ile meşhur sahillerini 3
ayrı bölüme ayırıyorlar. Kuzey bölgesindeki her bir sahil kasabasını
en az bir gün kalarak tadını çıkara
çıkara gezip buraların hakkını vermek lazım. Ama biz her bir cennet
köşesini bazen göz ucuyla, bazen birkaç saat vakit ayırarak
geçmek zorunda kaldık. Aklımda kalanlar; Cannon Beach, Tillamook, Lincoln City kasabaları. Çoğu balıkçı kasabası olan
kasabaları hızla geçip, orta bölgede Florence şehrinde konaklamayı seçtik. Hem geç saatte varıp sabah erken ayrıldığımız
ve bu sebeple kaldığımız yerin tadını çıkaramayacağız düşüncesiyle hem de bütçeyi belli bir seviyede tutmak için, arkadaşlarımızın evinde kalmadığımız zamanlar, çoğunlukla yollardaki
motelleri tercih ettik. Bu vesile ile Amerikan filmlerinde hep
ARALIK 2010 kolejliler
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görüdüğümüz, arabanı hemen odanın önüne park ettiğin
motel konseptini de bol bol deneyimleme fırsatını bulduk.
Kahvaltıları ve parka bakan oda camının önünden geçen
insanların varlığı ve gürültüsü haricinde iki büyük boy yatağı
olan suit odalar, bizim ihtiyaçlarımıza yeteri kadar hizmet etti.
Bu eyalet ile yazacak o kadar çok şey var ki! Ama bu yazıyı iki bölüme sığdırma çabası nedeniyle sadece temel noktalara temas ederek geçeceğim. Öncelikle sahildeki balıkçı kasabaları ve göz alabildiğince uzayan ıssız kumsalları muhakkak
görmeye değer. Belli bir noktadan sonra gözünüz bu güzelliğe
alışıyor, bir kasaba ötekinin benzeri gibi gözüküyor. Ama birkaç
tanesini daha sıralamalıyım. Yukarıdakilere ek olarak, NewPort
ve sahilindeki yengeç lokantası, Suislaw nehrinin denize dökülOregon Eyaleti hakkında Genel bilgiler
Nüfus
Yüzölçümü
Başkent
Diğer önemli şehirler
Lokal Zaman

3,825,000 (2009 tahmini)
255,026 km2 (9.büyük eyalet)
Saleem
Portland, Eugene,Beaverton,
Wilsonville
Pacific Time(-8) ve Mountain
Time (-7)

düğü Florence, Coos Bay, Bandon, Gold Beach ve California
sınırındaki Brookings kasabalarını kesinlikle öneririm. Sahildeki
kayaların, okyanusun, etrafındaki yeşilliğin, bulutların, güneşin
ve dalgaların birbiriyle buluştuğu bu güzelim yerleri, hayatta bir
defa görmek lazım. Ama özellikle beni daha da etkileyen iki
şeyden bahsetmek istiyorum. Yıllarca Suudi Arabistan’da
yaşamış olduğum için çöl kumullarına alışığım ve açıkcası pek
de özlemedim. Ama rüzgarın etkisiyle çam ormanlarının içlerinde göz alabildiğince uzayan kumulları, böyle yeşil bir eyalette
görmek beni gerçekten şaşırttı. Bunu yaşamanız için Reedsport ve Dunes City kasabalarına uğramanızı salık veririm. Bir
başka çarpıcı ve tekrar deneyimlemek istediğim ise kıyıya
yanaşan tropik bulutları görmek ve hissetmek. Her ne kadar
Vancouver’da okyanus kıyısında olsa da önündeki Vancouver
adası sebebiyle görmeye alışık olmadığımız bulut kütlesini tarif
edecek bir sıfat bulamıyorum. Zannedersem yolculuğun 2.
günü akşam üzeri denizin üzerine baktığımızda, ilk başta ne
olduğunu anlamadığımız bir kütle ile karşılaştık. Hemen arabayı park edip dışarı çıkıp baktığımda, doğanın heybeti karşısında ne kadar aciz kalabileceğimizi o zaman daha iyi anladım.
Zannedersem yerden 500-1000 metre arasında koyu renkli bir
bulut kümesinin kıyı boyunca göz alabildiğince bir duvar gibi
üst üste yığılarak yoğun bir şekilde üzerinize geldiğini görünce,
acaba bu dünyanın sonu mu diye düşünmekten kendinizi alamıyorsunuz. Sonrasında böyle bir bulutun kıyıya varması halinde oluşacak fırtınaları ve bununla nasıl başa çıkacağınızı keşfetmeye çalışıyorsunuz. Bu gerçekten yaşanması gereken bir
his. Başta biraz tatsız ve kasvetli gelse de bir kaç saat sonra ya
da ertesi gün bulutun hala kıyıya biraz uzakta kalıp, parçalanarak karaya doğru ilerlemesi korkularınızdan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.
Dönüş yolunda California eylatindeki son konakladığımız
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şehir olan San Francisco’dan doğuya devam ettik ve tekrar
sahil yolunu almak yerine I-5’i alarak, Oregon’un müthiş dağ
manzaralarını deneyimleme fırsatı bulduk. Bu sefer konaklama
noktalarını baştan saptamak yerine, yolculuğun seyri ve bizlerin keyif ve tercihine göre spontan olarak belirledik. Neticede
Oregon eyaletinin gözde tatil merkezi olduğunu sonradan
öğrendiğimiz Grant Pass’da gecelemeyi tercih ettik. Şansımıza
o gece, bu şehirde ‘50’li yıllara dönüş’ festivali vardı. Rock konserlerini, eski arabaların geçit törenini izlemek, bizim için güzel
bir sürpriz oldu. Geceyi, Rogue nehrinin yanıbaşındaki Taprock
isimli harika et lokantasında leziz yemeklerini tadarak tamamladık. Şans eseri keşfettiğimiz küçük ama bir o kadar da hareketli kasabada birkaç gün geçirmek, meşhur nehrinde hem
rafting yapmak hem de hellboat’lara binmek, ayrıca yılın her bir
haftasında aktivite olan şehrin sokaklarında ve çevresinde
gezerek geçirmek isterim.
Amerika’nın yüzölüçümü olarak nispeten büyük ama az bir
nüfusa sahip bir o kadar sürprizlerle dolu bu eyaleti, beni çok
büyüledi. Açıkcası burada daha çok vakit geçirmek, biraz daha
kokusunu almak isterdim. Bir daha California’ya kadar araba
yolculuğu yapacağımı pek zannetmiyorum ama bu eyaleti
biraz daha keşfetmek için seve seve yine direksiyon sallarım.

Not: Yazı dizisinin California bölümünü www.eralpelli.com internet
sitesinden okuyabilirsiniz.
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obbing’in sözcük anlamı, psikolojik şiddet, baskı veya taciz olarak tanımlanabilir. Özellikle hiyerarşik bir yapılaşmanın olduğu yerlerde, güçlünün altta kalanlara baskı yapması veya onu
çeşitli yollarla taciz etmesidir. Bu taciz bazen
sosyal ve psikolojik baskı yöntemleri kullanılarak yapılabileceği
gibi bazen de somut bir cinsel taciz şeklinde olabilmektedir.
Son yıllarda özellikle iş yerlerindeki mobbing, tüm dünyada
üzerinde çok durulan bir konu haline geldi. Uzmanlar konuyla
ilgili çeşitli araştırmalar yapıyor ve bu yüzden mağdur olan kişilere haklarını anlatmaya çalışıyorlar. Ancak özellikle bizim gibi
köklü bir tarihi ve yine köklü gelenekleri olan ülkelerde, özellikle cinsel tacize uğrayan kadınlar bunun duyulmasından bile
endişe etmekte ve olayı yargıya intikal ettirmekten çekinmektedirler.
Çalıştığı iş yerinde farklı biçimlerde tacize uğradığı için kliniğimize başvuran pek çok hasta gördüm. Her birinin hikayesi
birbirinden farklı olsa da, ortak bir özellik taşıyorlardı; suçlu
cezasız kalırken, mağdurların iç dünyalarında fırtınalar esiyordu. Örneğin bir Şaheste vardı; 35-40 yaşlarında, sarı saçlı, mavi
gözlü, küçük burunlu, tombul bir kızdı. Pembe teninin üzerine
serpilmiş çiller ona sevimli bir hava veriyordu. Ankara’nın uzak
bir semtinde ailesiyle birlikte oturuyorlarmış. Yirmili yaşlarında
başından bir nişanlılık geçmiş. Uzun sürmüş nişanlılık ve
sonunda erkek tarafı nişanı bozmuş. Adı çıkmış… Sonra da bir
daha evlenememiş. O sırada bir tanıdık yardımıyla devlet dairesinde küçük bir işe girmiş. Dört elle sarılmış işine. Sabah
erkenden kalkıyor, tertemiz giyiniyor ve işine gidiyormuş. Böylece hem dedikodulardan hem de evdeki sitemli bakışlardan
kurtulduğu için mutluymuş. İşleri çabuk öğrenmiş. Önceleri
doğru dürüst konuşmayı bile bilmezken, zamanla yetiştirmiş
kendini ve çalıştığı yerin en üst düzey yetkilisinin sekreteri olmayı başarmış.

İlk patronu asık suratlı, titiz, çabuk kızan, az konuşan, en
ufak bir yanlışa toleransı olmayan biriymiş. Sadece Şaheste’ye
değil, odasına şu veya bu nedenle giren herkese bağırıp çağırır hatta onu telefonla arayan eşine bile ağzına geleni söylermiş. Konuşurken insanın yüzüne bile bakmayan bu adamı herkes gibi o da sevmemiş ama her şeye rağmen dürüst, hak
yemeyen biriymiş. Gece geç saatlere kadar çalışır, Şaheste de
mecburen onunla birlikte iş yerinde kalır ve elinden geldiğince
patronu kızdırmadan ona yardımcı olmaya çalışırmış. Yıllar
geçmiş, devir değişmiş, asık suratlı patronun yerine bu sefer
de güler yüzlü, yakışıklı, özellikle hanımlara karşı çok saygılı
artist gibi biri gelmiş. Arkası kalın diyormuş herkes. Önceleri bu
kendini beğenmiş, yakışıklı, esprili adama dairede çalışan
bütün hanımlar beğeniyle bakmışlar. Hatta onun yanında çalıştığı için Şaheste’ye gıpta edenler bile olmuş. Zamanla dairede
çalışan güzel ve gösterişli hanımları sık sık bir bahaneyle yanına çağırır olmuş patron. Kapılar kapanıyor, içeri kimse alınmıyor, bir yandan da dedikodular giderek artıyormuş. Şaheste’nin
kafası karışmış. Zaten en büyük korkusu bir kere daha adının
çıkmasıymış. Artık patronun odasına korkarak giriyor, her
zaman yaptığı işleri bile heyecandan yapamıyormuş.
Akşamları önceki patron gibi bu da geç çıkıyor, gündüzden
kalan işlerin çoğunu geç vakit tamamlıyorlarmış. Arada bir
Şaheste’ye “Sen çıkabilirsin” diyormuş. O zaman Şaheste hem
koşarak iş yerinden çıkıyor, hem de “Acaba benden sonra gerçekten çalışacak mı, yoksa yine kadınlardan biri mi gelecek”
diye merak ediyormuş. Bir akşam yine birlikte geç vakte kadar
çalışmışlar. O gün patronun canı çok sıkkınmış hatta ilk kez
onun birilerine nasıl bağırıp çağırdığını, hakaret ettiğini duymuş
herkes. İşler bitince patron Şaheste’yi yanına çağırmış. “Çok
gerildim, omuzlarıma masaj yap” demiş. Kızcağız şaşırmış kalmış ve korkudan her yanı zangır zangır titremeye başlamış.
Adam bu sefer çok daha yüksek sesle bir kere daha seslenmiş
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Şaheste’ye; “Duymadın mı, sallanma, zaten çok yoruldum, bir
de seninle uğraştırma beni.”
Şaheste yıllardır evden işe, işten eve derken bu işlerden
çok uzak yaşamış. Ne onu beğenen, onun ardından gelen
olmuş, ne de o kimseye yan gözle bakmış. Onu ayakta tutan,
yaşama sevinci veren tek bir şey varmış; işi… İşini kaybetmek,
ölmekle aynı anlamı taşıyormuş onun için. İçinden “bismillah”
çekip adamın yanına yaklaşmış ve titreyen elleriyle patronun
omuzlarına doğru uzanmış ama masaj yapmayı bir türlü becerememiş. Patron döner koltuğunu aniden ona doğru çevirmiş
ve “Sen benimle dalga mı geçiyorsun, doğru dürüst yap şunu”
demiş. Ama olmamış. Döner koltuk bir kere daha ona doğru
dönmüş. Bu sefer patronun gözlerinde öfkeden şimşekler
çakıyormuş. Elinin tersiyle sıkı bir tokat patlatmış Şaheste’ye.
Kızcağız neye uğradığını şaşırmış. Çocukluğunda ve gençliğinde de çok dayak yemiş ama böylesini daha önce hiç yaşamamış. Yüzü kıpkırmızı, öylece donmuş kalmış. Sonra sanki başka bir boyuta geçmiş ve patron ne derse robot gibi yapmaya
başlamış.
O gece bekaretini kaybetmiş Şaheste. O günden sonra içine bir sızı girmiş. Geceleri sabaha kadar uyumuyor, o gece
yaşadıkları, ağır çekim bir film gibi sürekli gözlerinin önünden
geçiyor, bir yandan da düşünüyormuş. Kimi, kime şikayet edeceğini bilememiş. Bir yandan işini kaybetmekten, bir yandan
da yeniden adının çıkmasından korkuyormuş. Sanki yüzüne
bakınca o gece olanları herkes anlayacak gibi geliyormuş ona.
Patrona yakın davransa o gece olanların tekrar edeceğinden,
uzak dursa işinden kovulacağından, başka yerlere tayin edileceğinden endişe ediyormuş. En çok korktuğu şeylerden biri de
olayın ailesi tarafından duyulmasıymış. Nişanlısının onu bırakıp
gittiği günler geliyormuş aklına.
Durgunlaşmış, dikkati dağılmış, işinde üst üste yanlışlar
kolejliler ARALIK 2010
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yapmaya başlamış. Patron ondaki değişikliği hemen fark
etmiş. Bir gün yine onu yanına çağırmış, “İstersen arada bir
akşamları yine masaj yapabilirsin bana ama istemezsen başka
bir bölüme aldırırım seni. Aslında senin de hoşuna gitti ama
kızlar bunu söylemekten utanır. Bunu başkalarına söylersen
başına gelecekleri de unutma sakın” demiş. Bu sözler, o gece
yaşadıklarından da ağır gelmiş Şaheste’ye.
Bana ilk geldiğinde çoktan tayini bir başka yere çıkmıştı.
Kafası karışmış, ruh sağlığı neredeyse tamamen bozulmuştu.
İş yerinden birilerinin onu sürekli takip ettiğini, odasına gizli
kamera konduğunu, dairede çalışan herkesin olayı bildiğini,
bunun için ona bakıp güldüklerini, artık eskisi gibi kimsenin
onunla arkadaşlık etmek istemediğini söylüyordu. Önceleri bu
şüpheler sadece çalıştığı yerle sınırlıyken, sonradan mahallede
oturan komşular da işin içine girmiş ve sonunda herkesten
şüphelenir olmuş. Taksiler kornalarını olayı bildiklerini belli
etmek için çalıyor, televizyon ve radyolarda çalınan şarkılar bile
ona gönderme yapıyormuş.
Bir süre hastanede yatarak tedavi gördü Şaheste. Sonra
uzun heyet raporları verildi ve en sonunda malulen emekliye
ayrıldı. Emekli olunca Ankara’da kalmak istemedi. Şimdi memleketinde annesiyle birlikte yaşıyor. Her gün bir avuç ilaç alıyor.
Evlerinin önünde küçük bir bahçe varmış. Akşama kadar o
bahçeyle uğraşıyor, hiç evden çıkmıyormuş.
Senede bir gün gelir bana. Eski hezeyanları kalmadı ama
küstü dünyaya. Eskiden pembe olan rengi sarıya döndü. Mavi
gözleri hüzünlü bakıyor. O gece yaşananlardan hep kendini
sorumlu tutuyor ve her gelişinde soruyor bana, “Ben istemesem sahiden olmaz mıydı?” diye…
NOT:
Mobbing mağdurlarının hukuksal çözüm yolları bir sonraki
sayıda yer alacaktır.
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ütün bunları bana düşündüren etken nedir?
Benim kadar okulu sevmemiş, öyleki ilkokul birinci sınıfa adımını atmasından itibâren okuldan nefret etmiş birini okula, okuyup yazmağa ve nihâyet hocalığa mahkûm etmiş neden nedir? Kader.
Ama bundan daha fazlası da var: Ankara Maarif Koleji lise
birden başlayarak hocam olmuş Dr Hatice Özçörekci’dir.
Hoca olmakla ömrümü bu âlim/ muallim kişiye borcumu ödemeğe adadım. Onun kazandırdığı ilmin, gösterdiği sabrın,
şefkatin karşılığını başka nasıl ödeyebilirdim ki? Karşıma
çıkan deste deste haylaza, ilk bakışta, işe yaramaz görünene, hadi şefkatla demeyelim, çünkü kadın değilim, fakat
sabırla ilim irfân kazandırmak ömürlük işim olmuştur. Asıl
olmak istediğimse; çocukluğumun, gençlik günlerimin hayâllerini süsleyen, uykusuz gecelerimin dahî rüyâlarına giren
denizcilikti, kaptanlıktı. Nitekim karabasana dönen kolejdeki
ortaöğrenimimi zar zor tamamladıktan sonra, ilk işim, nefret
ettiğim Ankaradan paçayı kurtarıp sevdâlısı olduğum Istanbul’a
kapağı atmak oldu. Üniversite giriş sınavına katılacağıma, her
sabah erkenden Tophâne – Karaköy iskelelerini voltalayarak
gemilerde, ne çeşit olursa olsun, iş aramağa çıkıyordum. Nihâyet bir Türk ticâret–yük gemisinde teleks memuru– yazıcılık işini üstlenip ver elini açık denizler diyerek vurdum kendimi enginlere. Davulun sesi uzaktan hoş gelir misâli, denizcilik hevesim
sekiz aylık zorlu bir yolculuğun ardından saman alevi gibi
sönüp geçti gitti. 1968’de köhne Istanbul Üniversitesi’nde felsefe ile biyoloji öğrenimi görmeğe koyuldum. Giriş o giriş oldu.
Aradan kırk iki yıl geçti. Nereye koyulduysam, hâlâ oradayım.
Hatice Özçörekci hanımefendinin ruhu beni felsefede hocalığa
başladığım 1977’den 2010’a taşıya getirdi. Serüvenin sonunu
henüz göremiyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Sahnede
yığılıp kaldığım ân, hocalığımın da sonu olacağa benziyor.
Öbür tarafa göçtüğümde gidip “görev tamam, borcumu ödedim, sanıyorum” diyerek Hocamın elini öpeceğim.
V
Çok gençken kişinin, kendinden büyüklerin yaşını
doğru tahmîn etmesi çok zor, öyleki imkânsızdır. Hatice hanım
da lise birde coğrafya hocamız olarak geldiğinde bana yetmişindeymiş gibi gözükmüştü. Şimdi düşünüyorum da, mantıkca, ellilerini sürüyor olmalıydı. Aslına bakılırsa, ellisine varmış
biri bile, bana bir ayağı artık çukurdaymış izlenimini verirdi.
Elbette kimileri başkalarına oranla daha yaşlı görünürdü. Başının üstüne topladığı ak saçlarıyla Hatice Hanım da bunlardan
biriydi. Üniversite biyoloji öğrenimimde gördüğümüz evrim ile
sınıflandırma bilimi derslerinde homo erectus (dikduran-beşer)
deyiminin her anılışında Hatice hocamı hatırlardım. O, gerek
bedence gerekse manen dik duran insanın adetâ anaörneğiydi. Uzun boyu, dimdik duruşu ile yürüyüşü, ağırbaşlı tavrı ve

tavizsiz tutumuyla ilk ândan itibâren karşısındakine saygı telkîn
ederdi. Bizimki gibi yaramazlar sınıfında bile, dersinde çıt çıkmaz; sınavlarda değme bıçkınlar dahî kopya çekmekten, utandıklarından, kaçınırlardı. Benzer durum, saygı duyulan bir diğer
hoca Bay Reynolds’un sınavlarında da geçerliydi. Ceplerinden
birinde “Cumhuriyet”, öbüründeyse “The Times” dururdu.
Sınav süresinin bir yarısında gazetelerden birini, ikincide ötekini açar okur; hani şöyle lâf olsun diye başını kaldırıp da sınıfa
bi’bakıver. Yolu yok. Buna ihtiyâç duyulurmu hiç; bizlere güveninin tam olduğunu anlatmanın sessiz sedâsızcası böyle olmalı. Buna karşılık, karatahtanın önüne iskemle çekip üstüne çıkarak sınıfı denetleyebildiğini sanan, saç rengi at pisliği sarısı
olup asla sevilmez, sayılmaz biyoloji hocası Winlow’a meydan
okumak üzre kopya çekmek âdettendi. Bu Winlow, ayrıca,
derslerinde gizlice okurken elkoyduğu kitaplarımdan bir kitaplık oluşturmuştur.
VI
İnsanın yetişme sürecinde ergenlik çağı, olağanüstü
duyarlı ve tehlikeli bir dönemdir. İnsandan başka hiçbir canlıda
bulunmayan bir âletle donanıyorsunuz; kavramla. Bunun içi;
dış dünyadan aldığımız duyularla dolar, bilgi de buradan neşet
eder. Demekki ergenlik yaşı büyüdükce kişinin kavram, dolayısıyla bilgi dağarcığı zenginleşir. Ne var ki, bilgiye koşut henüz
tecrübe sâhibi olunulmamıştır. Tecrübece yetesiye desteklenmediğinden, edinilmiş bilgiler çoğunlukla havada kalır. Ergenlik
çağını yaşayan kişi, kendini çok şey biliyor sandığından, hadsız hesapsız serüvenlere atılır; bu yüzden korkunç yanlışlar
yapabilir. Yunanlının paidagogos dediği yetiştiren, öğretici,
‘muallim’ kişi, yetişene sabırla, olağanüstü duyarlıca yaklaşmak zorundadır. İşte öğretmenin önemi. Herkes, ne ederse
etsin, kim ve hangi meslekten olursa olsun, hocanın, öğreticinin —eskilerin deyişiyle— rahleyitedrisinden geçmiş olması
lâzım gelir. İyi hoca, ‘can kurtaran’dır; kötüsüyse, dilimiz varmıARALIK 2010 kolejliler
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yor, söyleyemeyeceğiz... Hatice Özçörekci hanımefendi bir
‘can kurtaran’ olmuştur. En azından benimkini kurtarmıştır.
VII Ahlâkla, edeple ilgisiz, siyâsî sebeplere dayalı bir
kabâhat işlediğimden, okuldan kovulmak üzre disiplin kuruluna sevkedilmiştim. Müdür muavini olması nedeniyle kurula
başkanlık ediyordu. Sonradan, başka kaynaklardan işittiğim
kadarıyla, “bu çocuğu atarsak, sokaklarda kalır, toplumun
başına belâ kesilir; burada tutarsak, millete, devlete hayırlı bir
insan kılabiliriz” demiş. Üç gün okuldan uzaklaştırılma cezâsıyla paçayı kurtardım. Şuracıkta canalıcı bir hususa özellikle
dikkat çekmem lâzım: Savunup da suçlu görüldüğüm kanâat,
onun tuttuğu, benimsediği dünyagörüşüne taban tabana zıttı!
O yıl bu olayla geçti, benim için
yine başarısızlıklarla kapandı. Yaz
tatili başladı. Adam olacağımdan
babamın ümidi yoktu. Annemse, tersine, Koleje devamımın hararetli
savunucusuydu. Arkadaşlarının telkiniyle babam, beni Kolejden alıp Gazi
Eğitim Yapı Sanat okuluna —şimdilerde Gazi Üniversitesi— yazdırmaya
karar verdi. Sıcak bir temmuz günü
Orman Çiftliği yolu üstünde ağaç
gölgesindeki yeni okula babam ve
ben yollandık. Önce bana duvar
örme sanatına ilişkin gözalıcı örnekler gösterdiler; ardından müdür beni
adını andığım okula kaydetti. Geriye,
Kolejdeki evrâkımı alıp getirmem kalmıştı. İki gün sonra, artık ayrılacağım,
Ziyâgökalp Caddesi’ndeki okuluma
gittim. Kimsecikler yoktu; neredeyse
in cin top oynuyordu. İkinci kattaki
müdür muavini odasına çıktığımda
ne göreyim; Hatice Hanım, nöbette
olan müdür yardımcısıydı. “Hayrola,
bu mevsimde seni buraya hangi rüzgâr attı?!” Ben de ıkıla sıkıla —gerçekten de onunla böyle bir mesele
için orada karşılaşmaktan dehşetli
rahatsızdım; ama elden ne gelir—
“efendim, babam beni Yapı Sanat
okuluna yazdırdı; belgelerimi almağa
geldim; yeni okulumun idâresi bunları istiyor da” ... Yüzüme,
gözlerimin dibini görecekmişcesine dik dik baktı, o her
zamanki ciddî bakışıyla. “Ağzından çıkanı kulakların işitiyormu?” diye sertce sorup arkasında durduğu tezgâh boyutundaki masanın önüne yürümeğe başladı. Gidişi, yürüyüşü öyle
bir yürüyüştü ki, “Tamam, şimdi dayağı yiyorum” diye içimden
geçirdim. Açık duran kocaman pencerenin yanında durup sol
eliyle karşıki binânın damını gösterdi. Binâ, bulunduğumuz
kattan alçaktı. Kırmızı kiremitli çatıdaki usta dam aktarıyordu.
“Bak, o adamın gördüğü işimi yapacaksın!?” Büyükler, hele
de bu, bir hocaysa, bir şey sorduğunda, o günlerin terbiyesi
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uyarınca, cevap vermeden dilinizi ağzınızda on kere dolaştırmanız gerekirdi. Ben de öyle yaparken, sorusunu kendi
cevaplamağa koyuldu: “Hayır, oğlum, o işi beceremezsin; her
insanın belli bir istidâdı, kâbiliyeti vardır; ellerin o çeşit işlere
yatkın değil; olsan olsan, fikir adamı olursun; hepsi bu; git,
babana evrâkını vermediğimi söyle; gelsin, benden kendi
alsın!” Bitti! “Allahaısmarladık” dedim. İçim karmakarışık. O
ruh hâletiyle Ziyâgökalp Caddesi’nden Hacettepe’ye çıktım;
oradan da Ulus üzerinden hep idman yapmak amacıyla gittiğim Ondokuzmayıs stadyumuna vardım. Yarış pisti kenârındaki sıraya oturdum. Bunu babama nasıl anlatırım? Yapacak bir
şey yok. Akşama hocamın
dediklerini harfı harfına babama
aktardım. Annem gizliden gizliye
çok sevindi. Babam, pek bir şey
diyemedi. Önünde sonunda
“hayır” diyen hocaydı. Koleje
devam ettim. Hatice hanım velîm
oldu. İki yıl sonra mezun oldum.
Istanbul Üniversitesi’nde öğrenim görüp daha sonra öğretim
üyesi sıfatıyla görev ifâ ettim.
Ankaraya her gelişimde ilk işim
vefâtına değin hocamı evinde
ziyâret etmek olmuştur. Son
derece mahrem bir kişi olmasına
rağmen, beni yuvasında kabul
etmesi bana bahşettiği şerefin
nişânesidir.
kalmaProf. Dr. Ş.Bununla
Teomanda
DURALI’67
yıp bana fedâkârlıklar serüveni
İstanbul Ün. Fen-Edebiyat Fak. Felsefe
hayatından sayfalar açardı. Nice
Bölümü
dolu, ilgi çekici, iffetle, namusla
örülmüş bir ömür. Felsefenin en
canalıcı sorunlarından olan
kanuna uyma (yahut yasallık) ile
meşrûluk arasındaki ayırıma ilişkin ufuk açıcı fikirler —babam ile
hocam Profesör Dr Sayın Ahmet
Yüksel Özemre’nin yanısıra— o,
örnek hayatıyla, vermiştir. Ahlâkın kaynağında söz konusu ayırım bulunur. Aslında klasik kültürümüzün en dikkate değer özelliklerinden biri mahremiyettir.
Bundan dolayı bizde hayat hikâyesi (biyografi) gibi, itirâfnâme
(confession) de yazılmazdı. Ben de bu gelenek kuralına uyarak bana emânet edilmiş sırları mezâra götüreceğim. Şu var ki
Hocamın örnek hayatından kendime dersler çıkaradurmuşumdur.
VIII 1930’lu yıllarda liseyi bitiren hanımları üniversite
öğrenimine teşvik etmek maksadıyla Millî Eğitim Bakanlığı
mükâfat bâbından bir miktar para verirmiş. Hatice Özçörekci
hanımefendi de böyle bir ortamda yeni kurulmuş
Dil–Tarih–Coğrafya Fakültesi’ne girer. Coğrafya öğrenimi
görür. Bununla yetinmez; Alman hoca Ord Prof Dr Herbert
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Louis yönetimindeTürkce ile Almanca’da kaleme alınıp “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi”nde
1944te basılmış (3. cilt,1. sayı,69 – 83.syflr) “Anadoluda Küçük
Şehir Araştırmaları” (“Untersuchungen an anatolischen Kleinstädte”) başlıklı teziyle doktor ünvânını alır. Üniversitede akademik kariyer yapmak yerine lise öğretmenliğini tercih ederek
emekliliğine değin TED Ankara Koleji’nde çalışmıştır. Adı
geçen okulun Cumhuriyet döneminin başlarında, yanî 1920li
yılların ikinci yarısında Mustafa Kemâl Paşa’nın talîmatıyla
kurulmuş olması, Hatice hocamın burada görev görme ısrarında etkili olmuştur, sanıyorum.
Özü ve buna bağlı örnek kişiliği, ödev insanı olma özelliğine temellenmiş olmasındaydı. Görevine ve onun unsurları
yahut parçaları durumunda öğrencisi ile okuluna, toplumu ile
milletine, yerine yurduna bağlılık, onda ödev icâbıydı. Milliyet
bezirgânlığı anlamında milliyetciliğin semtine uğramamıştı. En
ilgi çekici konulardan, biyolojiyle birlikte, coğrafya, mesleği
olması itibâriyle Hocamın yerel bir anlayışa çakılı kalması, tabîî
ki, mümkün değil. Evet, asla yerel değildi, olamazdı da;
bununla birlikte, sapına kadar yerliydi. Hem yer yurt ile millet
sevgisi hem de Koleje bağlılığı bakımlarından yerliydi. Mevziini kanının son damlasına dek savunacak tiniyette —çağdışı—

bir ‘asker’ şahsiyet. Onun söz konusu yerliliği, ‘bilinç kablolarım’dan birine yahut birkaçına öyle bi’dokunmuş olmalı ki, seyyahlık tutkuma rağmen, bu, tekmil öğrenimi bu ülkede görmemi, öğretim hayatımınsa, çoğunu burada geçirmemi sağlamış
gözüküyor.Büyük Mevlânamızın ünlü pergel teşbihine başvurursak, yine, yerlilik, ayaklardan birinin sâbit noktada saplanakalmasına karşılık, öbürüyle üç yüz altmış derecelik daire çizerek dünyayı, belki de âlemi ihata edebilmektir. Ayaklardan birinin belli bir noktada sâbit kalması, ecnebî yaban kültürlerin
kuklalığından kurtarır kişiyi. Tümüyle ecnebî kültürün cezbine
kapılmış kişinin ‘ben – ortam’ ilişkisi allak bullak olmuş; sonuçta toplumuna, dolayısıyla da kendine yabancılaşmıştır. Öyle
birinden kimseye hayır yok artık. Çağımızda ülkemizin
okur–yazar takımının büyük kısmıysa, ne yazık ki, bu durumdadır. İşte bundan dolayı millî eğitimimiz, öncelikle yetişen
gence diliyle, gelenek göreneğiyle yerliliği aşılamalı; başta
İngiliz–Amerikalı olmak üzre, ecnebî kültür ortamlarının çekim
gücünden korumalı.
IX
Çok sağlam, üstün nitelikli ortaöğretim, yükseköğretim kurumlarının başarı grafiğini hatırı sayılır kertede yükseltir.
Günümüz Türkiyesi’nin başta gelen sorunu da budur. Ortaöğretim niteliği yerlerde süründüğünden, yükseköğretime istenen seviyede talebenin gelmesi önleniyor. Elbette yükseköğretim kurumlarının, bu arada üniversitelerin sayısının aşırı artışı
da niteliğin düşmesinde rolü var. Hem ortaöğretimde iyi yetişmemiş öğrencinin yüksekokul talebesi olması hem de sayısı
bir ânda aşırı raddede artan üniversiteye doğru düzgün hocaların temininde karşılaşılan güçlükler, seviyenin yıldan yıla düşmesine sebeb olmaktadır. Ben öğretim üyesi olduktan sonra
Hatice hanım hocama ziyâretlerimden birinde “Oğlum, talebelerden bahsediyorsun, talebeyle kastettiğin nedir?” diye sormuştu. “İlk ve ortaöğretimde İngilizcede pupil, Fransızca da
élève dedikleri öğrenci, hangi dersi alacağına, ne öğreneceğine kendi karar veremez” cevabını vermiştim. Devamla:
“Öğrenci henüz tercih bilincine sâhip değil. Önüne ne konsa,
onu yemek zorunda. Buna karşılık talebe, yanî student yahut
étudiant,merakı doğrultusunda ne öğreneceğine, hangi sanatı edineceğine, ne çeşit mesleğe intisâb edeceğine kendi
karar verir. Onda artık seçim yapma bilinci oluşmuştur.” Tarîfimi çok beğenen Hocam, “oğlum, iyi ki felsefe tahsili görmüşsün; sana en uygun sahayı seçmişsin; tam isâbet” takdîrini ifâde etti. Bu, bir başarıysa, onda Hocamın elbette payı muazzamdır. İstediğiniz kadar akıllı, becerekli, kâbiliyetli olunuz.
Cevheri işleyecek, onu curuftan ayırtedebilecek öğreticiniz,
daha da ötesi, mürşidiniz yoksa, aklınız, beceriniz, kâbiliyetiniz, yetileriniz gelişmez, oldukları yerde kalakalırlar. Sonuçta,
iyi bir okulun alâmetifarikası Hatice Özçörekci türünden öğreticileri, öğretmenleridir.Bu kişiler, insanlığın mimarbaşıdır. İnsanı da insanlığı da onlar inşâ ve imâr etmişlerdir. Neyimiz varsa,
onlardandır. Sağolsunlar, varolsunlar; artık yaşamıyorlarsa,
mekânları cennet olsun.

Yunancca, pais: Çocuk; agogos: Önder; paidagogos: Çocuğa önderlik eden, yol gösteren, kılavuz yahut rehber olan.
lâf aramızda, pazarertesileri toplanan disiplin kurulunun müdâvimiydim.
3
şimdilerde ‘müdür yardımcısı’ deniliyor olmalı.
1
2
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Sırrı Osmanlı Sarayından Geliyor
Özsüt’ün tatlı serüveni 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda
Özsüt Muhallebicisi olarak 16 m²’lik bir dükkanda başladı.
Sefer Usta’nın temellerini attığı Özsüt, 1980 yılında Sefer
Usta’nın oğlu İbrahim Urlulu’yla birlikte Özsüt ustalarının da
katkılarıyla büyüyerek gelişti.
Özsüt, tatlı serüvenine kazandibi, muhallebi, ekmek
kadayıfı, peynir tatlısı ve aşure gibi geleneksel tatlılar üreterek başladı. Sonrasında ise klasik tatlıcı dükkanlarından
kafe konseptine geçiş yaparak ürün yelpazesine pasta,
kurabiye, dondurma, kahve ve çikolatayı da ekledi.
Bu yepyeni konseptle birlikte Özsüt, Fransa’daki ünlü
pasta okulu Lycee Professionel “Aguste-escoffier”den
danışman getirerek, farklı lezzetlerde pasta tasarımlarına
imza attı. Üstelik pasta grubu şefleri, dünyaca ünlü Fransız
aşçılık sanatları okulu Le Cordon Bleu’de düzenli olarak
eğitim programlarına katılmaya devam ediyor. Özsüt çikolata ve kahve üretimi için de ünlü Fransız markalarıyla işbirliği yapıyor.
“Özsüt Atölye” ise yemekli konseptiyle 2009 yılından
beri misafirlerine salatadan pizzaya, kırmızı - beyaz et spesiyallerinden kreplere kadar geniş bir menü ile ünlü yerel
mutfak lezzetlerini bir arada sunuyor.
Kuruluşunun 72. yılını kutlayan Özsüt, bugün 155’in
üzerinde şubesiyle faaliyetlerini devam ettiriyor.
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Ayşegül Kibaroğlu’85

Su Kaynakları Tarih ve Politika

idrolojik çevrimle yenilenebilir bir
doğal kaynak niteliğine sahip olmasına karşın dünya tatlı su kaynakları
sınırlıdır ve yeryüzüne eşit dağılmamıştır. Geçen yüzyılda dünya nüfusu
üç kat artarken su kaynaklarına olan talep yedi
kat artmıştır. Su kaynakları üzerindeki rekabet
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde; tarım, şehir suyu ve sanayi gibi sosyo-ekonomik yaşamın başlıca sektörlerinde çok sayıda
kullanıcı arasında gerçekleşir. Su kaynakları yönetimi ve politikası çatışan bu çıkarları uyumlaştırma ve sınırlı su kaynaklarını
tahsis etme süreçlerini içerir.
Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile
uygarlıkların devamlılığı için yaşamsal bir kaynak olmuştur. Eski
çağların büyük ve güçlü uygarlıkları Mezopotamya, Mısır, Çin
ve Güney Amerika’da nehir sistemlerini kontrol altına almışlar,
tarımsal üretimlerini artırmışlar ve böylelikle güç ve ihtişamlarını
sürdürmüşlerdir. Bu imparatorlukların tarih sahnesinden çekilmeleriyle beraber tarihi sulama sistemleri ve su yapıları da
işlevlerini yitirdiler. Öte yandan 19. yüzyılda sanayi devrimi
döneminde kapitalizmin sömürge imparatorluklarıyla Güney
Amerika, Asya ve Afrika kıtalarına yayıldığı dönemden başlayarak su kaynakları yönetimiyle ilgili tarihsel dönemde birbirini
takip eden bir dizi paradigma gelişmiştir.
Ekonomileri hızla sanayileşen ve büyüyen kapitalist devletler doğanın kontrol edilebileceği hedefiyle 19. yüzyılın ikinci ve
20. yüzyılın ilk yarısını içeren dönemde çok sayıda büyük baraj
ve sulama kanalları inşa ettiler. Su sektöründe, bilimsel gelişmeler, mühendislik uygulamaları ve devlet ve özel sektörün
yatırım imkanlarını birleştiren ve “hidrolik misyon” olarak tanımlanan bu su kaynakları yönetimi yaklaşımı, 20. yüzyılda başta
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere sanayileşmekte
olan ülkelerin, enerji, gıda, içme suyu ve hizmet sektörlerinde
artan ihtiyaçlarına cevap vermiştir. Öte yandan hidrolik misyon,
19. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle, başta Büyük Britanya olmak
üzere sömürge imparatorluklarının kolonilerinde uygulanmış:
Mısır ve Hindistan’da İmparatorluğun tekstil sanayine girdi sağlayan pamuk tarlaları Nil ve İndus nehirlerinin su kaynakları ile
beslenmiştir. Hidrolik misyon’a yalnızca kapitalist ülkelerde
değil Sovyet Rusya’da, Orta Asya’da Amu Derya (Ceyhun) ve
Siri Derya (Seyhun) nehirlerinin sularını geniş tarlalara yönelten
sulama sistemlerinde ve enerji üreten büyük barajlarında rastlamak mümkündür.
Hidrolik misyon, 20. yüzyılın ikinci yarısında Güney’e, gelişmekte olan ülkelere aktarılmıştır. Sömürge yönetimlerinden kurtulup bağımsızlıklarına yeni kavuşan çok sayıda Asya ve Afrika
ülkesi Kuzey’in kalkınma ve büyüme hızını yakalayabilmek için
hızla baraj ve sulama sistemleri inşasına başladılar. Mısır’da

Asvan Barajı, Suriye’de Tabka (Asad) Barajı ve
Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Güney’deki hidrolik misyon uygulamalarının çarpıcı örnekleridirler.
Ancak, hidrolik misyon 20. yüzyılın son çeyreğine girildiğinde, Kuzey’in kalkınmış ülkelerinde
artan nüfus ve şehirleşme sonucunda büyüyen
taleplerin yolaçtığı su krizlerine çare bulamamıştır. Bir yandan büyük su projeleri için ekonomik
olarak geliştirilebilecek uygun alanlar tükenmekte
öte yandan su yapılarına aktarılabilecek mali kaynaklar yetersiz
kalabilmektedir. Öte yandan 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde
çevre hareketlerinin etkinlik kazandığı dönemde, hızla ve çok
sayıda gerçekleştirilen su altyapılarının doğal kaynaklara büyük
zararlar verdiği yolunda bulgular ortaya çıkmıştır. Hidrolik misyon paradigması eleştiriler karşısında sanayileşmiş ülkelerde
etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Önceleri politika yapıcıların
direnciyle karşılaşan çevre hareketleri, zaman içinde bu ülkelerde seçmenlerin desteğini kazanarak kurumsal ve yasal yapılar oluşturmuşlar, böylelikle su yönetiminde dönüşümlere yol
açmışlardır. Bu yeni paradigma çerçevesinde su kaynakları
tarım, içme suyu, sanayi ve hizmetler yanında çevreye de tahsis edilerek ekosistemlerin dengesi korunmaya çalışılmıştır.
Tarımsal ve sanayi kapitalizminin yükselişinden buyana yerüstü ve yeraltı tatlı su kaynaklarını sürekli tüketen ve kirleten Avrupa, ABD, Avustralya ve diğer gelişmiş ülkeler artık nehirlerini
nasıl tekrar eski niteliğine kavuşturacakları kaygısı içindedirler:
Ren Nehri’ne somon balığı geri dönecek midir? Tuna yeniden
“mavi” akacak mıdır? Ancak çevre duyarlılığını vurgulayan ve
Kuzey tarafından insan ve mali kaynaklar ile desteklenen bu
paradigma, 20. yüzyılın son çeyreğinde Güney ülkelerinin su
kaynakları yönetiminde yer bulmamıştır. Güney, henüz hidrolik
misyonunu tamamlamamıştır ve artan nüfuslarının gıda, içme
suyu ve enerji ihtiyaçlarını karşılayacak büyük baraj ve sulama
sistemlerinin yapımına devam edilmektedir.
1980’lerin sonu itibariyle su kaynakları yönetiminde Kuzey
ülkeleri ve Dünya Bankası gibi fon kuruluşları tarafından desteklendiği biçimiyle farklı bir paradigma daha ön plana çıkmaya başlamıştır: Suyun “Ekonomik bir meta” olduğu görüşü
Kuzey ülkelerinde su kaynakları yöneticileri tarafından benimsenmeye başlanmıştır. Su kaynakları üzerinde giderek aratan
baskıyı kontrol etmek ve mevcut kaynakları “verimli” kullanmak
için “fiyatlandırma,” “su pazarları” ve “özelleştirme” gibi liberal
ekonominin araçlarının kullanılması bu paradigma çerçevesinde vurgulanmıştır. Ancak suyun özellikle büyük miktarlarda tahsis edildiği tarım sektörü başta olmak üzere kullanıcıların suyu
sosyal bir kaynak olarak değerlendirdiği Güney’in kalkınmakta
olan ülkelerinde, önerilen bu su kaynakları yönetimi araçları
benimsenmemiştir. Öte yandan 1990’lı yıllarda gerek gelişmiş
(Ör: İngiltere) gerek kalkınmakta olan ülkelerde (Ör: Arjantin,
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Bolivya) içme suyu temin ve dağıtım şebekelerinin yönetiminin
(çokuluslu) özel şirketlere devrinden sonra yaşananlar bu paradigmanın ciddi eleştirilerle karşı karşıya kalmasına neden
olmuştur: özelleştirmeler sonucu dar ve orta gelirli şehir halkı
su faturalarını ödeyemez duruma gelirken, su temin sistemlerinde kaçaklar ya da diğer aksaklıkları önleme adına söz verilen iyileştirmeler gerçekleştirilmemiştir.
Öte yandan Kuzey’in gelişmiş ülkeleri 1990’lı yılların sonları itibariyle su kaynakları yönetiminde “bütüncül su kaynakları
yönetimi” paradigmasını öne çıkarmaya başlamışlardır. Bu
paradigma su kaynakları yönetiminin politik bir süreç olduğu
düşüncesini içerir. Hidrolik misyonun egemen olduğu yüzyıl
boyunca su kaynakları yönetimi sadece teknik bir konu gibi
yansıtılarak bir yanda geniş halk kitlelerinin oluşturduğu kullanıcılar diğer yanda yöneticiler ve karar-vericiler olmak üzere başlıca aktörler arasında gerekli danışma ve diyalog mekanizmalarının kurulması engellenmiştir. Bu yeni paradigma bu kopukluğun giderilmesini sağlayacak katılımcı örgütlenmeler, danışma mekanizmaları ve bunlara uygun yasal çerçeve önerir.
Bu paradigma çerçevesinde, su kaynakları yönetimi havza
bazında planlanırken, bu planlamalar yalnızca enerji ve sulama
üzerinde odaklanmayacak, havza içindeki ve komşu havzalardaki çevresel ve sosyal etkiler de göz önüne alınacaktır. Bu
yaklaşım çerçevesinde, çevresel duyarlılık ve suyun liberal ekonominin araçlarıyla etkin kullanımı anlayışı güçlenerek devam
etmektedir. Örneğin, “bütüncül su kaynakları yönetimi” yaklaşımının tipik bir örneği ve su kaynakları yönetiminde Avrupa Birliği’nin üst yasal yapısı olarak sunulan Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi kapsamında “ekolojik kalite” ve “suyun piyasa
değerinde fiyatlandırılması” gibi normlar yer almaktadır. Teorik
içeriği ve gelişmiş ülke coğrafyalarındaki uygulamalarıyla
Kuzey’in ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillenmiş bu paradigma,
Güney ülkelerinde su yönetimini biçimlendiren sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi ve coğrafi şartlar ile uyumsuzluklar gösterebilmektedir. Sanayileşmiş Kuzey ülkelerinin siyasi iktisat yaklaşımlarının bir ürünü olan “havza planlama yaklaşımı” gelişmekte olan ülkelerde doğrudan uygulanmaya çalışılırsa bu ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınma ve suyun stratejik rolü gibi öncelikleriyle örtüşmeyebilecektir. Hidrolik misyonu tamamlamış ve
bu paradigmanın yarar ve zararlarını tecrübe etmiş Kuzey’in
sanayileşmiş ülkeleriyle henüz misyonu tamamlamamış ve bu
en yeni paradigmaya uyum sağlayacak kurumsal ve yasal
yapılara sahip olmayan Güney’in kalkınmakta olan ülkeleri arasında bugün çatışan paradigmalar söz konusudur.
Peki, Türkiye bu tarihi akışın neresindedir, hangi paradigmayı takip etmektedir? Türkiye’nin su politikası, ithal enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtulma; tarımsal üretimi artırma ve
gıda güvenliğini sağlama; kentsel, sanayi ve kırsal alanlardaki
artan su ihtiyacını karşılama; ülke içindeki bölgesel, ekonomik
ve sosyal dengesizlikleri giderme; halkın hayat standardını yükkolejliler ARALIK 2010

seltme hedefleriyle karakterize edilebilir.
Ülkemizde 1950’lerden itibaren hızla artan nüfusun enerji
ve gıda ihtiyacını karşılamak ve kitleleri gönence ulaştıracak
sosyoekonomik kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere, su
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili kapsamlı planlama faaliyetleri ve bunlarla koşut fiziksel yapılar (büyük barajlar ve sulama
sistemleri) gerçekleştirilmiştir. Türkiye, o günlerden bu yana, su
kaynakları arzının artırılması (hidrolik misyon) yolunda mesafeler kaydetmiştir. Ancak art arda gelen politik ve ekonomik krizler nedeniyle kalkınma ile ilgili girişimlerin sistematik olarak
tamamlanamadığı ülkemizde, 20. yüzyılın son çeyreğinde
içme, tarım, endüstri ve enerji için su ihtiyaçları katlanarak artmış, öte yandan su arzının arttırılması için gerçekleştirilen fiziksel yapılar sonucunda su ve toprak kaynakları başta olmak
üzere doğal kaynaklar ve ekolojik dengede bozulmalar başlamıştır.
21. yüzyılın geride bıraktığımız ilk on yılı sonrasında, tüm su
kullanım ve enerji ihtiyaçlarımız göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’yi su zengini bir ülke olarak değerlendirmek mümkün değildir. 2000 yılı itibariyle yıllık kişi başına düşen su miktarının 1700 m3 ortalamasından, 2030 yılında 1,000 m3 miktarına
düşeceği öngörüsüyle, Türkiye giderek su kaynakları açısından
kendi kendine yeterli ülkeler grubundan su kaynakları yetersiz
ülkeler dizinine ilerlemektedir. Türkiye’de ekonomik ve sosyal
gereksinimler çerçevesinde su kaynaklarını geliştirmeye verilen
öncelik sürmektedir. Bir başka deyişle, “hidrolik misyon” henüz
tamamlanamamıştır. Bununla birlikte, su kaynaklarının beslediği ekosistemlerin (nehirler, göller, sulak alanlar) korunması ve
su kalite kontrolü de, su kaynakları yönetiminde giderek önem
kazanmakta ancak henüz yeterli seviyede uygulamalara dönüşememektedir.
Türkiye su kaynakları yönetiminde karar-vericiler ve kullanıcılar bir dizi ikilemle karşı karşıyadırlar. Bir yandan su kaynaklarının büyük bir bölümü (özellikle Fırat-Dicle havzasında) enerji,
sulama ve içme suyu sağlama hedefli olarak geliştirilmeyi beklerken diğer yandan hidrolik misyon çerçevesinde gerçekleştirilecek bu projelerin sosyal ve çevresel etkilerinin titizlikle ele
alınması ve önlenmesi gereklidir. Öte yandan su kaynaklarının
geliştirilmesi için merkezi planlama ve kamu yatırımlarının
yetersiz kalması ve devletin neoliberal politikalar sonucu kamu
yatırımlarından çekilmesiyle özelleştirmelerin gündeme gelmesi söz konusudur. Özelleştirmelerin daha etkin ve verimli bir su
kaynakları yönetimi sunacağı önermesi içme suyu ve hidroelektrik santrallerde ortaya çıkan olumsuzluklar ve yetersizlikler
sonucu geçerliliğini yitirmeye başlamıştır. Kullanıcılar memnun
edilmemiş, çevre ve doğal kaynaklar korunmamış, yatırımlar
tamamlanmamıştır. Bu ikilemlerin çözümü tüm paydaşların
katılımı ve oydaşmayla hazırlanabilecek kapsayıcı bir su çerçeve yasası ile mümkün olabilecektir.

moda-tasarım
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STRONGBOW
GELECEĞİN ANTİKALARI

MOBİLYALARI

ülşen Big’64, 1990 yılından bu yana kaliteden
ödün vermeden sattığı mobilyalarla müşterilerini,
Avrupa’nın önde gelen markaları ile buluşturuyor.
Ekonomik krizlerin ve buna bağlı maddi kaygıların
pek çok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de batılı imalatçıların çoğunu, maliyetlerini düşürebilmek
için imalatlarını Uzak Doğu’ya taşıyarak rekabete dayanma
gücü elde etme çabaları sonucu kaliteli malların giderek azaldığını vurgulayan Gülşen Big, bu gerçeğe teslim olmayan güçlü markaların mobilyalarını sattıklarını ve bunların da geleceğin
antikaları olmağa aday olduğunun altını çiziyor.

Mobilya ithalatı yapmaya karar vermenizde rol oynayan
etkenler nelerdir?
Mobilya mağazası açmaya ve mobilya ithal etmeye karar
verdiğimiz yıllarda, mobilya ithalatı yok denecek kadar azdı. O
dönemlerde, ithal ve İngiliz mobilyasına meraklı olup almak
isteyenler bunlara dış işleri mensupları ya da nakli hane yapan
insanlar vasıtasıyla sahip olabiliyorlardı. Hatta o dönemde ben
de çok beğendiğim İngiliz bir yemek odasına sahip olmak istiyordum. Mobilya işi yapmaya karar verince, önce kendi mobilyalarımdan başlayarak bunu yaymaya başladım. Üç koltuk, üç
kanepe, bir yemek odasıyla başlayan mağazamız bugün, 15’i
aşkın firmadan mobilya, aydınlatma ve aksesuar ithal eder hale
geldi.

kitaplıklar, aynalar aydınlatmalar, porselen, aksesuar gibi…

Türkiye’deki ithal mobilya sektöründen biraz bahsedebilir
misiniz?
1990 yılında mobilya sektörüne girdiğimizde Türkiye’de,
ithal mobilya alanında bir veya iki firma faaliyet gösteriyordu.
Bir iki yıl içinde Avrupa Gümrük Birliği’ne girmiştik. İthalat
bürokrasi rahatlamıştı ve vergiler kaldırılmıştı. Seçtiğimiz firmaların temsilciliklerinin, Türkiye’de tek olmasını istiyorduk. Seçtiğimiz firmalar; kendi dallarında en iyi, en kaliteli, marka olan firmalardı. Biz nasıl sattığımız mobilyaların arkasında duruyorsak, firmalarımızın da her zaman bizim arkamızda
olduğunu bilmek, bize çok büyük bir güven duygusu
verdi. Dolayısıyla sektörde iddialı bu markaların temsilcisi olmaktan dolayı çok memnunuz ve yıllardan beri bu firmalarla çalışmaya devam ediyoruz.

Strongbow markasını seçmenizin özel bir nedeni var
mı?
Strongbow markası, Türk insanının yurt dışından tanıdığı, bildiği bir markaydı. Dolayısıyla biz
Strongbow markasının temsilciliğini alarak bu
işe başladığımız için mağazamıza da bu adı verdik. Strongbow sadece yemek odaları, vitrinler, sehpalar, kitaplıklar, TV ve müzik üniteleri gibi mobilyalar yapan bir firmaydı.
İlerleyen yıllarda dekorasyonun tüm
boyutuyla ilgilendiğimiz için bugün
Strongbow şemsiyesi altında, yaklaGülşen BİG’ 64
şık 15 firmadan mobilya ithalatı yapıyoruz; yemek odaları, kumaş ve deri oturma grupları, yatak odaları ofis mobilyaları,

“En büyük referansımız, ürünlerimizi kullanan müşterilerimizin memnuniyetidir!”

Müşterileriniz en çok hangi nedenlerle sizin sattığınız ürünleri tercih
ediyor?
Müşterilerimizin bizim sattığımız ürünleri tercih etmesinin en
önemli nedeni çok kaliteli olmaları. Sadece Türkiye’de değil, dünyada
da bu kalitede ki ürünler giderek azalıyor ve belki önümüzdeki yıllarda kaybolacak. Dolayısıyla bugüne kadar
sattığımız mallar ve bugünden sonra
kaliteden ödün vermeden satacağımız mallar, mutlaka geleceğin antikaları olmaya aday mobilyalar. Ancak,
satılan mobilyanın kalitesi kadar veriARALIK 2010 kolejliler

len hizmet, tutarlılık, satış öncesi ve sonrası servis mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak için son derece önemli.

Müşteri portföyünüz daha çok kimlerden oluşuyor?
Müşteri portföyümüz; kaliteliyi tercih eden, şık ve kalıcı
mala parasını harcamak isteyen müşterilerden oluşuyor. Fiyatlarımız, biraz pahalı olsa da, diğer ürünlerden kalitemizi ayırabilenlerin tercihi, bizim sattığımız ürünler oluyor. Zira uzun vadede yapılan bu yatırım fazlası ile kendini ödüyor. Ayrıca özenle
yerleştirip koruduğumuz butik tarzımızla özel isteklere göre
ürettirdiğimiz mobilyalarla kişiye özel mekanlar yaratmamız
seçici müşterilere özellikle hitap ediyor.

İleriye dönük plan ve projelerinizden bahsedebilir misiniz?
Sattığımız ürünler arasında yer alan klasik tarzdaki ofis
mobilyaları, Türkiye’deki önemli bir boşluğu dolduruyor. Bu
mobilyalarda sınırsız seçenek sunuyoruz; tipik üstü derili çalışma masaları, koltukları, modüler kitaplıklar, büyük ve küçük
toplantı masaları gibi… Bu alanda gerçekten hem üst düzey
yönetici ofislerine, hem büyükelçiliklere hem de home ofisler
gibi pek çok yere imza attık, çok hoş işler çıkardık. Executive
Line diye adlandırdığımız ofis grubunu ayrı bir mağaza içinde
teşhire sunmayı çok istiyorum. Çünkü çok kısıtlı olan teşhir alanımızda bunu yeterince yapamıyoruz. Dolayısıyla ancak bilenlerden, duyanlardan, ilgilenenlerden, katalogdan sipariş vermek isteyenlerden, gösterdiğimiz az sayıdaki örneklerden yola
çıkarak sipariş vermek isteyenler oluyor.
Mobilya dışında müşterilerinize sunduğunuz özel ürünleriniz var mı?
Ev ve ofis mobilyaları dışında bir de 2007 yılından beri temsilciliğini aldığımız ünlü porselen markası Lladró’yu satıyoruz.
Lladró ismi ile birlikte İspanya’nın Valencia şehrinde doğan,
uluslararası alanda büyük bir prestije sahip porselen figürler
akla gelir. Bu figürler, uzman sanatçılar tarafından elde imal
edilmekte olup, evrensel duygu ve hislerin kendine has bir dille farklı tarz ve renklerle ifadesidir. Şahsi ve sanatsal bir bakış
açısını temsilen, tartışmasız, Lladró dünyasının konusal, biçimsel, renksel ve dokusal olarak dekorasyon ve hediye amaçlı
birçok imkanı sunduğunu söylemek gerekir. Klasikten moderne, detaylı ve barok ortamlara, işlevsel ve etnik yaratımlar ile
Lladró, her türlü mekana uyum sağlayabilme özelliğine sahiptir.

Müşterilerinize satış dışında sunduğunuz başka hizmetler
var mı?
20 yılın deneyimi, bildiklerim ve yurt dışında her yıl ziyaretçi olarak katıldığım mobilya fuarlarında gördüklerim sonucunda 8-10 yıldır müşterilerimize,
komple dekorasyon hizmeti de veriyoruz.
Oluşturduğumuz deneyimli ekibimizle, projelendirmeyle başlayarak herhangi bir mekanı sıfırdan alıp
iç inşaatından, duvar kağıdına, perdesine, aydınlatmasına,
aksesuarına kadar kısaca A’dan Z’ye tüm dekorasyonunu
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yapıp müşterilerimize, anahtar teslimi hizmet sunuyoruz.

Bize TED Ankara Koleji yıllarınızdan da bahseder misiniz?
O yıllar benim için hayatımın en değerli yıllarıdır. En değerli
dostlukları orada edindim, eğitimimin çok önemli bir kısmını
orada aldım. Kolej bana, bilginin çok daha ötesinde hayat
görüşü verdi. Bu yüzden Kolej yıllarım, benim için her bakımdan çok değerlidir. Kolej Marşı’nın “gönüllere dolar dostluk
havası” mısrasında da olduğu gibi orada gönüllerimize dolan
dostluk havası, yıllar boyunca artarak ve gelişerek devam etti.
O yıllardaki arkadaşlıklar, zaman içinde pekişerek daha da
değer kazandı. Kolej’den arkadaşlarımla bir araya geldiğimiz
zaman, o çocuk halimize geri dönüp, anılarımızı tazeliyoruz.
Ne mutlu bana ki mezuniyetimin 45. kutlama yılında, 25. yılını
kutlayan büyük kızım ve 20. yılını kutlayan küçük kızımla aynı
salonu paylaştım. Annem de TED Ankara Koleji'nin, o günkü
adıyla Türk Maarif Cemiyeti’nin ilk öğrencilerinden biri. Kısaca
benim için TED Ankara Koleji; çok kutsal, yeri doldurulamaz,
hayatımda çok önemli bir yeri olan bilgi yuvasıdır.
Strongbow Mobilya
Adres: Şili Meydanı, Güneş Sok. No:1
Kavaklıdere 06690 Ankara
Tel: 0 312 426 75 13
E-mail: strongbowmastar@gmail.com
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Burçak Taşdemir ÇİÇEK

B

Başak Taşdemir AKDAŞ’90

“MODA İnsanın Kendisiyle
Buluştuğu Andır...”

&B Butik’i tercih edenler, çevrelerinde her zaman
farklılık yaratırlar!
Her yaştan kadının kendisine özel tasarımlar
bulabileceği B&B Butik, kaliteyi zevkle birleştirerek
oluşturulan sıra dışı, farklı tarzdaki ürünlerini, müşterilerinin beğenisine sunuyor…

modayı yakından takip eden tüm kadınlara hitap ediyoruz.

B&B Butik hakkında bilgi verebilir misiniz?
B&B Butik, Ankara’da modaya uyum sağlayan ve kaliteyi
zevkle birleştiren tüm kadınlara hitap eden bir moda evidir.
Moda, sosyalleşmenin en önemli araçlarından biri olduğu için
de ürünlerimiz, kendini taşıyanın kültürel zevklerini tatmin
etmekte ve kendisini, çevremizde gördüğümüz birbirine benzer birçok silüetten farklı kılmaktadır. En önemli hedefimiz ise;
tüm müşterilerimizin bizden mutlu ayrılmalarını sağlamaktır.
Gelecek bugünü yaşayabilmektir; biz de insanlara bugünü
yaşatıyoruz. Bu da özen isteyen bir iddia.

B&B Butik olarak önünüze koyduğunuz hedefler nelerdir?
Sıkışmış ve tekrarlanmış kavramların dışında farklı tercihleri dikkate alacak konsept markalaşmaya ilişkin çalışmalarımız
var. Bunun altyapısını hemen hemen oluşturduk. Yerli yabancı
uzman tasarımcılarla iletişim halinde gelişmeleri takip ediyoruz. İlk örneklerini yılbaşı öncesi görme imkanımız olacak.
Mezunlarımız kadınları hem tanışmak hem de zevkli sohbetler
için akşamüstü çaylarına bekliyoruz. Onlar için zevkli bir buluşma noktası olacağından eminiz. Düşünce, öneri ve tüm sorularınız için basakdas@hotmail.com adresine mesaj atabilir
veya bizi facebook’tan BB Butik Ankuva grubumuzdan da
ekleyebilirsiniz.

Butik açmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz?
Kaliteli ve zevkli tasarımları uygun bütçeyle beğeniye sunmak düşüncesiyle B&B Butiği kardeşim Burçak Taşdemir
Çiçek’le 2007 yılında açtık.

B&B Butik’i diğer butiklerden ayıran özellikler nelerdir?
Biraz önce de bahsettiğimiz gibi her yaştan kadının kendisine özel tasarımlar bulabileceği sıra dışı, farklı tarzda ürünlerin
olmasıdır. Günümüz iş kadınının, sosyal hayatında şık ve spor
kıyafetleri ve dünyanın seçkin aksesuar markalarını da bir arada bulabileceği bunun yanı sıra abiye elbiseler ile özel günlerini farklı kılmak için tercih edebileceği ürün yelpazesine sahip
renkli bir moda evidir B&B Butik.

Ürün yelpazenizden ve müşteri portföyünüzden bahsedebilir misiniz?
Ürün yelpazemizde, bluzlardan gömleklere, pantolonlardan eteklere, ayakkabılardan takılara, şallara veya saç aksesuarlarına kadar birçok çeşit bulunmaktadır. Önceliğimiz beğeni
kavramına ilişkin titizliğimizde saklıdır. Bu endişe bizi sürekliliğe
taşıyor. Seçiciliği ve kaliteyi ön planda tutan sabit ve büyüyen
bir müşteri profilimiz var ve bizimle birlikte çevrelerinde her
zaman bir farkındalık yaratıyorlar. Kısaca şık giyinmeyi seven,
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B&B Butik, Bilkent Ankuva Alışveriş Merkezi’nde bulunuyor. Alışveriş merkezi içerisinde yer almanın ne gibi avantajları bulunuyor?
Ankara için AVM’ler herkesin buluştuğu ve ihtiyaçlarını karşıladığı önemli yapılar haline geldi. Ankuva AVM çok köklü ve
özellikli bir merkez. Hatta kendini diğer bölgelerden ayıran
daha sıcak bir havası var. Çevresindeki yerleşim bölgesi ve
Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birkaçının ortak noktasında bulunuyor ve bunun avantajlarını biz de yaşıyoruz.

TED Ankara Koleji yıllarınıza ilişkin neler söylemek istersiniz?
Kolej mezunu olmanın gururunu her zaman hissederim.
Kolej’de geçirdiğim yıllarım çok güzel anılarla dolu ve dostluklarım devam etmektedir.

B&B Butik

Ankuva Alışveriş Merkezi
Bilkent Plaza No: 43
06530 Bilkent/Ankara
Tel: 0 312 266 74 45
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Dikkat Eksikliklerine Bilgisayar Destekli Program
(REHACOM) İle Çözüm

“ Araç kullanırken dikkatsiz olmaya başladım.”
“ Aradığım şeyi nereye koyduğumu unutuyorum aradığımı
bulamıyorum…”
“ Yemeği sık sık ocakta unutuyorum…”
“Dikkatim kolayca dağılıyor ve toparlamakta güçlük çekiyorum…”
“O kadar saat ders çalışıyorum ama aklımda bir şey kalmıyor sınav performansımda bu yüzden azalma var…
”Dalgın ve unutkanım..”
“Çocuğum öğrenme güçlüğü çekiyor.”
“Babam aynı şeyleri durmadan tekrarlıyor…”
“Anlamakta güçlük çekiyorum, kafam bomboş …”
“ Kelime bulmada zorlanıyorum, sözümün sonunu unutuyorum..”

Son zamanlarda bu tür cümleler kullandığınız
ya da etrafınızdan duyduğunuz oldu mu?

Dikkat nedir ve dikkatin özellikleri
nelerdir?
Dikkat; düşünce, algılama ve kavrama gibi zihinsel yetileri başka uyaranları dışlayarak yalnızca belirli uyaranlar
üzerinde yoğunlaştırma gücüne diğer
bir deyişle bilincin belirli bir noktada
toplanmasına denir.
Dikkatin özelliklerini; uyanık kalma, aktif olma, belirli bir işe
başlayabilme, belirli bir işi sürdürme konusunda kendini kontrol edebilme, öncelik belirleme, önemli olanı seçebilme, sıraya
koyma, planlama, düzenleme yapabilme, zamanı ayarlama
olarak özetleyebiliriz.

Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir?
Dikkat becerilerinde ortaya çıkan bozukluklar, unutkanlıklar,
motivasyon eksikliği, öğrenmenin beklenen düzey ve zamanda
gerçekleşmemesi gibi durumlar kişinin günlük yaşam aktivitelerini, mesleki performansını ve yaşam kalitesini düşürmektedir.
Genel dikkat eksikliği belirtilerini; yönergeleri başından
sonuna kadar takip edememe, dikkatini yaptığı işe ya da oyununa vermekte zorlanma, evde ya da okulda yapacağı işler ve
aktiviteler için gereken malzemeleri kaybetme, birisi konuşurken dinlemez gibi görünme, detayları gözden kaçırma, düzensiz görünme, uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanma ve bunlardan kaçınma, unutkanlık, ilginin kolayca
başka yöne kayması olarak özetleyebiliriz.
Çocuklarda/ergenlerde dikkat eksikliği
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) çocukluk
döneminde bașlayan, yaşam boyu süren, etkilenen erişkinlerin
akademik, sosyal ve iș yaşamlarındaki işlevsellikleri gibi birçok
alanda günlük işlevselliği ciddi şekilde bozan nöropsikiyatrik

bir bozukluktur Çocuklarda görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda (DEHB) çocuk, dikkatini sürdürmekte zorlandığı için zeka düzeyi normal veya üzeri olsa bile, okul başarısızlığı ve dürtülerini kontrol etmekte zorlandığı için uyum sorunları
yaşayabilmektedir.
Öncelikle çocuklar için tanımlanmış bir sendrom olmakla
birlikte erişkinlerde de görülebileceğini, çocukluk çağında başlamış olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erişkin
yaşama kadar uzayabileceğini bilinmektedir. Bu nedenle
çocukluk döneminde kendini gösteren belirtilerin üzerinde
durup gerekli destek alınmalıdır. REHACOM uygulaması dikkat
eksikliği hiperaktivite bozukluğuna çözümde önemli rol oynamaktadır. Çocuklarınızda DSM-IV kriterlerine uyan belirtiler varsa hiç gecikmeden destek almanızı öneririz.
DEHB için DSM-IV kriterleri
Dikkat eksikliği belirtileri
•Yönergeleri başından sonuna
kadar takip edemezler,
•Dikkatlerini yaptığı işe ya da
oyununa vermekte zorlanırlar,
•Evde ya da okulda yapacağı
işler ve aktiviteler için gereken malz
emeleri kaybederler,
•Siz konuşurken dinlemez gibi
görünürler,
•Detayları gözden kaçırırlar,
•Düzensiz görünürler,
•Uzun süre zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanırlar ve bunlardan kaçınırlar,
•Unutkandırlar,
•İlgileri kolayca başka yönlere kayar.
Hiperaktivite belirtileri
•Yerinde duramazlar,
•Oturması gerektiği halde oturamazlar,
•Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çekerler,
•Yerli yersiz koşup tırmanırlar,
•Çok konuşurlar,
•Çoğu zaman sorulan soru tamamlanmadan cevabını
yapıştırırlar,
•Her zaman bir şeylerle uğraşırlar,
•Sırasını beklemekte zorlanırlar,
•Olaylara ya da konuşmalara müdahale edip yarıda
keserler.
Erişkinlerde dikkat eksikliği
Erişkinlerde dikkat eksikliği; zamanlama ve organize olamama, sık iş değişikliği yapma, bir işi bitirmeden başka işe
başlama, çocuk yetiştirmede, karşı cinslerle ilişkide, akraba ve
arkadaşlıklarda sakin ve sabırlı davranamama, birebir ilişkilerde ani davranışlar ve duygularla hareket etme ve duygularını
kontrol edememe, erken yaşta ve kontrolsüz cinsel ilişki, alkoARALIK 2010 kolejliler
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lizm ve madde bağımlılığına yatkınlık, araba kazaları, trafik
cezası alma gibi belirtilerle kendini gösterir.

Dikkat eksikliği konusunda önleyici ve terapötik girişimler
var mı?
Dikkat eksikliğinin işlevsellik ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek için gerekli önleyici ve terapötik girişimlere çok erken dönemde bașlanması gereklidir.
REHA-COM bu girişimler sonucu ortaya çıkmıştır.

REHA-COM nedir?
REHA-COM Bilgisayar Destekli Bir Rehabilitasyon (zihin
geliştirme) programıdır. Bilgisayar teknolojisinin gelişip, günlük
yaşamın tüm alanlarında kullanılmaya başlamasıyla 1988 yılında Magdeburg Tıp Enstitüsü ve Hasomed şirketi ile beraber
bilgisayarlı rehabilitasyon (RehaCom) programlarını geliştirmiştir. Zihinsel eğitim anlamında, psikoterapinin bir parçası olarak
tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Kişinin günlük yaşamında,
mesleki etkinliklerinde, çocuğun,okul ve günlük yaşamında
oluşan performans kaybını azaltmada ve tedavi sürecinde psikoterapi ile eşgüdümlü olarak veya tek başına kullanılan etkili
bir tedavi yöntemidir.
Reha-COM, nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarda ve ayrıca, bir bozukluk söz konusu olmadığı durumlarda da kişinin
dikkat ve konsantrasyonunu geliştirme,düşünce süreçlerini hızlandırma, kişinin kendi farkındalığını kazanması, öğrenme tekniklerini öğrenme, dürtü kontrolü gibi konularda da oldukça
etkili olmaktadır.
Birçok nörolojik (demans, serebrovasküler hastalıklar,
nörodejeneratif hastalıklar, beyin tümörleri, epilepsiler v.s.) ve
bazı kronik psikiyatrik hastalıklar (kronik şizofreni, kronik depresyon v.s.) sürecinde bilişsel bozukluklar ortaya çıkmakta ve
bu durum kişinin günlük yaşamını, etkinliklerini, mesleki performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmalar etyolojisi ne olursa olsun her tür organik ve fonksiyonel bilişsel
bozukluğu olan hastaların REHACOM’dan yararlandığını, bilişsel işlevlerinde belirgin düzelme olduğunu göstermektedir.
Program, tek başına, diğer bilişsel rehabilitasyon çalışmaları ve
ilaç tedavisi ile beraber kullanılabilir.

REHA-COM Programından kimler yararlanabilir?
Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu tanısı olan kişilerde, öğrenme güçlüklerinde, öğrencilerde, sınava hazırlanacaklarda başarıyı artırmada, dikkat ve konsantrasyonu geliştirmede, iş adamları ve sanatçılarda, aynı anda birkaç işi takip
edebilmeyi sağlamada, yaşlılığın getirdiği zihinsel gerilemeyi
yavaşlatmada, Demans ve Alzehimer tanılarında, beyin tümörleri, epilepsi, serebrovasküler ve nörodejeneratif hastalıklarda,
hafıza geliştirmek isteyenlerde, öğrenmeyi hızlandırmada,
zihinsel yeteneklerini artırmak gibi kendini geliştirmek isteyenlerde kolaylıkla uygulanabilir.

REHA-COM Programı nasıl uygulanır?
Uygulamadan en verimli sonucun alınabilmesi için Beyin
'Check Up' programı dahilinde önce kişinin anlama-kavrama,
dikkat ve bellek gibi bilişsel işlevlerdeki performansı uzman
tarafından ayrıntılı testlerden geçirilir. Varılan teşhise göre bir
genel tedavi planını oluşturulur ve "Bilgisayarlı Eğitim Modüllekolejliler ARALIK 2010
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ri" ile tedaviye başlanır. 30 dakika veya danışana göre arttırılarak, azaltılarak bazen tek program, bazen de bir kaç program
birlikte uzman eşliğinde uygulanarak yapılır. Programın ne
kadar süreceği testler sonucunda uzman tarafından belirlenir.
Programın sonunda zihinsel performansın ne ölçüde arttığı
testlerle tekrar ölçülür.

Neden REHA-COM Programı?
Dikkat eksikliklerinde, dürtüsellik ve aşırı hareketliliği azaltmada, tedavi amaçlı bazı ilaçlar kullanılabilir. Bu tür ilaçlar
eksiklik söz konusu olmasa dahi odaklanmayı, konsantrasyonu arttırmak amaçlıda alınmaktadır. Özellikle son yıllarda DEHB
tanısı konan çocuklarda, sınav hazırlığında olan gençlerde bu
ilaçların çok yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Her ilaç
panzehirdir ama aynı zamanda da bir zehirdir ve pek çok yan
etkisi olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir.
Genelde ilaç tek başına yeterli değildir. İlaçlar DEHB’yi iyileştirmemekte, sadece semptomları geçici olarak kontrol
etmektedir. Her ne kadar çocukların dikkat toplama yeteneğini
iyileştirse de, bilgiyi artıramamakta ya da akademik becerileri
geliştirememektedir. İlaçlar tek başına çocuğun kendine güvenini yükseltmemekte veya onun sorunlarla başa çıkmasını sağlamamaktadır. Çoğu zaman, ilaç tedavisinin ancak davranışsal
terapi, duygusal psikolojik danışmanlık ile birleştirildiğinde
uzun vadeli sonuçlar verdiği görülmektedir. DEHB sadece
okulda, sınıfta ve aile, arkadaşlar ve tanıdıklar arasında geçen
hayatı etkilememekte; aynı zamanda çocuğun iç dünyasını ve
kendine güvenini de etkisi altına almaktadır. Bu durum çocuğun kendine olan güvenin azalmasına ve geçmişte yaşadığı
hayal kırıklıkları, zorluklar ve başarısızlıklara dayalı olarak da
kendisi hakkında olumsuz görüşler geliştirmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle tedavinin son derece etkin olması için,
çocuğun hayatının her yönünün göz önünde bulundurulması
gerekmektedir.
Birçok insan ve hatta dikkat eksikliği olmayanlar bile, üzücü olaylarla karşılaştıklarında davranışsal sorunlar yaşayacaktır.
Davranışsal sorunlar oldukça sık görülmekte ve bu, kişinin
DEHB'si olduğu anlamına gelmemektedir. Güçlü duygular ve
davranışlarda değişiklikler boşanma, okul değişimi, yeni bir
yere taşınmak veya bir ebeveynin, kardeşin veya yakın bir akrabanın ölümü gibi olaylardan kaynaklanabilmektedir. Dikkat
eksikliğinin semptomları davranışsal olduğu için danışmanlık,
dikkat eksikliğinin teşhis ve tedavisinde çoğu zaman önemli rol
oynamaktadır.
Tedavi planı bireye göre geliştirilmektedir. Dikkat eksikliği
olan çocuklar ve yetişkinler, davranışsal, sosyal, akademik, işle
veya ilişkilerle ilgili yardımlardan fayda görebilmektedir. İlaçla;
eğitimi, davranışsal ve psiko-sosyal tedavileri birleştiren tedavi
planlarının en etkili yaklaşım olduğu düşünülmektedir. Dikkat
eksikliğinden etkilenen çocuklar ve yetişkinler üzerinde yapılan
program ve beraberinde uygulanan psikolojik danışmanlığın
etkili ve uzun vadeli bir tedavi olduğunu görülmektedir.
Psikolog Uğur Tamkan
Sosyal Hizmet Uzmanı ve Aile Danışmanı Feyza Nazan
İMREN
www.yasamailedanismanligi.com

Lezzet ve Şıklık

Hiç Bu Kadar ‘Rafine’ Olmamıştı

ARALIK 2010 kolejliler

52

gurme
52

Gamze Cizreli’nin 3 katlı eski bir Ankara evinde hizmete açtığı Rafine Restaurant, menüsünden
dekoruna adı gibi ‘rafine’ bir tarza sahip...
Canlı bitkilerin ve kesme çiçeklerin bolca kullanıldığı ve içeri girer girmez çiçek
bahçesindeymişsiniz hissi uyandıran Rafine Restaurant’ın parlak metal ağırlıklı dekoru,
duvarlarındaki Nazım Hikmet’ten Mevlana’ya, Bernard Shaw’dan Can Yücel’e, birçok
şiir ve özlü söz ile her gelene, bir kez daha gelmesi için davet niteliğinde...
Mutfak, Türk-Akdeniz Melezi

Menü, İstanbul Topaz Restaurant’ın şefi Ruhi Gözümoğlu ve yıllarca yemeği sanata
dönüştüren şefler tarafından oluşturuldu.
Başlangıçlarda, taze kişnişli krema ile sunulan karidesli imambayıldı, köz biberli marine
kuşkonmaz, deniz börülceli fava, kırmızı pancarlı humus var. Köz patlıcanlı fırın penne
ve çerkez tavuklu ravyoli gibi hamur işlerinden, porçini mantarlı fırınlanmış peynir ve
ıspanak kökü salatası gibi farklı lezzetlere yer verildi.
Ana yemeklerde ise, et yemeklerinden zengin deniz mahsüllerine kadar çok çeşitli alternatifler
var; keşkekli, portakallı fırın kuzu incik, isli firik pilavı, patlıcan beğendi ve naneli yoğurt çeşni ile
servis edilen kuzu külbastı, buharda ördek, mürekkep ile panelenmiş kıtır deniz levreği
buğulama, ballı hardal sos ile servis edilen ızgara fener balığı…
Tatlıseverler için, Rafine Restaurant’ın en favori tatlıları; güllü lokumlu crem brulee ve
vişne sos ile sunulan Afyon kaymaklı ekmek kadayıfı...
Ankara’da yıllardır özlenen ‘klasik-modern’ mekan boşluğunu dolduran Rafine
Restaurant, Ankara cemiyet hayatının yeni buluşma noktası!

RAFİNE

İran Caddesi
No:35

GOP/Ankara

Tel: 0 312 465 05 05
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Asil Sporun
Neyir Günseli Karagülle’71

Başarılı Hakemi

“Yurtdışındaki yarışmalarda, ülkemi çok iyi temsil ettiğime inanıyorum.
Şimdiye kadar hiçbir yarışmada tek bir itiraz, tek bir sorun yaşamadım.”
Binicilik sporunu yapmak isteyenler için altın kuraldır atları
sevmek… Günseli Karagülle için at, sevgiden de öte bir anlam
taşıyor. Çünkü o, at sevgisini yaşam şekline dönüştürmüş bir
Uluslararası Binicilik Hakemi; arabasının plakasından, yakasında taşıdığı broşa kadar yaşamındaki her şey atlarla ilintili…
Günseli Karagülle’nin atlarla tanışma öyküsü oldukça eskilere dayanıyor. Eşi Vedat Karagülle ile evlendikten sonra atlar
girmiş dünyasına Günseli Karagülle’nin; eşinin at sevgisi,
Uluslararası Binicilik Hakemi olması onu oldukça etkilemiş. At sevgisiyle başlayan serüvenine, bugün
Uluslararası Binicilik Hakemi olarak devam
eden Günseli Karagülle ile binicilik sporu ve
Binicilik Hakemliği üzerine konuştuk…
Öncelikle bize bincilik sporunu tanıtır
mısınız?
Binicilik sporu; iki canlının birlikte yaptığı,
kadın ve erkeğin birlikte yarışabildiği tek spor
dalıdır. Binicilik sporunu diğer sporlardan ayıran bir başka özellik de, her yaşta yapılabiliyor olmasıdır. Bildiğiniz
gibi asil bir spor olan binicilik aynı zamanda ata sporumuzdur.

Bu sporla tanışmanız
nasıl oldu?
Çocukluğumda,
evimizde hep birkaç
tane hayvanımız olurdu. Hayvan sevgim
buradan geliyor. At
sevgim ise, 38 yıl
önce, eşim Vedat
Karagülle ile evlendikten sonra başladı. İş
adamı olan eşim aynı
zamanda da Uluslararası Binicilik Hakemi. Dolayısıyla eşimin talebesiyim.
Binicilik Hakemi olmamda
eşimin etkisi büyüktür. Çün-

kü evlendiğimiz zaman bütün yarışmalara eşimle birlikte gidiyordum. Çok keyifli geldi bana. Sonra düşündüm ve bu alanda bir şeyler yapmaya karar verdim. O zamanlar Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından açılan bir kursa katıldım ve başarı ile tamamladım. 90’lı yıllarda bu işe başladım ve halen de
faal olarak devam etmekteyim.

Binicilik Hakemi olmanın kıstasları nelerdir?
Ata ve spora gönül veren herkes hakem olabilir. Tabii
bazı prosedürleri var. Teknik eğitim aldıktan sonra
imtihanlara giriyorsunuz. Önce Bölge Aday Hakemi
oluyorsunuz, adaylık sürecinde başarı sağlamanız
durumunda Bölge Hakemi olmaya hak kazanıyorusunuz. Bu seviyede görev yaparken Binicilik
Federasyonu sizi önerirse, kendi bünyesinde açılan bir kursu başarı ile tamamlamanız neticesinde
Milli Hakemliğe yükseliyorsunuz. Bunların hepsi 45 senelik zaman dilimi içerisinde gerçekleşiyor. Milli
Hakemlikten sonra, Uluslararası Hakem olma yolunda
ilerliyorsunuz. Bu da Merkez Hakem Komitesi’nin sizin isminizi teklif etmesi ile oluyor.
FEI’nin yurtdışından gönderdiği hocalar
gözetiminde bir yeterlilik sınavına giriyorsunuz. FEI, FIFA gibi bir kuruluştur. Bu
yeterlilik sınavında başarılı olduğunuz
takdirde kurs alıyorsunuz. Kursun
sonunda tekrar bir imtihana giriyorsunuz. Burada bütün bilgileriniz
güncelleniyor. Çünkü binicilik sporunda, sıklıkla kural değişikliği
olur. En az 4 senelik çalışma
süresinden sonra, bu defa Uluslararası Hakem olmak için bir
yeterlilik sınavına giriyorsunuz.
Daha sonra Uluslararası Hakemlik kursuna katılıp, sınavını veriyorsunuz ve başarılı olmanız durumunda yurtdışı görevler alıyorsunuz.
Eşim ve ben de FEI kokartlı Uluslararası Binicilik hakemleriyiz. Bu işi uluslararası alanda yapabilmek için
İngilizce ve/veya Fransızca’ya sözlü ve
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yazılı olarak çok iyi derecede hakim olmak lazım. Yurtdışında
ülkenizi temsil ediyorsunuz ki; ben kendi adıma bunu çok iyi
yaptığıma inanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir yarışmada tek bir
itiraz, tek bir sorun yaşamadım. Binicilik, zarif ve çok hoş bir
spor dalıdır. Dolayısıyla binicilerimizin ve hakemlerimizin özel
yarış kıyafetleri vardır. Türk hakemleri olarak bunlara çok dikkat
ediyoruz. İnanın yurtdışında ülkemizi temsil ettiğimiz zaman
bizleri örnek alıyorlar.

Mesleğinizin zorlukları nelerdir?
Her ne kadar uzaktan kolay bir
meslek gibi görünse de aslında
öyle değil. Çünkü tamamen eşitlik
kuralları içinde olmanız lazım. Zaten
binicilerin de en az hakemler kadar
bütün kuralları bilmeleri ve bunlara
uymaları gerekiyor. Ama kuralların
dışında, ani olarak vereceğiniz
kararlar da oluyor. Bu konuda çok
dikkatli davranmak gerekiyor. Çünkü vereceğiniz kararlar, dönüşü
olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Bir
saniyenin bile hesabı yapılıyor. Dolayısıyla devamlı dikkat
gerektiren bir iş. Ayrıca yaptığımız iş, bir ekip çalışması. Yarışmalar en az üç kişiyle yönetiliyor. Yarışın yoğunluğuna göre bu
sayı artıyor. Bir de sahada çalışan arkadaşlarımız ve saha
komiserlerimiz var. Onlar da binicilerin atlara eziyet etmemesini ve atların zarar görmemesini sağlayan görevlilerdir.

İnsanlar neden binicilik sporuyla ilgilenmelidir? Vücudumuza ve ruhumuza sağladığı faydalar nelerdir?
Binicilik, iki canlının birlikte yaptığı yegane spor dalıdır. Bir
canlıyla uğraşmak, çocuğun ruh yapısında pozitif sonuçlar
doğurur. Kendilerine olan özgüvenleri gelişir. Binicilik sporu
aynı zamanda terapi etkisi yaratır. Atın üzerinde yapılan çalışma, problemlerin giderilmesine veya etkilerinin azalmasına
katkı sağlar. Bu yüzden son dönemlerde rehabilite amacıyla
çocuklarımız için de binicilik uygulamaları başladı. Yuvalardan,
okullardan gruplar halinde gelip, binicilik dersleri alıyorlar. Binicilik sporu, sağlık açısından önemli olduğu kadar duruş açısından da çok önemli.
Bu sporla ilgilemek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Hiç düşünmeden bu spora gönül vermelerini isterim.
kolejliler ARALIK 2010

Ankara’da çok iyi hocalarımız, çok iyi binicilik kulüplerimiz,
antrenörlerimiz ve kulüp atlarımız var. İlerleyen zaman içinde
ders alabilirler. “Bu işi çok sevdik, devam edeceğiz “dedikleri
zaman da ilerletebilirler. Herkes yarışmaya katılacak, birinci
olacak, yurtdışında ülkemizi temsil edecek diye bir kural da
yok. Spor olarak arazi binişleri de yapılabilir.

TED Ankara Koleji hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Kolej benim için bir tutku. 1971 yılında mezun olduğum
TED Ankara Koleji’nde yatılı olarak
okudum. O zamanlar hayalimde;
“Ankara’da evleneyim, Ankara’da
yaşayayım ve çocuklarım da
Kolej’de öğrenim görsün” düşüncesi vardı. Bugün bu hayalimi gerçekleştirdim, çocuklarım da Kolej
mezunu. Yatılı okumamdan dolayı
Kolej’de çok anım var. Düşünün; 11
yaşında geliyorsunuz, eviniz, yuvanız her şeyiniz orası oluyor.

Kolej’den arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz?
Elbette. Arkadaşlarımla hiç kopmadık, halen çok güzel
arkadaşlıklarımız var. 71 mezunları grubu olarak, Ankara’da
ayda bir veya iki kere mutlaka biraraya gelip, eski günleri
konuşuyoruz. Güzel paylaşımlarımız oluyor. Zaten balolarımızda da bir araya geliyoruz. Senede bir defa da muhakkak Atlı
Spor Kulübü’nde Kolej’den arkadaşlarıma kokteyl veriyorum.
Bu kokteyllerde, Ankara dışından gelen arkadaşlarımızla da
buluşarak, Kolejli olmanın tutkusunu ve keyfini yaşıyoruz.

Neyir Günseli KARAGÜLLE’71
1954 yılında doktor olan anne ve babasının görevleri nedeniyle
ikamet ettikleri Ödemiş’te doğdu. İlkokulu Mersin’de bitirmesinin akabinde, 1964 yılında TED Ankara Koleji’nde yatılı olarak
okumaya başladı. 1971’de mezun olmasını takiben Vedat Karagülle ile evlendi. 90’lı yıllarda Binicilik hakemi olan Karagülle,
takip eden yıllarda ise Uluslararası Binicilik Hakemliği’ne (FEI)
yükselerek, Türkiye’yi yurtdışındaki müsabakalarda da hakem
olarak temsil etmeye başladı. TED Ankara Koleji mezunu iki
oğlu olan N. Günseli Karagülle, iki de torun sahibi.

S

“AS Merkez”
Kalite ve Tutkunun Yeni Adresi

unduğu hizmet kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi
hedefleyen GDS Eğitim Şirketi, yeni konseptiyle AS
Merkez’de hizmet vermeye devam ediyor.
Serdar Çeki’84 ve eşi Ayşegül Çeki’nin kurduğu
AS Merkez; 2005 yılından beri “kaliteli eğitim” anlayışıyla verilen dil kurslarının yanı sıra AS Weddings & Events
markası adı altında, nikah törenlerinden şirket toplantılarına,
sünnet düğünlerinden resim sergisine kadar
pek çok organizasyonu aynı çatı altında
buluşturuyor.

GDS Eğitim’in kuruluş öyküsü ve
burada verdiğiniz dil kursları hakkında
bilgi verebilir misiniz?
GDS Eğitim, 2005 yılında eşimle birlikte kurduğumuz bir eğitim şirketidir.
Kuruluşundan bir sene sonra, Türk Amerikan Derneği adına Çayyolu için isim
hakkını alarak faaliyete başladık. Amacımız, Türkiye’deki eğitim sektörünün gelişimine katkıda bulunmak ve yabancı dil eğitimini desteklemektir. Avrupa ortak
öğrenme, öğretme ve değerlendirme yapısına uygun olarak
hazırlanan tüm kurslarımız, kurum binamızda verildiği gibi kurs
talep eden kurum veya kuruluşun kendi binasında da verilebil-

mektedir. Dil kursu bünyesinde hem 8-14 yaş grubuna yönelik
hem de yetişkin gruplara yönelik dil eğitimlerimiz bulunuyor.
Ayrıca TOEFL, SAT, COPE, GRE, GMAT, KPDS gibi sınavlara
yönelik kurslarımız da mevcut. Bu kurslarda da uluslararası ve
ulusal sınavlara öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Ayrıca GDS olarak,
kurumsal ve kişisel gelişimleri de bünyemize katmış bulunuyoruz. Bu kapsamda Yönetim Teknikleri, Sunuş Teknikleri, Satış
Pazarlama Teknikleri, İletişim ve Kişisel
Gelişim, Dış Ticaret Uygulamaları ve
Gümrük İşlemleri gibi eğitimler vermekteyiz. Etkin Hızlı Okuma ve Fotoğrafçılık
kurslarımız da çok ilgi görüyor.

AS Merkez bünyesinde verdiğiniz
hizmetlerden bahsedebilir misiniz?
AS Merkez’e Haziran ayında taşındık. AS Merkez’i, dil kurslarının dışında,
bünyemize yeni kattığımız faaliyetlere
de hizmet edecek şekilde tasarladık. Bu
kapsamda binamızın ikinci ve üçüncü katlarında dil eğitimine
yönelik sınıflarımız bulunuyor. Bunun dışında kalan alanları
business center mantığı ile işletiyoruz. Salonlarımız istenildiği
takdirde öğle yemeği, çay-kahve ikramı ile birlikte yarım veya
tam gün olarak kiralanabiliyor. Bunlar; 16 kişilik eğitim salonu,
ARALIK 2010 kolejliler
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izi unutulmaz
“Özel ve güzel günlerin
ents, size
kılan AS Weddings&Ev
za atıyor.”
özel organizasyonlara im

14 kişilik toplantı salonu ve 180 kişilik çok amaçlı salondan oluşuyor. Bayi toplantıları, şirket yönetim kurulu toplantıları, şirket
içi eğitimler, dernek-sivil toplum örgütleri, siyasi parti toplantıları, dershane, okul, kreş, veli toplantıları, apartman ve site yönetim kurulu toplantıları için uygun olan salonlarımızda; Flip-chart,
projeksiyon cihazı ve perdesi, ses sistemi, video konferans,
kablosuz internet, bilgisayar, DVD, telefon, faks, printer gibi tüm
teknolojik donanımlar bulunmaktadır.

Firmanızın bünyesinde bulunan diğer bir önemli marka da
AS Weddings&Events. Bu marka adı altında ne tür organizasyonlar gerçekleştiriyorsunuz?
AS Weddings&Events markası altında daha çok kendi
organizasyonlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; nikah
törenleri, nişan, kına gecesi, sünnet, doğum günü, şirket kuruluş yıldönümleri gibi özel gün organizasyonları düzenliyoruz.
Süsleme, ses, ışık, catering, fotoğraf, video çekimi vb. tüm hizmetler tarafımızdan sağlandığı gibi istenildiği takdirde sadece
salonlarımızı da kiraya verebiliyoruz. Bunun dışında; resim,
fotoğraf veya heykel sergisi, kreş, anaokulu sene sonu gösterileri, kermes gibi etkinlikler için de organizasyon ya da kiralama şeklinde hizmetlerimiz mevcuttur. Ayrıca binamızın bahçesini de açık hava organizasyonları (kokteyl, yemek, açık hava
sineması) için kullanıyoruz.

AS Merkez’in bulunduğu bölgeye sağladığı imkanlar nelerdir?
AS Merkez’de sunulan gerek dil gerekse gelişim eğitimleri
bölge halkının daha çok şehir merkezinde alabileceği hizmetlerdi. Ancak biz bu hizmetleri kolay ulaşılabilir hale getirdik.
Ayrıca bölgenin eksikleri konusunda Çayyolu Platformu ile
yapılan görüşmeler neticesinde özellikle nikah törenleri için kullanılabilecek açık ve/veya kapalı salonların olmadığı, sanatsal
çalışmalar için sergileme alanlarının bulunmadığı gibi eksikliklerde hemfikir olduk. Bizler de bu eksikleri tamamlamaya çabaladık. Çayyolu-Ümitköy bölgesinde butik bir nikah-kokteyl salonu, şık bir sergi salonu ve kişilerin kendilerini geliştirebilmeleri
için ihtiyaç duyabilecekleri her konuda eğitim alabilecekleri bir
merkez olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

kolejliler ARALIK 2010

TED Ankara Koleji için neler söylemek istersiniz?
TED Ankara Kolejli olmak, tam bir ayrıcalık. Biz kolej
mezunları, Türkiye’nin en büyük camialarından biriyiz. Kolejlilerin birbirlerini desteklemeleri, birbirlerine karşı yardımsever
olmaları neticesinde, kendimizi bir bütünün parçaları gibi hissediyoruz. Hiçbir zaman bu camiadan kopmadım. Bundan sonra da bu camianın bir üyesi olarak kalacağım.
AS MERKEZ
Binsesin Sitesi, 4.Cadde 91.Sokak
No:31 Ümitköy /Ankara
aysegul@gdsegitim.com
Tel: 0 312 236 06 05
Faks: 0 312 236 44 42
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Felsefesi ve Derinliği Olan
Kaliteli Bir Şarap

K

alecik Şarapçılık, ürettiği
Kalvi markalı şaraplarla,
şarap severlere kaliteli
şarap içmenin keyfini
yaşatıyor. Özenle yetiştirilmiş üzümlerden üretilen Kalvi’nin kalitesi ise,
üretiminde kimyasal madde kullanılmamasından geliyor…
Kalecik Şarapçılık’ın sahibi Erhan
Özdoğan, 7 yıldır faaliyet gösterdiği şarapçılık sektöründe,
yarattığı Kalvi markasıyla önemli bir yer edinmiş… Üretimin her
aşamasında gösterilen azami titizlik ise bugün Kalvi Şarapları’nı, piyasada tercih edilen bir marka haline getirmiş…

Türkiye’deki şarapçılık sektörü hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Türkiye’de şarapçılık sektörünün tarihi 80 yılı aşar. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıttır. Şu anda ülkemizde, 50 yıl veya
daha fazla maziye sahip en az 4- 5 üretici firmadan bahsedebiliriz. Ancak Anadolu için şarap tarihi çok daha eskidir. Özellikle azınlıkların iştigal konusu olarak
şarapçılık, Osmanlı döneminde çok yaygındı ve Osmanlı’nın en önemli ihraç ürünleri arasında yer alırdı.

vazgeçilmez ön koşullardır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren ciddi
firmaların, dünya standartlarını yakalamış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kalvi’nin sözcük anlamından bahsedebilir
misiniz?
KALVİ markasının KAL kısmı, fabrikamızın ve bağlarımızın
olduğu Ankara’nın Kalecik ilçesinin ilk üç harfinden oluşmaktadır. Bu ilçede, dünya şaraplık üzüm literatüründe yer alan, efsane şarap diye de tanıtılan meşhur Kalecik Karası üzümleri
yetiştirilmektedir. Markamızın VİN kısmı ise, üzümün tarihçesi
ile ilgilidir. Şöyle ki; üzüm türlerinin atası Vitisvinifera, yabani
asma bitkisidir. Hititliler, şaraba Wiyana diyorlardı. Avrupa dillerinde bunun karşılığı Wine veya Vin ve de türevleriydi. İşte bizim
markamız, Kalecik ilçesinin KAL ve şaraba verilen en yaygın isim olan VİN kelimesinin Vİ harfleri birleştirilerek (KALVİ) şeklinde oluşturuldu.
Kalite açısından Kalvi şaraplarını, diğer
şaraplardan ayıran özellikler nelerdir?
Firma olarak sofra şarabı üretmiyoruz. Tersine, yıllanmış mahzen gurubu şarap üretiyoruz. Örneğin, şu anda piyasaya sürdüğümüz
şaraplar 6 - 7 yıllıktır. Üretim tarzımızda da farklılık vardır. Şöyle ki; üretim esnasında hiçbir
kimyasal madde kullanmıyoruz. Yanılmıyorsam ülkemizde bu konuda tek firmayız. Bu
nedenle, şaraplarımızı tüketen kimselerde,
içtikten sonra mide kaynaması ve sabah
kalktıklarında baş ağrısı görülmez.

Ülkemizde kaliteli şarap üretimi yapılıyor
mu?
Şarabın kalitesini belirlemede en önemli
unsur, şaraplık üzümün kalitesidir. Herkesin
bildiği malum sözü tekrarlamakta fayda vardır; “İyi bir üzümden kaliteli bir şarap üretme
şansı her zaman vardır, uygun olmayan bir
üzümden kaliteli bir şarap üretme şansı ise
Satış politikanızdan bahseder misiniz?
sıfırdır.” Demek ki iyi bir şarap için öncelikle
Mahzen grubu şarap üretmenin
kaliteli şaraplık üzüm üretmek gerekiyor. Dolagereği olarak büyük marketlerde
yısıyla bir yandan bağ bakımına özen
oğan’66
yer almıyoruz. Yalnızca, otel, reset Erhan Özd
m
eh
M
gösterilmesini gerekirken diğer yandan
taurant ve belli başlı satış noktalada uygun bağ bozumunu (üzümün
rında bulmanız mümkün. Ayrıca, tüketiciye doğrudan ulaşan
olgunlaşma dönemini dikkatli takip etmek, bir asmadan belli bir sistem geliştirdik; Kalvi Clup üyeliği.
kg. aşmama gibi) yapmak gerekiyor. Her şeyden önemlisi de
omca dikerken, o üzümün en iyi nerede yetiştirilebileceğine Kalvi Clup üyeliği sistemi nedir?
Kalvi Clup üyeliği sistemi; üyelerimize, e-mail veya telefon
dair coğrafi özelliklerin dikkate alınması gerekiyor. Yani Kalecik
ile
bir
koliden (6 şişe) az olmayan siparişlerinde, Ankara içinde
Karası üzümünü, Kalecik dışında dikmenin bir anlamı yoktur.
doğrudan
satış elemanımız vasıtasıyla, Ankara dışında ise karHer ne kadar şarap üretim işi, kişiye özel bir ihtisas ise de ürego
aracılığı
ile (kargo ücreti firmamız tarafından ödeniyor) ikatici firmaların, bilimsel şarap üretim tekniklerine titizlikle uyması,
metgâhına
teslim
şeklinde işleyen bir sistemdir. Bu sistemle
gerekli alet, teçhizat, makinaları en modern tarzda kullanması,
satışlarımız,
perakende
satış fiyatına göre çok avantajlıdır. Çünyetkili ve yeterli personel istihdamında standardı yakalaması
kü toptan satış fiyatı üzerinden üyelik indirimi yapıyoruz. DetayARALIK 2010 kolejliler
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lar için www.kalvi.com.tr ve www.kaleciksarap.com sitelerimize
bakılabilir.

Kalvi şaraplarının ihracatı konusunda bilgi verir misiniz?
Firmamız, üretim izni aldığı 2005 yılından itibaren 15.000
şişe şarap ihraç etmiştir, yani yıllık 3.000 şişe. Görüleceği gibi
çok düşük bir rakamdır. Ancak firmamızın, illa ihraç yapacağım
diye, düşük fiyata mal satmak gibi bir politikası yoktur. Firmamızın ihraç fiyatı şişe başına 7- 8 € civarındadır. Oysa diğer
ülkelerin bizden ithalat yapmak için beklenti fiyatları şişe başına 1.80 - 2.50 € aralığındadır. Bunda; Şili, Arjantin, Avustralya,
Yeni Zelanda ve Güney Afrika (Moldovya, Bulgaristan gibi ülkelere daha da genişletilebilir.) gibi ülkelerin bu fiyat aralığında
şarap ihraç edebilmesi, belirleyici unsur olmaktadır. Bu ülkelerde, üzüm ve şarap üreticilerine büyük oranda devlet desteği
vardır. Dolayısı ile bizim gibi firmaların, kaliteli şarap üretme
isteği ile bu fiyat rekabetinin örtüşme imkanı yoktur. Nitekim
pek çok Türk şarap üreticisi, katıldığı dünya bazlı yarışmalarda
altın ve gümüş madalyalar almalarına rağmen, bu başarılarını
ihraç fiyatlarına yansıtamamıştır. Konunun başka boyutları da
vardır. Ancak, sözü uzatmamak adına iki cümle ile özetleyelim.
Türkiye’ye her yıl gelen 25 milyon turiste, her şey dahil sistem
ile son derece ucuz şarap sunuluyor. Ucuzluk zorunluluğu
doğal olarak kaliteden alıp götürüyor. Bu durumda, her yıl 25
milyon yabancının, Türk şarapları hakkında menfi düşünmesini sağlıyor. Bu bakımdan ihracatı artırma adına yapılacak her
türlü iletişim ve pazarlama çalışmaları maalesef güdük kalmaya mahkûmdur.
Ülkemizde şarap kültürünün düzeyinden bahseder misiniz?
2000’ li yılların başında, şarap ve şarapçılığa ciddi bir ilgi
oluştu. Şarap severler birliktelikler oluşturdu, evde şarap yapmak hobisi gelişti. Özellikle gençler ve sağlıklı yaşam tarzını
seçenler, şarap içmeye özen gösterdi ve şarapçılık konusunda

”KALVİ CLUB üyeliği; kaliteli şarap içmeye
özen gösteren şarap severlerin birleştiği,
kaynaştığı, birlikte sosyal aktivitelere katıldığı tüzel kişiliği olmayan fakat felsefesi olan,
konusu yalnızca şarap ve kaliteli şarap olan
gönüllü bir iletişim, imaj ve dayanışmadır.”

bilgilerini artırmak için çaba harcadı. Nedendir bilinmez, bu
trend kısa sürdü. Saman alevi gibi, kısa sürede duruldu. Genel
anlamda bakıldığında, ülkemizde şarap kültürünün kırmızı,
beyaz ayrımından öteye gitmediğini söyleyebilirim.

Yıllık şarap tüketiminin miktarı nedir?
Turistik tesislerde yabancıların tükettikleri şarap miktarını
ayrı tutarsak, kişi başına şarap tüketiminin AB ülkeleri ortalamasının çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Bunda, milli içkimizin daha yaygın tüketilmesi bir neden olabilir. Diğer bir neden
de şarap fiyatlarıdır. Yüksek verginin yanı sıra, otel, restaurant
gibi topluma şarap sunan yerlerin, yüksek kar politikaları da
fiyatları zıplatmaktadır. Örneğin, fabrika çıkış fiyatı 20 TL olan
bir şarabın, bu gibi yerlerde minimum 60 TL’ ye ( 120 – 150 TL
fiyat aralığı da gözlemlenmiştir ) satıldığını düşünürsek, ne
demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Ayrıca, eski ve büyük
firmaların, çeşitli promosyonlarla, rekabeti önleyici ciddi politikaları vardır. Bu firmaların bu tutumu, Türk şarapçılığın gelişmesinde ve yaygınlaşmasındaki en önemli etkendir. Rekabet
kurumunun da, bugüne kadar etkin bir önlem aldığını gözlemiş
değiliz.
Son olarak TED Ankara Koleji yıllarınızdan ve sizin için
anlamından bahsedebilir misiniz?
Bu sorunun yanıtı ancak birkaç ciltlik kitaplara sığar. O
nedenle, kısaca yanıtlayayım.
TED Ankara Koleji, yalnızca eğitim veren bir kurum değildir.
O bir kültürdür; O bir felsefedir; O bozkırda yeşermiş bir bilgi
yuvasıdır; dostluk ve kardeşliğin simgesidir.
Kalecik Şarap Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ofis
Meşrutiyet Cad. No:38/7 Kızılay/Ankara
Tel: 0 312 434 03 80 Faks: 0 312 433 99 47
Çankaya Şube
Tel: 0 312 440 16 16 Faks: 0 312 440 40 61
Fabrika
Emen Ağaç Mah. Alan Taran Mevkii
İstasyon Kümesi No:17 Kalecik/Ankara
Tel: 0 312 857 25 90 Faks: 0 312 857 25 91
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ARMONİ
SANAT
GALERİSİ

Öğretmen Okulu’nda okuynur Pehlivanlı
dum. Bu okulda 3 yıl eğitim
& Zerrin Özdegördükten sonra resim alanınmir
tarafından
da yetenekli olduğum için İstan1988 yılında kuruSanatın Yaşamdaki Önemine Özen Gösterilmeli
bul’a
gönderildim.
İstanbul
lan Armoni Sanat
Çapa’da resim sınavına girdim ve
Galerisi, sanatın, yaşamdaki önemine
kazandım. Orada da 3 yıl resim ağırlıklı lise
özen göstererek çalışmalarını sürdürüyor.
eğitimi gördüm. Hep yatılı okullarda okudum. O
Sanata, sanatçıya ve izleyiciye saygı ilkesiyle
hareket eden galeride; sanat tarihinde yerini almış sanatçılarla, dönemde Gazi Eğitim’in ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademisanat dünyasının genç yeteneklerinin sergileri açılarak, sanat- si’nin resim bölümü vardı. Güzel Sanatlar Fakültesi, bizim gibi
severlerle buluşmaları sağlanıyor. Şimdiye kadar gerek Türki- yatılı okuyanları kabul etmiyordu. Dolayısıyla ben de Gazi Eğiye’de gerekse yurtdışında pek çok önemli serginin altına imza tim’e gittim. Buradaki eğitimimden sonra resim öğretmeni olaatan Armoni Sanat Galerisi, dünya çapında sanatçıların sergi- rak Akşehir’e tayin oldum. Akşehir’de Nasrettin Hoca fıkralarını,
lerine ev sahipliği yapmanın kıvancını taşırken, Sanat Kurumu ilk defa büyük tablolar halinde ben resmettim. Bu resimlerin bir
tarafından yılın sanatçısı seçilen büyük ustalara ev sahipliği kısmı Akşehir Müzesi’ndedir. Akşehir Festivali için herkesin bildiği sevimli, ihtiyar sakallı Nasrettin Hoca yüzünü, arkadaşım
yapmanın da haklı gururunu taşıyor.
Armoni Sanat Galerisi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, bir İsmet Şen’le beraber yarattık. Ayrıca yine o dönemde Büyük
sanatçının yurt içinde ve yurt dışında bütün sergi organizasyon- Varlık Dergisi’nde siyah beyaz resimlerim yayınlandı. Hayatımın
larını üstlenmiş, sadece kendi olanakları ile bu doğrultuda bir bölümü resimle iç içe yaşayarak geçti. Daha sonra resim
çalışmalar yapmış. Yalçın Gökçebağ, bu konuya olumlu yakla- öğretmenliği yapmadım, bir süre boşta gezdim. O sıralar
şan ilk sanatçı olmuş. Armoni Sanat Galerisi’nde bulunan atöl- TRT’nin kameramanlık sınavını kazanarak, 22 yıl kameramanyesinde çalışmalarını sürdüren Yalçın Gökçebağ, şimdiye lık, baş kameramanlık, uzman kameramanlık ve rejisörlük yapkadar 15’i yurtdışında olmak üzere toplam 35 kişisel sergiyle tım. 1992 yılında TRT’den emekli oldum.
resimlerini, sanatseverlerin beğenisine sunmuş…
Ressam olarak nelerden ilhan alıyorsunuz?
Sanatçıların içinde bir kaynak vardır. Bu kaynak, yanardağ
Anadolu’nun Geleneksel Yaşantısı Resimlerde
gibi bir enerjidir. Dolayısıyla bu enerjiyi dışa vurmak gerekiyor.
Hayat Buluyor
Bende de öyle bir kaynak var demek ki resim yapmadan duraRessam Yalçın Gökçebağ, Anadolu’yu karış karış gezerken madım. Sanatçılar doğadan, bulunduğu ortamdan, politikagördüğü rengi, ışığı, temizliği ve saflığı resimlerine taşıyor. Ana- dan, dünyadaki olaylardan en derinden etkilenen kişilerdir.
dolu’nun unuttuğumuz geleneksel yaşam biçimini, yıllar önce- TRT’de kameraman olarak çalıştığım dönemlerde ülkemizin,
sinin el değmemiş doğasını, yaptığı resimlerle insanlara hatırla- gezmediğim yeri kalmadı. Gördüklerimden çok etkilendim.
tan Gökçebağ, yitirdiğimiz pek çok değeri çalışmalarında göz- Anadolu topraklarındaki renk, ışık, temizlik ve saflığın manevi
ler önüne seriyor.
açıdan eşi benzeri yok. Ben de bu benzersizliği insanlara,
Yalçın Gökçebağ’ın resme yönelme sürecinden bahseder resimlerimle anlatmaya çalışıyorum. Anadolu’muzun adeta
unuttuğumuz geleneksel yaşantısını, unutturmamaya çaba
misiniz?
Resim, adeta bana yapıştı. Zaman zaman kurtulmak iste- gösteriyorum. Mesela dere kıyısında kilim yıkayan kadınların
dim çünkü o dönemlerde resmin seyircisi pek yoktu; ne yarış- yer aldığı bir resim yaptım. Bu kadar temiz su şimdi nerede
ma ne de sanat galerisi vardı. 1955 yılında Isparta Gönen var? Şimdi yok ama eskiden böyle tertemiz sularımız vardı ve
ARALIK 2010 kolejliler
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Yalçın Gökçebağ

biz, o derelerden su içerdik. Şimdi mümkün
mü? O zamanları, o güzellikleri unutmamak
lazım. Her yörenin kendine özgü güzellikleri var. Mersin yöresi, Hatay- Dörtyol tarafındaki portakal bahçeleri inanılmaz güzel.
Bunları mutlaka dile getirmek lazım ve ben
bunları tablolarımda dile getiriyorum. Ben,
düz damlı evlerde büyüdüm, onların resimlerini yaptım. Karadeniz’e gittim, çay bahçelerini yaşadım. Pek çok dostum, akrabam, arkadaşım kısaca beni tanıyalar, beni
bilenler oralardan geçerken; “aynı senin
resimlerin gibiydi” diyorlar. Doğa zaten çok
güzel, o güzelliği anlamak, anlatmak lazım.
İnsan çevresini tanıdığı, anladığı zaman
anlam kazanır.

Resim yapma tekniğinizden bahsedebilir
misiniz?
Her ressamın bir üslubu vardır. Bu da
fırça darbeleri ile anlaşılır. Örneğin Van
Gogh’un fırça sürme tekniği kendine özgüdür. Benim fırça sürme tekniğim, daha çok
ince ve noktacıklar halindedir ve doğayı bu
şekilde yorumluyorum. Doğayı, hayalen
mikroskobik tekniklerle görüyorum ve her
şey küçük küreciklerden oluştuğunu düşünüyorum. Onların meydana getirdiği olaylar
da küre halinde oluşuyor ve noktacıklara
dönüşüyor. Bu benim doğayı oluştururken
kullandığım temel tekniğimdir. Bu bakımdan doğanın resimlerini küçük darbeler
halinde yapıyorum. Zaten resim yapmaktaki en önemli şey, üslubu bilmektir. Üslup
yaratmak için çok çalışmak lazım. Okullarda bize bazı resim teknikleri öğrettiler. Ama
ben bazı tekniklere karşı çıktım çünkü
sanatta bazı şeylere karşı çıkmak gerekiyor.
Benim yaptığım tarzda resimlere hocalarımız çok kızardı. Okulda öğrendiklerimin
üstüne kendi tarzımı oturttum. Şuna inanıkolejliler ARALIK 2010

yorum; sanat, sanatçı çevresine ışık
saçan insanlardır. Sanatçı çevresini etkileyebilmeli, onların bakış açılarını, dünya
görüşlerini değiştirebilmelidir. Bu açıdan
çok mutluyum. Yaptığım işleri beğenmeyen vardır, beğenen vardır ama
bana; “Şuradan geçerken senin resimlerini gördük” diyorlarsa, benim için en
büyük mutluluk budur. Sanatın, insanları olumlu etkilemesi, onların psikolojisini
düzeltmesi ve zevk alan duygularını
geliştirmesi lazım. Demek istediğim
sanatın, beynimizi ve ruhumuzu beslemesi gerektiğidir. İnsana lazım olan da
budur; ruhumuzun beslenmesi. Ruhumuzu ne kadar iyi besleyebilirsek o
kadar mutlu oluruz. İşte sanatın güzelliği de buradan geliyor.

Bir resmi ne kadar sürede bitiriyorsunuz?
Resmin süresi hiç belli olmaz ama
ben ortalama yılda; 50, 60 bazen de 70
resim yapıyorum. Bu bakımdan şimdiye
kadar benim yaptığım resmin sayısı hep
bellidir.

Şimdiye kadar kaç sergi açtınız?
Sürekli çalışan bir ressam olarak,
1966’dan beri resim yapıyorum, sergi
açıyorum. Açtığım sergi sayısını unuttum. Tahmini olarak şimdiye kadar 35
kişisel sergi açtığımı söyleyebilirim. Bu
sergilerden 15 tanesi yurtdışındaydı.

Armoni Sanat Galerisi
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Adres: Yıldız Mah. 4. Cad. 724. Sok
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CBKSOFT

BK SOFT 2000 yılının başında, Amerika'da teknolojinin kalbi olarak bilinen Silikon Vadisi'nde, Türk
mühendisler tarafından kurulmuş bir yazılım şirketidir. İlk gününden beri sadece yerel değil, dünya
çapındaki şirketlerle yazılım arenasında rekabet
etmiş ve kendini ispat etmiş bir şirkettir. Silikon Vadisi'nde 2004
yılına kadar ürün ve servislerini New York'dan San Francisco'ya,
Connecticut'tan Kanada'ya kadar müşterilerine ulaştırmış;
güvenilirliği, verimliliği ve teknolojisi ile sektörde yerini belirlemiş ve aranan bir firma haline gelmiştir. 2004 yılında merkezini
Türkiye'ye taşıyan CBKSoft, şu anda Bilkent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde çalışmalarına devam etmekte ve hem yurtiçindeki müşterilerine ürünlerini ve servislerini sunmakta, hem de
Amerika, Kanada ve Avrupa'daki müşterilerine teknoloji ihraç
etmektedir.
Neden kurulmuştur?
CBKSoft tecrübesini, iş akışlarını, çalışanları ve müşterileri
ile olan profesyonel ilişkilerini kullanarak, bilgi teknolojileri alanında yeni teknolojiler yaratmak ve var olanları daha ileriye
götürmek amacıyla kurulmuştur. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki
bilgi birikimlerini, en verimli, en kolay, en uygun ve en kalıcı
çözümlere dönüştürmek, bunu yaparken de son teknolojiyi
kullanarak müşterilerine daima artı değerler katmak,
CBKSoft'un başlıca ilkesidir. Kurulduğu ilk günlerdeki müşteri-

leri ile dahi halen çalışması, CBKSoft'un müşteri memnuniyetindeki başarısının bir ispatıdır. Tamamen Türk sermayeli bir bilişim teknolojileri şirketi olan CBKSoft, Amerika, Kanada, Avrupa ve Türkiye'ye yayılmış olan müşteri portföyü, dünyaya teknoloji ihraç etmesi, altyapısı, tecrübeleri ve uzman kadrosu ile
daima beklenenin ötesinde bir hizmet sunmaktadır.

Başarınızı neye borçlusunuz?
CBKSoft için başarılı bir proje, son teknolojinin, yönetimçalışanlar-müşteriler üçgenindeki kusursuz iletişimin ve ispatlanmış altyapısının harmanlanması sonucunda, vaat ettiği
zaman ve bütçe çerçevesinde tamamlanmış projedir. CBKSoft,
bilişim teknolojilerini verim, üretkenlik ve iletişim açısından çok
hızlı bir geri dönüşüme sahip stratejik bir yatırım olarak görmektedir. CBKSoft, üretim, mühendislik, finans, eğitim ve satış
alanlarında geliştirdiği çözümlerden elde ettiği deneyimler
sayesinde, müşterilerinin yatırımlarının en hızlı ve en etkili şekilde sonuç vermelerini sağlamaktadır. Bu anlayışlara sahip bir
bilişim firması olarak, kalitesini, yeteneklerini ve kalıcılığını
ispatlamış olan CBKSoft, daima müşterilerine beklenenin üzerinde hizmet sunmuş, güven vermiş ve kalıcı iş ilişkileri kurmuştur.

Firmanızı bugün nerede görüyorsunuz?
Dünya çapında bir hizmet kalitesi, güncel, esnek ve güçlü
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ürünler arayan her firma için CBKSoft, en doğru adrestir. Sektöründe kendini kanıtlamış, emin ve bilinçli adımlarla büyüyen
CBKSoft, bu özellikleri ile sadece Türkiye'de değil, dünyada
pek çok kuruluş tarafından tercih edilmektedir.
enVision® Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi Hızla Yayılıyor!
CBKSoft satış ve pazarlama müdürü Ömer Ulusoy, tamamen yerli bir ürün olan enVision® Doküman ve Süreç Yönetim
Sistemi’nin 2010 yılı içerisinde büyük bir hamle yaptığını ve tüm
Türkiye genelinde birçok kurum ve kuruluşta kullanılmaya başlandığını belirtti.
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Evrak takibi, belge yönetimi, arşiv yönetimi, doküman
yönetimi, iş akışı yönetimi ve form yönetimi gibi modülleri ile
birlikte tamamen ağ tabanlı ve eksiksiz bir sistem sunan enVision®, alanında lider olma yolunda emin adımlarla yürüyor.
Ömer Ulusoy, “2010 yılının ilk yarısında hem kamu kurumlarında, hem de özel kuruluşlarda büyük bir atak yapmayı
başarmış durumdayız. Ülkemizin önde gelen ve takip edilen
kurum ve kuruluşları tarafından enVision Doküman ve Süreç
Yönetim Sisteminin tercih edilmesi, bizleri gururlandırırken, bu
alandaki liderlik hedefimize doğru yürüyüşümüzde bize güç
veriyor. Özellikle Eltem-Tek A.Ş., Dizayn Grup ve Feka Otomotiv, Ertemtek.A.Ş, MPM (Milli Produktivite Merkezi), DPT (Devlet
Planlama Teşkilatı) gibi büyük özel kuruluşlar, bu tür ürünlere
yaptıkları yatırımları, hata yapmamak adına son derece iyi inceleyerek ve çok etkili bir şekilde araştırarak seçerler. Bu tür firmaların ürünümüzü incelemesi ve yerli-yabancı birçok rakip

ürüne tercih etmesi, enVision Doküman ve Süreç Yönetim Sisteminin ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaktadır.” dedi.
enVision® Doküman ve Süreç Yönetim Sistemi ile Her
Ziyaretçi Adına Bir Ağaç Dikilmiştir
CeBIT 2010 fuarında enVision® standını ziyaret eden tüm
ziyaretçiler için birer ağaç dikilmiştir.
Ömer ULUSOY, hayata geçirilen “Yeşil Gelecek” projesi
çerçevesinde, tüm fuar ziyaretçileri adına Ege Orman Vakfı
işbirliği ile birer ağaç dikildiğini ve bunu belgeleyen Ege Orman
Vakfı sertifikalarının, ziyaretçilere fuar esnasında teslim edildiğini belirtiyor.
2009 yılındaki CeBIT fuarında da aynı uygulamayı yaparak
ülkemize çok sayıda ağaç kazandırıldığını belirten Ömer ULUSOY, ağacın en değerli hediye olduğunu vurguladı ve “Ziyaretçilerimiz, bu uygulamadan çok memnun kaldılar ve anlamlı
buldular.” dedi.
“Kağıtsız ofis, dünyamızın geleceği için de son derece
önemli bir hedeftir.” diyen Ömer ULUSOY, yeşil bir gelecek için
firma olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını da belirtiyor.

sosyal sorumluluk

63

“Ne dediğini bilen, dediğini akıl süzgecinden yeteri kadar geçirip konuşan, boş konuşmayan, hoş bir insandı Aydın Köymen; mütevazı yaşamı içinde arkasından izler bırakan,
fakat bu izleri dahi belirginleştirmeyip bunlardan kendisine bir övünç kaynağı çıkartmayan
biriydi. Hangi topluma girerse girsin muhakkak yararlı izler bırakıp arkasından güzel intibalar, faydalı bilgiler ve sistemler bırakarak giden bir insandı Aydın Köymen...” Ali E. Eker

D

ünyamız uzun yıllardır yeni bir süreçten geçiyor:
Küreselleşme. Bu süreçte, her alanda yeni kavramlar, yeni düşünceler, yeni tanımlamalar ortaya çıkıyor, sorgulanıyor ve tartışılıyor. Üretilen yeni yaklaşımlar, yerleşik olanları alt üst ediyor, insanlık sonu
alınmamış, sonuçları belirginleşmemiş kaotik bir ortam içinde
kendine yollar arıyor.
Bu kaotik ortamda, insan kendi yerini ve konumunu da irdeliyor. Eski değişiyor… Peki, yeni ne? Küreselleşen dünyada
(küresel dünya bir yanılsama değil, sahici bir olguysa) insanın
gündelik yaşamını kuşatan yaşam içinden üretilmiş kimi kavramlarda, yapılarda, olgularda, bugüne tekabül eden biçimlerde meydana gelen değişiklikler ne? Böylesi değişikler var ise
bunlar ne anlama geliyor? Kaybettiğimiz güne kadar, bağımsız
bir düşünür olan Aydın Köymen, hep bu sorunsalların içinde ve
ortasında var oldu. Düşündü, sorguladı, tartıştı, üretti ve yazdı.
Pek çok aydınımızla birlikte…
Aydın Birlikteliği adı altında, kendisinin bu çabalarını anlamlı kılmak ve sürdürülmesini sağlamak üzere Aydın’ı seven aydınlar tarafından bir internet sitesi kuruldu. Sinem Özgün Köymen,
Can Özgün, Asaf Köksal, Engin Demirci, Ege Özgün, Seda
Özbulut, Eser Özgirgin ve Kavaklıderem Derneği’nin katkılarıyla
kurulan sitede; Aydın Köymen’in çalışmaları, kitapları, anısına
yapılan sunum ve Aydın Köymen yazı yarışması şartnamesi yer
alıyor. Aydın Birlikteliği konusunda detaylı bilgi almak isteyenler
için sitenin adresi: http://www.formatd.net/aydin/birlikteligi.html
Aydın Köymen (1945-2010)
Çocukluğunun geçtiği Bursa’da ailesiyle, okul çağlarında
arkadaşlarıyla, yaz tatillerinde Uludağ’ı karış karış gezmek,
kamp kurmak en büyük tutkusuydu. Sarı Alan, Kirazlı yayla,
sarp tepeler. Bir gün o sarp tepelerden birinden düşerek ölümden döndü. Öğrenimini Ankara’da tamamladı. Ayşe Abla (1957)
TED Ankara Koleji (1964) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi (1968) aynı üniversitede master çalışması yaptı.

Askerliğini Ankara’da yedek subay olarak (1971) yaptı.
1971-1974 yıllarında İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi’nde
uzman yardımcısı ve Sanayi Seksiyonu Başkanı olarak çalıştı.
1974’ten sonra Türkiye İşçi Partisi Genel Sekreter Yardımcılığı yaparak siyasete yelken açtı. Gene bu dönemde Yeni
Ortam’da yazarlık, Sosyalist Yarın Dergisinde Genel Yayın
Yönetmenliği, Yeni Gündem dergisi Ankara temsilciği yaptı.
Sayısız makale ve röportajları, Ortak Pazar Boyunduruğu ve Türkiye’nin Sanayileşme Sorunu isimli kitapları var.
Milli Savunma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yapan, Yassı
Ada’da eziyet çekip beraat eden babasının ölümünün ardından,
yıllar sonra kendi de solculuk ve fikir suçundan gözaltına alınıp
aylarca işkence çekti. Bir kara mizahtı ülkede yaşananlar.
Düşünmekten, üretmekten ve yaşama bağlılığından hiçbir şey
kaybetmedi.
1987 yılında Kent Tanıtım ve Reklam Ajansı’nda Genel
Müdürlük yaptı. 1989-1994 yıllarında en büyük ideali olan kentine hizmet etmek coşkusuyla dolu olarak Murat Karayalçın
döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu
Üyeliği ve Kültür Sanat Danışmanı olarak görev yaptığı yıllarda
Joan Baez, Zülfü Livaneli, Theodorakis ve Jethro Tull konserleri,
Yunus’tan Nazım’a müzikali, Okullararası Tiyatro Yarışması,
Uluslararası Yeni Müzik Festivali, Ankara Halk Kurultayı, Halk
Danış v.b etkinliklerin gerçekleştirilmesinde büyük emeği ve katkısı oldu.
1994 yılında Toplu Konut İdaresi Başkan Danışmanlığı
görevini yaptı. Ankara Enstitüsü Vakfı, TÜSES (Türkiye Siyasal,
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) SODEV (Sosyal
Demokrasi Vakfı) kurucu üyeliği, birçok sivil toplum örgütünde
yönetici ve üye olarak bulundu. Türkiye’nin birçok kentinde
düzenlenen sayısız panellere yönetici ve konuşmacı olarak katıldı.
Aydın Köymen, Sinem Köymen’le evliydi. Ailesiyle özellikle
çok sevdiği gelini Petek ve oğlu Yaşam’la tatil yapmak, karısıyla
ARALIK 2010 kolejliler
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Kavaklıderem Derneği, yapmak istediği
düşüncelerini hayata geçirmek için son
derece uygun bir örgütlenme yapısına
sahipti. Kavaklıderem Derneği için de
Aydın
Köymen önemli bir şahsiyetti.
Aydın
Köymen, sorunun temeline, kaynağına inme becerisine sahipti. Şimdiye
kadar genellikle kent ölçeğinde çalışmalar
yapan Kavaklıderem Derneği, Aydın Köymen’in önderliğinde birebir insanların taleplerine, sorunlarına, ihtiyaçlarına semt ölçeğinde çözüm aramaya, semt söyleşileri
yapılmaya başlandı.

günlük uzun yürüyüşler yapmak, film izlemek,
bol bol kitap okuyup birlikte tartışmak, her gün
Sudoku yarışması yapmak onun için son yılların en büyük keyfiydi.
2006 yılından itibaren bağımsız bir düşünür
olarak tekrar yazmaya başlamış tecrübesi, birikimi, insan sevgisiyle yaşadığı kent ve semt için
yeni projeler üretip, faydalı çalışmalarına
devam etmekteyken, 25 Mayıs 2010 tarihinde
torunu Çınar’ı göremeden aramızdan ayrıldı.
Aydın Köymen ve Kavaklıderem Derneği
Kavaklıderem Derneği’i Aydın Köymen için
önemli bir sivil toplum örgütüydü. Çünkü

Ülkem, Kentim ve Semtim”

Aydın Köymen Yazı Yarışması
Aydın Köymen ve eşi Sinem Köymen Eylül ayında
“Ülkem, Kentim ve Semtim” konulu bir panel yapmayı
planlamıştı. Ancak Aydın Köymen’in zamansız aramızdan
ayrılışı nedeniyle bu proje bugün, Aydın Birlikteliği ve
Kavaklıderem Derneği’nin işbirliği ile yazı yarışması olarak
hayata geçiriliyor.
Yarışmanın Amacı:
Aydın Birlikteliği ve Kavaklıderem Derneği, toplumsal
ve gündelik yaşamımızın temelleri olan ülke, kent, semt
kavramlarının yeni biçimleri üzerine, her yaştan düşünürümüzü, söyleyecek şeyi olanları tartışmaya, tekrar düşünmeye ve yamaya çağırıyor. “Ülkem, Kentim, Semtim”
Aydın Köymen Yazı Yarışması belki de kaotizmin yılgınlığını arttıran ve bizleri nefes alamaz hale getiren düşünce ikliminin yeni ve güneşli ütopyalara yelken açmasına da
yarayacaktır.
Katılım Koşulları:
1.Yarışmacılar, birden fazla yazıyla yarışmaya katılamazlar, yazıların özgün ve daha önce yayınlanmamış
olması gerekmektedir.
2.Yazılar, A4 boyutunda kağıdın bir yüzüne 12 punto
olarak, Times New Roman karakteriyle, 1,5 satır aralıkta
yazılmalı ve 5 sayfayı geçmemelidir.
3.Yarışmacı yazının altına sadece bir kelimeden oluşacak rumuz yazıp, yazıyı 7 nüsha halinde, 1 adet CD’yle,
üzerine aynı rumuz yazılı bir zarfa ağzı kapalı olarak koyacaktır. Üzerinde aynı rumuzun bulunduğu diğer bir zarfa 1
adet fotoğraf, isim, soyad, yarım sayfayı geçmeyen kısa
özgeçmiş, adres, telefon ve mail bilgilerini yazıp, şartnamedeki maddeleri kabul ettiklerini bildiren bir dilekçeyi de
üzerinde rumuz yazılı olan ağzı kapalı bir zarfa koyup, her
iki zarfı da büyük bir zarf içinde taahhütlü, APS veya kargo
ile aşağıdaki adrese gönderecektir:

4. İsimsiz, rumuzsuz, eksik bilgili ve zamanında
gönderilmeyen yazılar, değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5. Yarışmaya katılan bütün adaylar, şartnamede yer
alan koşulları kabul etmiş sayılırlar.
6. Yarışma Takvimi
Son başvuru tarihi: 10 Ocak 2011
Sonuçların Açıklanması: 10 Mart 2011
Sonuçlar, 10 Mart 2011 tarihinde Hürriyet ve
Cumhuriyet gazetelerinde,www.kavakliderem.org.trve
www.formatd.net/aydin/birlikteliği.html sitelerinde
açıklanacaktır.
Ödül töreni: 25 Mayıs 2011
7. Yarışmanın Ödülleri:
Birinciye: 1.500,00TL
İkinciye: 1.000,00 TL
Üçüncüye: 500,00 TL
8. Yarışma Jürisi:
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. İlhan Tekeli
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Buğra Kavala
Boğaziçi Üniversitesi
Murat Karayalçın
Yalçın Doğan
Hürriyet Gazetesi Yazarı
Erdal Kurttaş
Şehir Plancısı, Çankaya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü
Engin Ural
Kavaklıderem Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

KAVAKLIDEREM DERNEĞİ

Güniz Sok. No:12/A Kavaklıdere 06700 Ankara Tel: 0 312 426 02 06 Faks: 0 312 427 59 90
Web: www.kavakliderem.org.tr E-mail: destek@kavakliderem.org.tr
Aydın Birlikteliği web: http://www.formatd.net/aydin/birlikteligi.html
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ayat bize bazen öyle oyunlar oynar ki, kendimizi
bir anda hiç planlamadığımız bir durumun içerisinde bulabiliriz. İşte Necip Türegün’ün Kolej’de okumaya başlaması, tam da böyle bir durumla açıklanabilir.
İstanbul’da özel bir okulda okurken gözüne kaçan bir kum
tanesi, neredeyse tek gözünü kör etme noktasına getiriyor
Necip Türegün’ü… Uzun ve sancılı tedavi sürecinden sonra
gözü kurtarılabiliyor fakat 3 ay süren tedavi boyunca okul
hayatına ara vermek zorunda kalıyor. Son derece katı kuralları
olan bu okul, bu uzun tedavi süresini mazeret olarak kabul
etmiyor. Bu nedenle TED Ankara Koleji’ne başvuru yapılıyor.
Böylece Necip Türegün’ün 9. sınıfın sonlarına doğru, 1943
yılında Kolej serüveni başlıyor…

Bey, Saint Joseph’den sonra Kolej’deki derslerde hiç zorlanmıyor. Okul hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olan Türegün,
Kolej anılarıyla ilgili şunları dile getiriyor “Kolej’e geldiğimde
fizik, kimya, matematik dersleri çok kolay gelmişti. Her gün
öğleden sonra 2 saat lisan dersi vardı. Öğleden sonralarım
serbest olsun diye Fransızcayı seçtim. Fransızca Hocam önce
beni acemi olarak gördü ve Fransızca bilgimi denedi, sonra
beni çağırdı ve dedi ki; ‘Sen istersen öğleden sonraları Fransızca derslerine gelme.’ Sorduğu soruları, tam gramatikal olarak Fransızca sormamıştı ama ben gramatikal olarak cevap
vermiştim. Böylece öğleden sonraları Fransızca derslerine girmedim.”
Spor ve Tiyatroda da Başarılıydım

Derslerdeki başarılarının yanı sıra sporun pek çok dalında
da başarılar elde ediyor Necip Türegün; futbol, basketbol,
voleybol, boks, atletizm, tenis… Türegün, spor yaşamına iliş1926 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Necip Türegün,
kin şunları söylüyor: “Gençlerbirliği’nden lisans çıkardılar. Sonbabasının vali olması nedeniyle ilkokul eğitiminin bir bölümüra bir gün; ‘Yunan takımı geldi kalecimiz yok, kalede dur’ dedinü, Türkiye’nin çeşitli illerinde tamamlıyor. Babasının Danışler. Maçı 3-0 aldık. İyi oynadığım için Gençlerbirliği’nin kalecisi
tay’daki görevi dolayısıyla da 4. ve 5. sınıfları Ankara’da okuoldum. Daha sonra da milli takıma
yan Türegün, o günlere dair hafızakaleci namzeti olarak seçtiler. Sposında kalanları şöyle dile getiriyor:
run birçok dalıyla uğraştım; tenis
“Küçükken Fransız matmazelim varoynadım, Junior Double finalistiydı. Evde Türkçe konuşmak yasaktı.
dim, üniversitelerarası yüksek atlaTürkçeden evvel Fransızcayı öğrettiler
ma şampiyonuydum. Hatta atlebize. Rahmetli babam Galatasaray
tizmde elde ettiğim birincilikten
Lisesi, annem ise Amerikan Koledolayı bir arkadaşım bana “tavşan”
ji’nden mezundu. İlkokula gittiğim
lakabı takmıştı.”
dönemde Türkçeyi “g” diye konuşuNecip Türegün, eğitim hayatı
yordum ama vali çocuğu olduğum
içerisinde sahne tozu da yutuyor.
için alay edemiyorlardı.”
Hayatının iki döneminde Moliere’nin
Türegün’ün okuduğu dönemde
bir oyununu oynuyor ve her ikisi de
Kolej’de, kız ve erkekler ayrı binalarda
çok beğenilerek tekrarlatılıyor. Franeğitim görüyorlar ve ortada da bir tel
sızca olarak oynadığı oyunun bir
bulunuyor. Bu yüzden flörtlerinin hep
sahnesine ilişkin unutamadığı bir
bakış flörtü olduğunu söyleyen Necip
anısını Türegün, bizlerle paylaşıyor:
“Oynadığım sahnede, hanımın elini
tutacağım, oturduğu koltuktan kaldıracağım. Koltuğun yan tarafında
Necip TÜREGÜN’46 bir çivi varmış, hanımın eteği oraya
takılmış. O anda Fransızca kafiyeyi
uydurarak çiviye laf attım ve çok
beğenildi. Fransız sefiri, oyunun tekrarlanmasını
istedi, tekrarladık. Sonra akşam bir resepsiyon
yaptılar. Sefir geldi yanıma; ‘Moliere’e kafiyeye
uygun ilave yaptın’ dedi.”
Türkçeden Önce Fransızcayı Öğrendim

Okuldaki
Başarıları
Hayattaki
Başarısını
Hazırladı

Yazı Tura Attım Hukukçu Oldum

Osmanlı’dan beri hukukla uğraşan bir ailenin
bireyi Necip Türegün. Nerdeyse gelenekselleşen bir
aile mesleği olan hukuka öncelikle sıcak bakmayan
Türegün, hukukçu olmasının öyküsünü ise şöyle anlatıyor: “Mühendis olmak istiyordum. Fen Bölümü’nden
mezundum. O zaman liseden sonra olgunluk
sınavı vardı. Bütün Türkiye satında fen şubeARALIK 2010 kolejliler

anılarımız
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sinden 40 üzerinden 39 alan 4 talebeden biriyim. Sınav sonucumdan dolayı mühendis olacağım ve Michigan Üniversitesi’ne gideceğim. Fakat o sırada 137 kuruş olan dolar, 14 Eylül
kararlarıyla 284 kuruş oldu. Dolayısıyla Michigan Üniversitesi’ne maddi yönden külfetli olduğu için gidemedim. Tıbbiye ve
hukuk arasında kararsız kaldım. Sonra en olgun şekilde kararımı verdim; yazı tura attım, hukuk geldi ve hukuka gittim.”
Tesadüfi Bir Tanışma Meslek Yaşantıma Yön Verdi

Necip Türegün’ün hayatında tesadüfler de büyük rol oynuyor. Meslek yaşamının başlangıcında tesadüfen tanıştığı birinden gelen bir iş teklifi, hayatının dönüm noktasını oluşturuyor.
Bu tanışıklığa ilişkin Necip Bey şunları anlatıyor: “1951 yılında
askerlik dönemimde bir maç dolayısıyla Paris’e gitmiştim.
Akşam otelin barına indim. Yanıma bir adam oturdu. Konuş-
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da ders veriyorum. Fidic Sözleşmesi’ne ilişkin Türkiye’de çok
fazla detaylı kitap bulunmuyor. Çevremin de teşvikiyle konuyla
ilgili bir kitap yazmaya karar verdim ve hala bu kitap üzerinde
çalışmalarımı sürdürüyorum.”
Mezunlar Derneği’nde Başkanvekilliği

1958 yılında bir gün, TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği
yetkilileri Necip Türegün’ün kapısını çalıyor. O döneme ilişkin
bir anısını Türegün şöyle anlatıyor: “Dernekten geldiler ve
yönetim kurulu oluşturduklarını söyleyerek ikinci başkan olmamı istediler. Ben de kabul ettim. Bir süre ikinci başkanlık yaptım. Derneğe maddi destek sağlamak için bir gece düzenledik. Çevremin geniş olması nedeniyle biletlerin hepsini bana
vererek, satmamı istediler. İşlerimden, biraz da herhalde tembelliğimden, tek birini bile satamadım. Çay günü geldi, gele-

“Bir binada kızlar, bir binada
erkekler vardı. Ortada teller
bulunurdu. O yüzden flörtlerimiz hep bakış flörtüydü.”

tuk, arkadaş olduk. İsmimi, telefon numaramı aldı. 1957 yılında bir telefon geldi. Arayan, Paris’te tanıştığım kişiydi. Avrupa’nın en büyük inşaat şirketine genel müdür olmuştu.
NATO’nun Türkiye’deki havaalanı ve akaryakıt tesislerinin inşaatlarını aldıklarını, Fransızca bilen avukatla çalışmak istediklerini söyleyip bana, iş teklifinde bulundu. İşi kabul ettim. Ayrıca
Fransızca bilen avukatla çalışmak isteyen birkaç büyük inşaat
firmasının işinin de bana verilmesini sağladı. Böylece çok
önemli inşaat şirketlerinin müşavirliğini, avukatlığını yapmaya
ve yurtdışındaki hakem davalarına bakmaya başladım. Aldığım uluslararası davalar nedeniyle zamanla uluslararası bir
federasyonun çıkarttığı, uluslararası bir sözleşme olan Fidic
konusuna merak saldım. Fidic Sözleşmesi daha sonra Türkiye’ye geldi. Çünkü kredi veren uluslararası bankalar, inşaatlarda bu sözleşmenin uygulanmasını istiyorlardı. Bu konuyla ilgili her sene elimden geldiği kadar yurtdışında yapılan konferanslarına gittim. Arkadaşım olan, Ticaret Hukuku Profesörü ve
aynı zamanda o tarihte Bankacılık Enstitüsü Başkanı Prof.
Yaşar Karayalçın benden, hazırlayacakları bir sempozyum için
inşaat hukukuyla ilgili olarak Fidic konusunda bir tebliğ hazırlamamı istedi. Hazırladığım çalışma beğenildi ve ders vermemi istediler. 12 senedir Bankacılık Enstitüsünde Fidic konusunkolejliler ARALIK 2010

cek kimse yok. Bir tek yönetim kurulu gelecek çaya. 19 Mayıs
Tenis Kulübü üyesiydim. 100 kişi garantiye karşı oradan 10 15 arkadaş topladım, çaya getirdim. Tabii bütün biletlerin parasını cebimden ödedim. Başkanvekilliğini bir dönem yaptım.
Ondan sonra da bağlantım koptu.”
Hayatta Spor Yapmak ve Dost Kazanmak Önemli

Başarılı bir eğitim, spor ve meslek hayatından sonra gençlere vereceği tavsiyeler de olmalıydı Necip Türegün’ün. 84 yıllık yaşantısının deneyimlerinden yola çıkarak iki konuda tavsiyede bulunuyor Türegün; “Öğrencilere mutlaka spor yapmalarını öneririm. Çünkü spor, kural gerektiren bir faaliyettir. Spor
yaparak kurallara uygun hareket etmeyi öğrenirler. Ne zaman
ki hayata atılırlar, o zaman kurallara uyma alışkanlıklarını sürdürürler. İkinci önerim de elden geldiği kadar irtibatlarını geniş
tutsunlar. Ama zannetmesinler ki bu irtibat içinde herkes onların dostudur. Muhit içinde tanıdık, arkadaş sonra da dost vardır. Dost bir elin en fazla beş parmağı kadardır. Ne derler;
“Dostunu deneme dostunu kaybedersin.” Dostluk öyle bir
şeydir ki denendiği anda müspet sonuç verirse hakiki dostluktur. Ama denendiği anda tereddütler olursa demek ki o dost
değil, o günün arkadaşıdır.”
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Murat Kütük’86

Meyhane Kültürü Yeniden Hayat Buldu
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TED Ankara
Koleji mezun
u Murat
Kütük’86 ve
Bülent Sağte
kin’79
tarafından aç
ılan Körkütük
Meyhane, Kolejliler’in
yeni buluşma
noktası olacağa be
nziyor…

urat Kütük’86’nın sahibi olduğu Körkütük Meyhane, Ankara’nın
eğlence adreslerinden Bestekar Sokak’ta geçtiğimiz
aylar içerisinde kapılarınıı Başkentlilere açtı.
Onur Sayın’ın dekorasyonunu yaptığı Körkütük Meyhane’de, Akdeniz ve Rum meyhanelerinden esinlenilmiş. Mavi ve
beyazın hakim olduğu, örtülü masaların yer aldığı mekan tam
bir meyhane konseptinde yapılmış.
Bülent Sağtekin’nin işletmeci ve ortak olarak dümenin başına geçtiği mekanda, mutfağın dümenine ise balık ve meze işi
iyi bilen Adem Usta geçmiş; “Balık Pastırma”, “Balık Kokoreç”
, “Kıvırcık Kalamar”, “Balık Köfte”, “Özel Salatalar”, “Börülce” ,
“Ekmekli Balık”, “Pazıya Sarılı Balık” Adem Usta’nın
“en”lerinden.
Fava, çiroz, köpoğlu, otlar ve zeytinyağlıların bulunduğu
zengin bir meze mönüsünün de sunulduğu
Körkütük’te, lig
ve Avrupa’da oynanan maçları izleme şansı da bulunuyor.
Körkütük Meyhane, 70 kişilik kapasitesiyle, özel günlerinizde ve davetlerinizde de hizmet sunuyor. Ayrıca meyhane’de
haftanın üç günü fasıl eşliğinde limitsiz rakı ve tüm bunların
yanında da haftanın her günü Murat Kütük ve Bülent Sağtekin’in keyifli ve eşsiz sohbeti yer alıyor.

kolejliler ARALIK 2010

Körkütük Me
yhane
Adres: Beste
kar Sokak No
: 22
Küçükesat/An
kara
Tel: 0 312 41
7 70 89
kor_kutuk@h
otmail.com
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Her Yazar Kendi
Madam Rona’sını Yazdı

M
G

Ayfer Niğdelioğlu’81

eçtiğimiz günlerde kitapevlerinin raflarında yeni
bir öykü kitabı yer aldı; Japon Şemsiyeleri… Kurgu Kültür Merkezi yayınlarından çıkan bu kitapta
öyküsü bulunan yazarların isimlerini de anmak
isteriz: Ayça Nur Kip, Ayşe Gaffaroğlu, Bülent
Turhan Gündüz, Damla Mıdık Tüzüner, Derya İren Akbıyık,
Güzin Arar’87, Hakkı Cem Çarpan, Haldun Soygür, Kevser
Ruhi, Nem Ayşen İpekoğlu’82, Suzan Bilgen Özgün’81, Şelale
Özmen’75(orta kısım), Yıldırım B. Doğan.

Japon Şemsiyeleri; adından yazarlarına, içeriğinden şarkısına kadar pek çok farklı ve ilginç ayrıntıyı okuyucuyla buluşturdu…
Aralarında mezunlarımızın da yer aldığı farklı meslekleri,
farklı donanımları olan on iki yazar bir araya gelerek, bir arkadaşlarının yarım kalan öyküsüne ayrı sonlar yazmışlar. Böylece
aynı başlayan ancak farklı biten on iki özgün öykü çıkmış ortaya.
Yazarlardan; Suzan Bilgen Özgün’81, Kevser Ruhi, Ayça
ARALIK 2010 kolejliler

Ayfer Niğdelioğlu’81, Suzan Bilgen Özgün’81, Nem Ayşen İpekoğlu’82, Ayça Nur Kip.

Nur Kip ve Nem Ayşen İpekoğlu’ 82 ile Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki D&R’ın kafesinde buluştuk. Bir yandan limonlu sodalarımızı yudumlarken koyu bir sohbetin içine daldık… Son derece sıcak, samimi ve keyifli geçen saatlerin ardından işte Japon
Şemsiyeleri’ne dair diğer ayrıntılar...

Öncelikle bize “Sokak Yazarları” hakkında bilgi verebilir
misiniz?
1999 yılında UMAG’da katıldığımız Yazma Semineri’ni
tamamladıktan sonra birkaç arkadaş edebiyat birlikteliğimizi
sürdürdük. “Sokak yaşamın ta kendisidir” düşüncesi grubumuzun isminin çıkış noktası oldu. Dergi olarak başlayan çalışmalarımızı “Haziran Öyküleri”, “Mayıs Öyküleri”, “Eylül Öyküleri”
isimleriyle üç kitap olarak kendi bulduğumuz olanaklarla bastırıp dağıtımını yaptık. Sonra hem Japon Şemsiyeleri’ni hem de
diğer öykülerimizden bir derlemeyi içeren “Arnavut Kaldırımlarında Dans” isimli kitabımızı Şizofreni Dernekleri Federasyonu
ve Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği yararına dağıtmak üzere
kendi olanaklarımızla bastırdık. Bu kitaplar 1999 yılında Safranbolu’da yapılan Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde söz ettiğimiz iki sivil toplum kuruluşu adına dağıtıldı.
Bu süreçte bireysel olarak edebiyat çalışmalarına devam
ederek öyküleriyle ödüller alan ve kitapları yayımlanan yazarlarımız oldu. Birçok arkadaşımızın öyküleri de Varlık, Adam,
Notos, Lacivert, Her Şeye Karşın, Bütün Dünya gibi edebiyat
dergilerinde ve TRT Radyosu’nda yayımlandı.
Yazarlarımızdan Kevser Ruhi’nin ilk öykü kitabı "Kehribar
Kadınlar" 2004 yılında Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin
Naci Girginsoy anısına ilk kitaplar arasında düzenlediği bir
yarışmada Jüri Özel Ödülü aldı.
İkinci kitabı "Saçları Deli Çoruh" 2009 yılında henüz dosya
halindeyken Birgün Gazetesi’nin Reha Mağden anısına düzenlediği öykü yarışmasında birinci oldu. Ardından Çukurova Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği 2009 Orhan Kemal Öykü
kolejliler ARALIK 2010

Yarışması’nda da birinci oldu. Her iki yarışmada birinci olması
ve kitabın yayımlanması yakın tarihlerde gerçekleşti.
Ancak Kevser Ruhi, sonradan yaşadıklarını “Tam Aziz
Nesin’lik olay” diyerek söz ediyor ve “İlginç bir deneyim” olarak değerlendiriyor:
“Bu yarışmaları düzenleyenlerin olayın ciddiyetine paralel
bir tutum geliştirememeleri nedeniyle yarışmalardaki iki farklı
seçici kurulun birinciliğe değer gördüğü “Saçları Deli Çoruh”
nahoş tartışmaların ortasında kaldı. Edebiyata ve öykücülüğüme gölge düşürmek istemediğimden, bir basın açıklamasıyla
Reha Mağden ödülünü geri çevirdim. Orhan Kemal öykü yarışmasını düzenleyenler ise yarışma sonuçlarının açıklanmasından 40 gün ve ödül töreninin yapılmasından 12 gün sonra,
kabul edilemez birtakım gerekçeler ileri sürerek birincilik ödülümü iptal etme girişiminde bulundu.”
Suzan Bilgen Özgün, “Kırmızı Balık” isimli öyküsüyle Özgür
Pencere Edebiyat ve Sanat Derneği, 2009 Kadın Öyküleri yarışmasında birincilik ödülü, “Babasız” isimli öyküsüyle de 2008 Yılı
Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Öykü Yarışması’nda
mansiyon kazandı.
Ayşe Gaffaroğlu, “Gelincik” isimli öyküsüyle 2009 Behiç
Erkin Öykü Yarışması’nda ikincilik ödülü kazandı.
Her şeyin paylaştıkça güzel olduğunu düşünen grubumuzun enerjisi de buradan geliyor. Sokak Yazarları’nın bir özelliği
de çeşitliliğin çok olması. Herkes farklı meslek gruplarından
geliyor; psikiyatr, kadın doğum uzmanı, bankacı, sosyolog,
avukat, mühendis, işletmeci arkadaşlarımız var. Bu kadar farklılığın olduğu bir grubun on küsur senedir varlığını sürdürmesi
ve ortak bir çalışma yürütmesi kolay değil aslında. Ama edebiyat sevgisi, birbirimizin emeğine duyduğumuz saygı ve sorumlulukla bir eser ortaya çıkardık. Böyle çalışmaların sürdürülebilir olması da önemli, bu nedenle dileğimiz sokak yazarlarının
daha da artması.

kitap

Sokak Yazarları olarak şimdiye kadar kaç kitap yayımladınız?
Sokak yazarları olarak daha önce kısıtlı sayıda basılmış
dört kitabımız bulunuyor ancak yayınevi tarafından piyasaya
belli sayıda dağıtımı yapılan ilk kitabımız “Japon Şemsiyeleri”.

İlginç bir isim. Neden Japon Şemsiyeleri?
Japon Şemsiyeleri adını, farklı anlamları çağrıştırması
nedeniyle seçtik. Japon Şemsiyesi denince ilk akla gelen bir
salon bitkisi fakat kimilerine de küçük şemsiyeleri çağrıştırıyor.
Kitapta da zaten herkes farklı anlamda kullanmış. Kitap isminin
okuyucuyu tek bir konuya yönlendirmemesi ve merak uyandırması da önemli. Bunu başardığını düşünüyoruz. Japon şemsiyeleri çiçek açar, biz de öyküler açtık.

Japon Şemsiyeleri adlı öykü kitabının ortaya çıkış sürecini
anlatabilir misiniz?
Böyle bir proje fikrini ilk olarak Derya İren Akbıyık ortaya
koydu. Kitap çıkana kadar oldukça dönemeçli süreçlerden
geçti. Hem o kadar kişiyi toparlamak, hem de metinleri tekrar
tekrar gözden geçirmek zahmetli bir işti. Öyküler defalarca
okundu, düzeltildi. Kısacası çok titizlendiğimiz bir çalışma oldu
Japon Şemsiyeleri. Kalabalık bir yazar grubuyla düşünce alışverişi yapmak nedeniyle dönem dönem gecikmeler
yaşandığında hızlanmak için birbirimize itici güç
olmaya çalıştık. Gönüllü bir ekip çalışmasıydı aslında gerçekleştirilen. Madam Rona öykülerimizi misafir yazarlarınki ile de çoğaltıp zenginleştirerek Japon
Şemsiyeleri dosyamızı tamamladık. Son aşama,
yani kitap haline gelmesi iki sene sürdü.

Japon Şemsiyeleri’nin diğer öykü kitaplarından
farklı yönleri nelerdir?
Aynı metnin ve karakterin on iki ayrı bakış açısıyla farklılaşması sonucu bir nesneyi somut algılayışımızın nasıl değişebileceğini vurgulaması ve okuyucunun da kendi çağrışımlarından yola çıkarak kendi
hayallerini ve karakterlerini yaratabilmesi en önemli
farklılıklarından biridir. Bu çerçevede kitaptaki öyküler, insan psikolojisini de irdeleyen, ona ışık tutan
metinlerdir.
Kitabı farklı kılan hatta belki ilk yapan bir başka özellik ise,
bu eser için, yazarlarımızdan biri olan şan sanatçısı Ayça Nur
Kip tarafından özgün bir eser bestelenmiş olmasıdır. Kitabın
içindeki CD’de bu şarkıyı bulabilirsiniz.
Yazarların, öykülerini Altı Nokta Körlere Yardım Vakfı için bu
CD’ye okumuş olması da projemizin önemli bir sosyal sorumluluk boyutudur. Kitap Şizofreni Dernekleri Federasyonu yararına da dağıtılmıştır.
Şunu vurgulamak istiyoruz ki; Ankara’daki edebiyatçılarda,
yazmaya-çizmeye biraz da olsa bulaşmışlarında bir kenetlenme vardır. Yardımlaşma, dostluk vardır. Genellikle İstanbul’daki
dostlarımızdan, tanışlarımızdan “Kuzum, siz Ankara’da nasıl
yazıyorsunuz? Denizi bile olmayan bir kent, bozkırlar, size nasıl
ilham veriyor?” diye soranlar oluyor. Yazabilmek için denize,
boğaza ihtiyacınız yoktur. Çünkü görmek sadece çevreye ait
bir olgu değildir, algılama meselesidir. Japon Şemsiyeleri’nin
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biz Sokak Yazarları içinse çok özel bir anlamı var. Hem dostluğumuzu ortaya koyduğumuz hem de öykü deneyimlerimizi
öne çıkardığımız bir ürün oldu. Yazmak zaten başlı başına,
hayata karşı bir duruş bizler için. Öyküyle başlayan edebiyat
tutkumuzun dostlukla devam etmesi ve yazdıklarımızın okuyucuya ulaşması da ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu.

Kitabınızın tanıtımı için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
Kitabın yayımlanmasından sonra ilk olarak yer aldığımız
etkinlik Bartın Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarıydı. Yayınevimizin katıldığı fuarda Sokak Yazarlarını üç arkadaşımız ile
temsil ettik. Bu bizim, okuyucularımızla buluşmamızı sağlayan
ilk söyleşimizdi. Ayrıca yayınevimizin çeşitli girişimleri var; söyleşi ve imza günlerini sadece Ankara’da değil, çevre illerde de
yapmak için. Kitabımız İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda da
yayınevimizin standında okuyuculara sunuldu. 4 Aralık 2010
tarihinde müzikli, söyleşili bir imza günümüz Kurgu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. ODTÜ Dergisi de bir tanıtım yazısı
hazırlamakta. “Japon Şemsiyeleri” artık bizim çocuğumuz gibi
oldu. Kitabımızı ulaşabileceğimiz herkese tanıtmak istiyoruz.
Çevremizde tanıtım kanallarıyla bağlantısı olan arkadaşlarımız
var. Onların da heyecanla karşıladığı bu çalışmanın daha fazla

Kevser Ruhi

okura ulaşmasını arzu ediyoruz. Bu ortak çalışmamızın bize
verdiği güzel duyguların okura da geçebileceğine inanıyoruz.
Belki Japon Şemsiyeleri benzer çalışmalar için de bir örnek
oluşturabilir.
Sokak Yazarları olarak, hayata geçirmeyi düşündüğünüz
plan ve projeleriniz nelerdir?
Sadece öyküyle kısıtlanmayı istemiyoruz. Yazdığımız bu
öyküleri senaryolaştırıp dizi ya da kısa film haline getirme planlarımız var. Bunun tekniğine de hâkim olmak için “senaryo yazımı” eğitimi aldık. Gösterimde olan dizilerin birçoğunun birbirine benzemesi, bizde farklı bir şeyler yaratma güdüsü doğuruyor. Derya’nın birkaç yıl önce Madrid’de izlemiş olduğu, fazla
dekor ve kostüm olmadan kadın oyuncuların kendi hayatlarından parçaları aktardıkları bir tiyatro gösterisi yeni projeler için
esin kaynağımız olmuştu. Geçenlerde bu öyküyü “For Colored
Girls” adıyla film yaptıklarını öğrenmek hepimizi çok heyecanlandırdı.
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Öğretmenler Günü'nü Kutladık

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak Öğretmenler
Günü'nde ilk önce Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyetimizin
kurucusu Başöğretmen Atatürk'e bağlılığımızı sunduk.
26 Kasım 2010 akşamı ise Sheraton Otel'de düzenlenen
yemekte Öğretmenler Günü'nü kutladık. TED Ankara Koleji
Vakfı tarafından kurumda 10, 20, 25, 30, 35 ve 45 yıllık hizmet
sürelerini doldurmuş öğretmen ve çalışanlara hizmet plaketleri
takdim edildi.
Öğretmenler Günü kutlamasında TED Ankara Koleji Vakfı
Genel Müdürü Sevinç Atabay bir konuşma yaptı. Atabay
konuşmasında; "Bir kurumda kendini değerli hissedenler,
ancak o kuruma değer katarlar. Sizler, bu kurumda değerli ve
önemlisiniz" dedi.
TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sunullah
Salırlı da öğretmenlere seslendi. Öğretmenlerin toplumun
kanaat önderleri olduğunu vurgulayan Salırlı; "Bilginin, sevginin
ve aydınlanmanın sembolü öğretmenlerimizin Öğretmenler
Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.
Konuşmaların ardından hizmet plaketleri törenine geçildi.
Kıdem sırasına göre takdim edilen öğretmen ve çalışanlar, TED
Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sunullah Salırlı,
Yönetim Kurulu Genel Saymanı Semih Apa, Yönetim Kurulu
Üyeleri Denizhan Sungur, Melih Zaim ve Genel Müdür Sevinç
Atabay'ın elinden plaketlerini aldılar.
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TED Ankara Koleji Söyleşi Günlerine Yine Başarılı ve Ünlü İsimler Konuk Oldu

Hulki Cevizoğlu Cumhuriyet’in
Kazanımlarını Anlattı

Gazeteci-Yazar Hulki Cevizoğlu, Cumhuriyet'in 87. Yıldönümü kutlamaları kapsamında Lise Kısmı Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nun daveti üzerine TED Ankara Koleji
Söyleşi Günleri'ne konuk oldu. 27 Ekim 2010 tarihinde amfitiyatroda düzenlenen söyleşide Cevizoğlu, "Cumhuriyetin Kazanımları" hakkında düşüncelerini paylaşarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Hulki Cevizoğlu: "Cumhuriyet bizleri birer insan haline getirdi. Demokratikleşme,
insanların düşüncelerine ve görüşlerine önem verilmesi Cumhuriyet'in getirdiği en
büyük kazanımdır." dedi. Ülkemizde demokratikleşme adı altında Cumhuriyet'in temellerini yıkmaya çalışanlar olduğunu belirten Cevizoğlu, Atatürk'ü eleştirirken hakarete
varan tartışmaların yanı sıra Atatürk'ü rozet ve heykel kavramlarına sıkıştıran, Kurtuluş
Savaşı'nı doğru anlatmayan insanların da Atatürkçülüğe zarar verdiğini ifade etti.

Behzat Ç. Oyuncularına Büyük İlgi

Star TV'de yayınlanan polisiye dizi Behzat Ç.'nin oyuncuları, 03 Kasım 2010 tarihinde
düzenlenen TED Ankara Koleji Söyleşi Günleri’ne konuk oldu. Lise Kısmı Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye, dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, rol arkadaşları İnanç
Konukçu (Hayalet) ve Fatih Artman (Harun) ile dizinin Genel Koordinatörü Muharrem Gülmez
katıldı. Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen söyleşide öğrenciler, dizi oyuncularına büyük ilgi
gösterdi.
Ç. Harfinin Sırrı

Öğrenciler Ç. harfinin açılımını sorduğunda Muharrem Gülmez, senaryonun uyarlandığı
kitabın yazarı Emrah Selbes’in, bir sohbetimiz sırasında kendisine “Alfabede Ç harfine haksızlık yapıldığını düşününüyorum. Onun intikamını almak için karakterin soyadı Ç. oldu.” dediğini
belirtti. Bir öğrenci, Erdal Beşikçioğlu’na “Behzat Ç. ile benzeşen yönleriniz var mı?” sorusunu
yöneltti. Beşikçioğlu soruyu “Genelde bir rolü çalıştığınızda o rolün içinde kendinizden birşey parlar. Behzat Ç.'nin parlayan, öne
çıkan yönü de karakterin sistemi eleştiren ve başkaldıran tarafı.” diyerek yanıtladı.

Can Atilla ile Müzik Üzerine Bir Söyleşi

Elektronik etnik müziğin ülkemizde ve yurt dışındaki başarılı temsilcisi Can Atilla, 26 Ekim
2010 tarihinde gerçekleştirilen TED Ankara Koleji Söyleşi Günleri'nin konuğuydu. Satış grafiği
ile dikkat çeken Osmanlı temalı üçlemelerinden sonra Bizans'tan günümüze 2500 yıllık İstanbul tarihini anlattığı "Altın Çağ" albümünü 2010 yılında müzik dünyasına kazandıran Can Atilla,
TED Ankara Koleji lise öğrencileri ile müzik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Atilla, iyi müziğin kriterlerini; estetik, evrensel ve benzersiz olmak, zamana karşı direnç göstermek ve içinde fikir barındırmak olarak sıralayan ünlü müzisyen sanatçılığı da "toplumsal
dahilik" olarak tanımladı. Bir öğrencinin Türkiye'de piyasaya çıkan albümlerinin neden Osmanlı
temasını taşıdığını sorması üzerine Atilla, daha önce ülkemizde böyle bir çalışma yapılmadığı
için bu temayı seçtiğini söyledi. Bir başka öğrencinin "Sözlü müzik daha çok sevildiği halde
enstrumantal müziği tercih etmenizin sebebi nedir?" sorusu üzerine Atilla: "Sözlü müziğin
hükümranlığını yadsımak mümkün değil. İnsanlara daha kolay ulaşıyor ve anlaşılıyor. Bizim
yaptığımız şeyin içinde mistisizm var, formüller var, siz varsınız. İnsanlar bu formülleri izleyerek
kendilerini bulduklarını hissediyorlar." dedi.
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Sahalardaki Gururumuz TED Ankara Kolejliler
1.Lig’de A Bayan Voleybol, 2.Lig’de de A Erkek Basketbol, A Bayan Basketbol ile
A Erkek Voleybol takımlarımız liglerdeki başarılı mücadelelerine devam etmektedir.
Bu mücadelelerde takımlarımıza destek vermek için Tüm Kolejlileri bekliyoruz.
A BAYAN VOLEYBOL

FİKSTÜR

TEKNİK KADRO
: Yusuf Çavuşoğlu
Antrenör
Yrd.Antrenör : Taylan Topaloğlu
Yrd.Antrenör : Barış Bayraktar
: Ekaterina Mityanova
Masöz

SPORCULAR:
Libero
1 Miniriye Vatansever
Pasör
3 Ezgi Kapdan
Köşe Oyuncu
4 Elena Hurkova Özel
Pasör
5 Naz Demirkılıç
u
6 Mariana Diaconita Aydın Köşe Oyunc
Köşe Oyuncu
7 Merve Eskikaya
Orta Oyuncu
8 Nilay Özek
Pasör Çaprazı
9 Özge Pala Tulu
Orta Oyuncu
10 Tracy Stalls
Orta Oyuncu
11 Fulya Türük
Libero
13 Ece Gören
Köşe Oyuncu
12 Özge Özkorul

21.11.2010
28.11.2010
04/05.12.2010
11/12.12.2010
18/19.12.2010
25/26.12.2010
01/02.01.2011
08/09.01.2011
15/16.01.2011
22/23.01.2011
29/30.01.2011
05/06.02.2011
12/13.02.2011
19/20.02.2011
26/27.02.2011
05/06.03.2011
12/13.03.2011
19/20.03.2011
26/27.03.2011
02/03.04.2011
09/10.04.2011
16/17.04.2011

İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Karşıyaka
TED Ankara Kolejliler
Vakıfbank Güneş Sig.T.Telekom-İba Kimya
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Nilüfer Bld.
Kolejliler
MKE Ankaragücü- İba Kimya TED Ankara
ı
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-İller Bankas
r
Ereğli Bld. - İba Kimya TED Ankara Kolejlile
Vitra
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Eczacıbaşı
r
Dicle Üni. - İba Kimya TED Ankara Kolejlile
r
Beşiktaş - İba Kimya TED Ankara Kolejlile
Medical Park
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Galatasaray
Kolejliler
Fenerbahçe Acıbadem- İba Kimya TED Ankara
r
Kolejlile
Ankara
TED
Kimya
ka-İba
Karşıya
nk Güneş Sig.T.Telekom
İba Kimya TED Ankara Kolejliler- Vakıfba
r
Nilüfer Bld. - İba Kimya TED Ankara Kolejlile
gücü
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-MKE Ankara
r
İller Bankası- İba Kimya TED Ankara Kolejlile
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Ereğli Bld.
r
Eczacıbaşı- İba Kimya TED Ankara Kolejlile
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Dicle Üni.
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Beşiktaş
Ankara Kolejliler
Galatasaray Medical Park- İba Kimya TED
Acıbadem
İba Kimya TED Ankara Kolejliler-Fenerbahçe

Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
Ankara
Konya
Ankara
Diyarbakır
İstanbul
Ankara
İstanbul
İzmir
Ankara
Bursa
Ankara
Ankara
Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
İstanbul
Ankara

isteyayınlamaktadır. Bu sebeple maçlara katılmak
*Federasyonlar maçların kesin tarihini aylık olarak
r.
ebilirle
öğren
)
.org.tr
jlilersk
edkole
www.t
sayfamızdan(
yen seyirci lerimiz, kesin tarih ve saatlerini web

A ERKEK VOLEYBOL

TEKNİK KADRO:
Antrenör
Yrd.Antrenör
Kondisyoner
SPORCULAR:
1 Cevat Şimşek
2 Bektaş Berk Çiçek
3 Vasili Kurdziuk
5 Engin Yılmaz
7 Anıl Mahir Olcay
9 Süleyman Kolişler
10 Gerçek Budak
11 Feyzi Bakır
12 Fırat Yavuz
13 Mete Güngör
14 Uğur Çayır
17 Barış Dülgar

: Osman Çarkçı
: Fuat Dokgöz
: Evrim Ünver
Orta Oyuncu
Köşe
Pasör Çaprazı
Orta Oyuncu
Pasör
Orta Oyuncu
Orta Oyuncu
Smaçör
Libero
Pasör Çaprazı
Pasör
Smaçör

24.10.2010
06.11.2010
14.11.2010
21.11.2010
28.11.2010
05.12.2010
12.12.2010
19.12.2010
09.01.2011
23.01.2011
30.01.2011
06.02.2011
13.02.2011
20.02.2011
27.02.2011
06.03.2011

FİKSTÜR
Tedaş EDM Spor-Dorçe TED Ankar
a Kolejliler
Hatay
Diyarbakır Bşb. - Dorçe TED Ankar
a Kolejliler
Diyarbakır
Dorçe TED Ankara Kolejliler-Fındıklısp
or
Ankara
Melikgazi Bld.- Dorçe TED Ankara
Kolejliler
Kayseri
Dorçe TED Ankara Kolejliler-Belediye
Plevne
Ankara
TVF Spor Lisesi- Dorçe TED Ankar
a Kolejliler
Ankara
Dorçe TED Ankara Kolejliler-4 Eylül
Bld.
Ankara
Dorçe TED Ankara Kolejliler-Niksar
Bld.
Ankara
Dorçe TED Ankara Kolejliler-Tedaş
EDM Spor
Ankara
Dorçe TED Ankara Kolejliler-Diyarbakı
rspor
Ankara
Fındıklıspor- Dorçe TED Ankara Kolejli
ler
Rize
Dorçe TED Ankara Kolejliler-Melikgaz
i Bld.
Ankara
Belediye Plevne- Dorçe TED Ankar
a Kolejliler
Tokat
Dorçe TED Ankara Kolejliler-TVF Spor
Lisesi
Ankara
4 Eylül Bld.- Dorçe TED Ankara Kolejli
ler
Sivas
Niksar Bld- Dorçe TED Ankara Kolejli
ler
Tokat
ARA-
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A BAYAN BASKETBOL
TEKNİK KADRO:
: Derya Özyer
Antrenör
Yrd.Antrenör : Caner Arda Aydın
: Eşber Durgutlu
Menajer
: Mustafa Dede
Masör
SPORCULAR:
4 Pınar Turan
5 Irmak Özden
6 Dilara Tobgar
7 Gamze Türkoğlu
8 Pelin Küccük
9 Saynur Tozlu
10 Sariye Kumral
11 Harika Gözde Özden
12 Didem Süer
13 Sera Özelçi
14 Sema Pekel
15 Whitney Jones

Guard
Power Forvet
Guard
Pivot
Power Forvet
Pivot
Forvet
Power Forvet
Power Forvet
Power Forvet
Pivot
Power Forvet

FİKSTÜR
30.10.2010
06.11.2010
13.11.2010
20.11.2010
04.12.2010
12.12.2010
18.12.2010
25.12.2010
02.01.2011
16.01.2011
22.01.2011
20.01.2011
05.02.2011
19.02.2011
26.02.2011
06.03.2011
12.03.2011
19.03.2011

de Türk Telekom
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Niğ
caeli Bş.Bld.
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Ko
Kolejliler
İzmir Bşb. - OPTİMUM TED Ankara
nkaya Üni.
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Ça
nak Güneş
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Ko
Kolejliler
Güre Bld.- OPTİMUM TED Ankara
rtyol Bld.
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Dö
a Kolejliler
Bağlar Bld. - OPTİMUM TED Ankar
Kolejliler
Bursa Bld.- OPTİMUM TED Ankara
Ankara Kolejliler
Niğde Türk Telekom- OPTİMUM TED
a Kolejliler
Kocaeli Bş.Bld.- OPTİMUM TED Ankar
ir Bşb.
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-İzm
a Kolejliler
Çankaya Üni.- OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler
Konak Güneş- OPTİMUM TED Ankar
re Bld.
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Gü
a Kolejliler
Dörtyol Bld.- OPTİMUM TED Ankar
ğlar Bld.
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Ba
rsa Bşb
OPTİMUM TED Ankara Kolejliler-Bu

A ERKEK BASKETBOL
TEKNİK KADRO:
Antrenör
Yrd.Antrenör
Yrd.Antrenör
Menajer
Kondisyoner
Fizyoterapist
İstatistik
Malzeme Srm.

SPORCULAR:
4 Uğurcan Aksoy
5 Bora Sancar
6 Emre Özpulat
7 Nezih Özbakır
8 Özgün Önver
9 Burak Erol
10 Yalçın Azizmahmutoğulları
11 Mehmet Özdoğan
12 Barış Erlim
13 Kenneth Leroy Walker
14 Recai Öztürk
15 Serhan Kavut
16 Gökhan Yazıcıoğlu

kolejliler ARALIK 2010

: Hakan Yavuz
: Erol Pehlivan
: Berkay Altuğ
: İbrahim Ulusoy
:Hilmi Taşer
: Ünal Şahin Susam
: Önder Malatyalı
: Levent Ovacık

Pivot
Guard
Forvet
Forvet
Forvet
Guard
Forvet
Forvet
Guard
Power Forvet
Forvet
Guard
Forvet

Ankara
Ankara
İzmir
Ankara
Ankara
Balıkesir
Ankara
Diyarbakır
Bursa
Niğde
Kocaeli
Ankara
Ankara
Malatya
Ankara
Hatay
Ankara
Ankara
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indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar indirimli kuruluþlar
ALÝYEALINEW EDDING

%10

ALLEN
EDMONDS

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

ARMADOR
DANIŞMANLIK
MAK.LTD.ŞTİ.

ELMAS UÇ.3,
EKİP.5

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

CAFE KAHVE

%10

UĞUR MUMCU CAD.NO12 GOP/ANKARA
TEL: 0312 446 20 51

ÇEŞME LADİN OTEL

%15-10

DALYANKÖY ÇEŞME/İZMİR
TEL: 0232 724 83 27 www.ladinotel.com.tr

E-LAB TIBBI TAHLİL
LABORATUVARI
A.Ş.

%15

MERKEZ: MAÇKA CAD.FEZA APT.NO:1/1 MAÇKA/İSTANBUL
TEL: 0212 296 31 50
www.elab.com.tr

ESKİHİSAR SATIŞ
VE SERVİS A.Ş.

% 25 İŞÇİLİK,
% 10 PARÇA,
% 10 YAĞ

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

FONDİ COLOR FOTOĞRAF
VE VİDEO SERVİSİ

%10

SELANİK CAD.NO:65/4 KIZILAY/ANKARA
TEL: 0312 418 52 61

%10

%25

ÇANKAYA CAD.NO:28/A
Tel: 0312 441 43 73

ATLAS TRANSFER ULAŞIM
HİZM.LTD.ŞTİ.

%20

EMEK 10.CAD.LİPARİS İŞ MERKEZİ NO:32/B EMEK/ANKARA
TEL: 0312 215 24 49
www.atlastranfers.com

CİVAS KLİNİK (MAR MARA-MED
SAĞLIK ESTETİK TEK.DAN.VE
EĞ.HİZ.LTD.ŞTİ.

%10

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

DENİZ ATLANTA
HOTEL ANKARA

%40

NECATİBEY CAD.NO:28 KIZILAY/ANKARA
TEL: 0312 232 58 00 www.otelatlanta.com

EMSEL İNGİLİZ VE BAHÇE
MOBİLYALAR I

%40

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

Este Lazer Ankara
dönüşüm sonrası Özel
Bütünsel Sağlık Merkezi
olarak değişmiştir.

ÖZEL BÜTÜNSEL
SAĞLIK MERKEZİ

%20

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

ENGLISH TIME DİL OKULLARI

%10

CİNNAH CAD.NO:47/A ÇANKAYA/ANKARA
0533 476 74 73
www.englishtime.com

JİNEKLİNİK KADIN

%20

16.10.2010 Gaziantep Bşb.-OPTİMU
SAaĞKolejli
LIĞI ler
MERKEZİ
M TED Ankar
Gaziantep
23.10.2010 OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler-T.E.Dağcılık
Ankara
30.10.2010 OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler-İstanbulspor
Ankara
İRAN CAD.NO:33/2 KAVAKLIDERE/ANKARA
07.11.
GMK BULVARI NO:89 MALTEPE/ANKARA2010 Başakşehir- OPTİMUM TED Ankara Kolejliler
TEL: 0312 468 84 65İstanbul
13.11.2010 OPTİMUM TED Ankar
TEL: 0312 231 77 10 www.hotelickale.com
a Kolejliler-Selçuk Üni.
Ankara
19.11.2010 Beykoz- OPTİMUM TED
Ankara Kolejliler
İstanbul
27.11.2010 OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler-Akhisar Bld.
Ankara
03.12.2010 Hacettepe Üni.- OPTİM
UM TED Ankar
Kolejli
KaAP
LANlerCERTIFAnkar
ICATaED
11.12.2010 OPTİMUM TED Ankar
a
Kolejli
ler-İTÜ Kaleb
odur
EDUC
ATION PRO
VIDaER
KALLİTEK MAKİNA LTD.17.12.
ŞTİ. 2010 Gelişim
Ankar
Koleji- OPTİMUM TED Ankara Kolejli
ler
İzmir
25.12.2010 OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler-Kepez Bld.
Ankara
08.01.2011 OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler-Ga
ATATURK
BULVARI
zianteNO:125
p Bşb. KAT:2 KIZILAY/ANKARA
27.CAD.NO:21 ÖZPETEK SAN.SİT.-İVOGSAN/OSTİM/ANKARA
Ankara
14.01.2011 T.E.Dağcılık-OPTİMUM TEL: 0312 417 23 82
www.kaplan-turkey.com
TED
Ankara Kolejliler
TEL: 0312 394 71 01 www.kallitek.com.tr
İstanbul
22.01.2011 İstanbulspor-OPTİMUM
TED Ankara Kolejliler
İstanbul
29.01.2011 OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler-Başakşehir
Ankara
05.02.2011 Selçuk Üni. - OPTİMUM
TED Ankara Kolejliler
Konya
12.02.2011 OPTİMUM TED Ankar
a Kolejliler-Beykoz
LADY MED Ankara
19.02.2011 Akhisar Bld.- OPTİMUM
LA VIE ESTETİK LAZER
TED Ankara Kolejliler
Manisa
26.02.2011 OPTİMUM TED Ankar
GÜZELLİK MERKEZİ
a Kolejliler-Hacettepe Üni.
Ankara
05.03.2011 İTÜ Kalebodur- OPTİM
UM TED
Ankara PLAZA
KolejlilerA3 BLOK İstanb
BİLKENT
A GİRİŞİ
ul 2.KAT NO:23
12.03.2011 OPTİMUM TED Ankar
BUĞDAY SOK.NO/2/10 KAVAKLIDERE/ANKARA
a Kolejliler-Ge
BİLKENT/ANKARA
TEL:
0312
lişim Koleji
Ankar
a 266 20 60
TEL: 0312 467 12 48 19.03.2011 Kepez Bld.- OPTİMUM TED
www.ladymed.net
Ankara Kolejliler
Antalya

HOTEL İÇKALE

%5

%20

MEDYA SANAT
GALERİSİ

%10

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

%10

%10

MEGA RESIDENCE HOTEL
OTEL
ANKARA SCHNITZEL
REST.
R ESTAURANT

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

%50
%10

81

ANADOLU SİGOR TA-KEMAL İNAL
SİGORTA VE AR ACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

%5

MİTHATPAŞA CAD.İNAL İŞHANI NO:31/26 KIZILAY/ANKARA
Tel: 0312 433 45 00

%10

BL AND GROUP
İNŞ.TAAH.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.

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

ÇAKIROĞLU YAPI
MALZ.TİC.LTD.ŞTİ.

%20-25

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

ASGARİ
ÜCRET
TARİFESİ

DENTALAND AĞIZ
VE DİŞ SAĞLIĞI
POLİKLİNİĞİ

DR.MEDİHA ELDEM SOK.NO:81/28 4.KAT
KOCATEPE/ANKARA
TEL: 0312 419 33 44

ENGLISH TIME DİL
OKULLARI

%10

BÜYÜKDERE CAD.MATBUAT SOKAK NO:2
ESENTEPE/İSTANBUL TEL: 0533 476 74 23
www.englishtime.com

ESKİHİSAR SATIŞ VE
SERVİS

%10

HİLAL MAH. HOLLANDA CAD.NO:26/8 YILDIZ/ANKARA
TEL: 0312 439 01 77
www.setgrup.com.tr

GÜRSES TEŞ.TED.VE SAĞLIK
HİZ.İNTEGRA TIBBİ
GÖRÜN.MERKEZ

%30

TAHRAN CAD.NO:38 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 466 59 61
www.integramr.com

ERGUN HALI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%10

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

KUZEY DORUK
SİG.ARACILIK

%5,%15
%20

ETİ MAH.BİRECİK SOK.GAZİ İŞ MER.NO:1/133
MALTEPE/ANKARA
TEL: 0312 229 01 54-55

MEDLAB AİLE
DOKTORLUĞU TANI VE
CHECK-UP MERKEZİ

%20

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

MTY DİZAYN-AKRİLİK TEZGAH

%25

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

ARALIK 2010 kolejliler
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GEN-ART KAD
IN SAĞLIĞI TÜP
BEBEK VE ÜREME

%10

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

ÖMER THERMAL
TATİL KÖYÜ/AFYON

%20

AFYON KÜTAHYA KARAYOLU 14.KM AFYONKARAHİSAR
TEL: 272 251 50 10
www.omerthermal.com.tr

MUAYENE % 20,

ÖZEL İLGİ LABORATUARLAR TETKİT % 30
GRUBU VE TANI MER KEZİ

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

ROYAL ANKA HOTEL

%20

GMK BULVARI NO:96 MALTEPE/ANKARA
TEL: 0312 232 33 13
www.royalankaotel.com

SUNA KORAT MÜZİK % 25, 2 DERS
ÜCRETSİZ
VE GÜZEL SANATLAR
AKADEMİSİ

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

TEKOTO

İŞÇİLİK %15
YEDEK
PARÇA %10

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

YEŞİMTEKS LTD.ŞTİ.

%10

ABAY KUNANBAY CAD.NO:6/B KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 426 46 52

FLEET CAR RENTAL

%20

HİLAL MAHHALLESİ HOLLANDA CAD: NO:26/8
YILDIZ-ANKARA TEL: 0312 439 01 77
www. fleetcarrental.net

ÖZEL ANKARA ENDOMER
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ

%20

4. CAD.NO:15/B YILDIZ/ANKARA
TEL: 0312 441 66 00 www.ankaraendomer.com

QUENTE ANKAR A

Dr. Meltem Özen MYLAB
AİLE DOKTORLUĞU
TANI VE CHECK-UP
MERKEZİ

%40

TUNUS CAD.NO:79/3 KAT:1 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 467 19 54
www.mylab.com.tr

ÖZEL ARTE HEKİMKÖY
TIP MERKEZİ

%40

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

PARK RESIDENCE

%30

ATLIHAN SOKAK NO:4 FENERBAHÇE/İSTANBUL
TEL: 0216 345 71 01
www.parkresidence.com.tr

%8

SOLOMUSIC
ANKARA GİTAR VE
AKSESUARLARI

TUNALI HİLMİ CAD.NO:54/2 KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 418 44 46

FAKÜLTELER MAH.KUTLUGÜN SOK.NO:6 CEBECİ/ANKARA
TEL: 0312 562 20 00
www.cebecitipmerkezi.com.tr

ATTAR SOK.NO:10 GOP/ANKARA
TEL: 0312 426 25 26

%10

TÜRK-İNGİLİZ
KÜLTÜR DERNEĞİ

BESTEKAR SOK.NO:32 06680- KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 419 18 44
www.tba.org.tr

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

Simon Bolirar Cad. No:32 06650 1-2 Yldız-Ankara
0312 441 56 00 www.parkhotel.web.tr

HOTEL ETAP MOLA

%40

İZMİR CAD. NO:27 KIZILAY-ANKARA
TEL: 0312 424 18 18 www.hoteletapmola.com.tr

İKSİR RESORT TOWN

%10

KELEBEK MAH. İKSİR RESORT TOWN
DADAY/KASTAMONU 0366 616 10 16 - 0366 616 10 46
www.iksirresorttown.com

%10

Adres:Filistin Cad. Kader Sok. No:34/A GOP/ Ankara
TEL: 0312 428 36 36 www.quente-ankara.com

YEŞİMTEKS LTD.ŞTİ.

%25

SPICE HOTEL

İSKELE MEVKİİ BELEK/ANTALYA
TEL: 0242 715 35 35
www.spice.com.tr

%20

ŞAFAK PERDE ÇEYİZ
EV TEKSTİL

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

YAŞAM AİLE DANIŞMA
EĞİTİM MERKEZİ

%20

UĞUR MUMCU CAD.NO:87/5 GOP/ANKARA
TEL: 0312 446 76 42 - 0312 446 76 57
www.yasamailedanismanligi.com

HOTEL HERA

%25

KÜÇÜK ÇAKIL MEVKİİ KAŞ/ANTALYA
0242 836 30 62 www.herahotel.com.tr

YENİ OTEL

%40

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

İNTEGRA TIBBI
GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

%30

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

%10

ABAY KUNANBAY CAD.NO:6/B KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL: 0312 426 46 52

indirimli kuruluþlar
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%10

PRIMER SAĞLIK
HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

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

%10

BÜYÜKHANLI PARK HOTEL

%50

ÖZEL CEBECİ
TIP MERKEZİ

BAYINDIR 1 SOK.NO:27/36 KIZILAY/ANKARA

SUSHICO CHINESE
IN TOWN

%20

OP.DR.CAN ÖZTEKİN
ESTETİK- PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI

Suat Elgün
Emekli Türkçe öğretmenlerimizden Sayın Suat Elgün vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

İbrahim Cengiz İçli’64
1964 mezunlarımızdan Sayın İbrahim Cengiz İçli vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Gürol Gerçel’65
1965 mezunlarımızdan TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim Kurumları
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sayın Gürol Gerçel
vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Prof. Dr. O. Cahit Eralp’67
1967 mezunlarımızdan Sayın Prof. Dr. O. Cahit Eralp vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Ali Demir Gökmen’60
1960 mezunlarımızdan Sayın Ali Demir Gökmen vefat etmiştir.
Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Ahmet Yöntem
Okulumuzda 12 yaşından beri ayakkabı boyacılığı yapan
Sayın Ahmet Yöntem vefat etmiştir. Ahmet Amca’mıza
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.

Düzeltme

Kolejliler Dergisi’nin 103. sayısının vefat sayfasında yer alan isimlerde yanlışlık yapılmıştır.
Doğrusu; Deniz Gönenç Sümer’02, Can Atik’82, Hasan Gökdalay’48, Ömer Demirtaş’60
olacaktır. Düzeltir, özür dileriz. Kendilerine Allahtan rahmet, sevdiklerine başsağlığı dileriz.
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