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SevgiliKolejliler,

Bülent BAÐDATLI’81
TEDAnkaraKoleji
MezunlarýDerneði
GenelBaþkaný

TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiolarak,sosyal-kültürelfaaliyetlerle
vebirbirindenrenklietkinliklerledolubiryılıgeridebırakıyoruz.
Özel gün ve haftaların yanı sıra, her yıl geleneksel olarak düzenlenen
MezunlarBalosu,KuruFasulyeGünü,UçurtmaŞenliğiveTenisTurnuvasıgibi
organizasyonlarla,sizleribirarayagetirmeninmutluluğunuyaşadık.
K-Sohbet,K-Seminer,KavaklıdereTenisKulübüHappyHour,Kolejlilerin
sahibi olduğu mekanlarda Happy Friday buluşmaları, Kentpark Prestige
Sinemalarıözelgalagösterimleri,DevletOperaveBalesi’ndeKolejlilereözel
olaraktahsisedilenbale,operavemüzikaltiyatroetkinlikleri,Okulumuzdaki
söyleşiler,OptimumBowlingTurnuvasıgibifaaliyetlerle,Mezunlarımızıbuluşturmayıhedefledik.
Yılboyuözgünyazıları,röportajlarıvehergeçengünartankalitesiyleortayaçıkanKolejlilerdergimizle,sizlerekonukolduk.
GerekfaaliyetlerimizinortayakonmasındagereksedergimizinçıkarılmasındagönüllüolarakgörevalantümÇalışmaGrubuBaşkanveÜyelerini,dernekprofesyonellerimiziemeklerindendolayıkutluyor,teşekkürlerimisunuyorum.
2012 yılı için de yoğun bir gündemle Mezunlarımızı bir araya getirmeyi
hedefliyoruz. Etkinlik programlarımız belli oldukça, derneğimizin iletişim
kanallarıileduyurmayadevamedeceğiz.
Türkiyeaçısındanacıtatlıpekçokolayınyaşandığı2011yılı,Okulumuzun
kuruluşunun80.yılıolmasınedeniylebizimiçinayrıbiranlamifadeetmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemiz gençlerine duyduğu güvenin,
umudunveinancınsomutörneğiolanTEDAnkaraKoleji,birekololmayave
Atatürkilkeveinkılâplarınınışığındabaşarılıgençleryetiştirmeyedevamediyor.
ÜlkeçapındaüzüntüduyduğumuzşehitlerveVan-ErcişdepreminedeniyleertelenenOkulumuzun80.yılıiçinözelolarakhazırlananCanAtilla’nın
bestelediği“80.YılOratoryosu”16KasımakşamıKolejcamiasıylabuluştu.
DuygudoluanlaryaşadığımızveKolejliolmanınhaklıgururunuhissettiğimiz
gecede,öğrencilerimizdegösterileriylebizlerekeyifdoluanlaryaşattı.80.Yılımızaözelhazırlanandiğerbirönemlieserise,yazarTuranTanyer’inkaleme
aldığı, Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze TED Ankara Kolejinin tarihini
belgelere ve döneme tanıklık eden kişilerin ifadelerine dayanarak anlatan
“Cumhuriyet’inMeşalesiTEDAnkaraKoleji”adlıkitapoldu.
Birkezdaha,Cumhuriyetimizin88’inci,TEDAnkaraKolejininde80.KuruluşYıldönümü’nükutluyor, yeniyılınülkemizebirlikberaberlik,Cumhuriyetimizegüç
kuvvet,sizlereveailenizedesağlıkvemutlulukgetirmesinidiliyorum.

BülentBağdatlı’81
GenelBaşkan
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Siyasette Bir Kolejli

Aylin Coşkunoğlu NAZLIAKA’86

2

da uluslararası bir firmanın temsilciliğini
aldık.

4yaşında,üstelikdeoyıllarda
pekbilinmeyenbirmeslekalanındakendiişimikuruncaçok
mücadele etmem gerekti.
Siyaset de girişimcilik gibi mücadele
ve sabır gerektiren bir alan. Disiplinli
çalışmaalışkanlığımısiyasetedetaşıyarakülkeminsorunlarınaçözümüretmekistiyorum.

Gelsin ödüller…
İşimi severek yapmanın ve disiplinli
çalışmanın ürünü olarak hem ben hem
deşirketimbazıödülleraldı.İşhayatımda, şirketteki yöneticilik görevimin yanı
sıraherzamanbazıeksorumluluklarda
üstlendim.ÖzelİstihdamBürolarıileilgili
hazırlananilkmevzuatındüzenlenmesinde epey katkım oldu. Ayrıca uzun yıllar
sivil toplum örgütlerinde çalıştım.
KİGEP’de (Kişisel Gelişim Platformu)
mentorluk yaptım. PERYÖN ve Özel
İstihdamBürolarıgibimeslekörgütlerinin
yönetim ve denetim kurullarında görev
aldım.Uluslararasıbirgirişimcilikderneği olan Endeavor’da Danışma Kurulu
Üyeliğiyaptım.

İş yaşamı bisiklete binmeye
benziyor. Pedal çevirmezseniz
düşersiniz
Şirketimiilkkurduğumdaikikonuda çok zorlandım. Birincisi yaptığım
işin içeriği ile ilgiliydi. O yıllarda insan
kaynakları danışmanlığı, Türk iş dünyasının yabancı olduğu bir konuydu.
Bu yüzden müşteri talebi yaratmak
zordu. Şirketlere önerecek nitelikli
aday bulmak da kolay değildi. O
nedenle okul arkadaşlarımdan kendilerinin ve yakınlarının özgeçmişlerini
istedim.HattailkfaturamıdabirKolejli arkadaşımı işe yerleştirerek kestim.
İkinci zorlandığım konu ise “Danışman”olmakiçinyaşımınküçükolmasıydı. Firma yetkilileri beni görünce
“Bizim eleman sorunumuzu bu mu
çözecek”diyedüşünmesindiyesaçımıtopuzyapıp,ortayaşkıyafetlerigiyiyordum. Yılmadan çalışıp, işimi severekyapıncabirsüresonrakendipazarımızıyarattım.Şirketdüzenligelirelde
etmeye başlayınca, iyi bir ekip kurdum.1995’deİstanbul,1997’dedeİzmir
ofisleriniaçtık.OyıllardaTürkiye’depersonel departmanlarını insan kaynaklarınadönüştürmesürecibaşladı.İK’nınadı
dahabirduyuluroldu.Buamaçlabizde
tirajıyüksekolanikigazetenininsankaynakları eklerine hem içerik hem de reklam desteği anlamında katkı vermeye
başladık. Hatta bu gazetelerden birisi
1998krizindeİKekiçıkartmaktanvazgeçmeküzereydi.Kararlarınıdeğiştirmelerindeepeyetkimolduğunusöyleyebilirim.
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Güzel ve yalnız ülkemin sorunları
ile her zaman ilgilenen birisi oldum

Aylin COŞKUNOĞLU NAZLIAKA ’86

Çalıştığımızhermüşteriyenimüşterileri, işe yerleştirdiğimiz her aday yeni
adaylarıgetirdi.Buarada,insankaynakları alanında düzenlenen kongre, seminervepanellerekonuşmacıolarakdavet
ediliyordum. Yaptığımız araştırma ya da
yorumlarla sık sık basında yer almaya
başladık. Böylece Danışmanlık insan
kaynakları alanında bir marka oldu. Bu
aşamada verdiğimiz hizmetleri genişlettik. Ayrıca bir de eğitim firması kurduk.
Yöneticiseçmeveişeyerleştirmealanın-

Siviltoplumörgütlerindeüstlendiğim
rollersayesindebazıtoplumsalfaydalar
yaratabildiğimi gördüm ama bir süre
sonra bu bana yetmemeye başladı.
Çünkü yarattığımız fark sadece o sivil
toplumörgütününfaaliyetalanıilesınırlı
oluyordu. Bir yandan da Ulu Önderimiz
MustafaKemalAtatürk’ünkurduğuçağdaş, laik ve demokratik Türkiye’den
giderek uzaklaşmakta olduğumuzun
endişelerini yaşıyordum. Bu tip kaygılar
içindeyken, 2010 yılının Haziran ayında
Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir teklif
geldi. Zaten CHP’li bir aileden geldiğim
içinhiçdüşünmedenkabulettim.
Siyasetzorelbette…Siyasettekadın
olmak da zor. Ama içinde bulunduğumuz dönemde Türkiye’nin hem sosyal
hem siyasal hem de ekonomik olarak
önemli bir dönemeçten geçtiğini düşünüyorum.Böylebirdönemdebenceherkesinelinitaşınaltınasokmasıgerekiyor.
Siyasette daha çok genç ve daha çok
kadınınyeralmasışart.Buvesileyle,tüm
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Kolejliarkadaşlarımıdasiyasetyapmaya
davetediyorum.
Kalbime çikolata parçacıkları serptiniz
Siyasikariyerim,CHP’ninPartiMeclisine seçilmemle birlikte oldukça yoğun
birsüreceevrildi.İlkişim,gençlereyönelik bir proje tasarlamak oldu. GenceArtı
“İstihdamdaFırsatEşitliğiYaratmaProjesi”yleTürkiye’ninpekçokilindegençlerle buluştuk. Bu projede çalışacak bir
gönüllü ekibi kurdum. Gururla söylüyorum ki ekibin çoğunu Kolejli arkadaşlarım oluşturdu. Teknoloji sayesinde müthiş bir iletişim ve paylaşım ağı kurduk;
birisi proje müziğimizi besteledi, diğeri
kayıt yapabilmemiz için stüdyosunu
açtı, diğeri sosyal medyayı yönetti,
sunumları hazırladı, bir başkası
organizasyonları üstlendi. Müthiş
bir tempoyla çalıştık. Proje çok
başarılı oldu ve epey ilgi gördü.
16 ilde etkinlikler düzenledik.
10.000’e yakın gencimize eğitim
verdik,meslektanıtımtoplantıları
düzenledik,ünlülerinkariyerhikayelerinidinlettik,psikolojikdanışmanlık hizmeti sunduk, kariyer
rehberliği yaptık. Gençlerin bir
kısmınaburs,bazılarınadaişya
da staj imkanı sağladık. Eğitim
için gittiğimiz illerde, eğitim
sonunda genç arkadaşlarımız
bizlere birer mektupla duygu ve
düşünceleriniyazdılar.Mardin’de
bir gencimizin mektubu, doğru
şeyler yapmış olduğumuzu bir
kez daha hissettirdi. Şöyle
diyordu mektubunda: “Mardin’egeldiniz,kalbimeçikolata
parçalarıserptiniz,mutluettiniz
beni.”Sanırımgönüllüarkadaşlarımın desteği ile yaptığım bu
projebeniMeclis’etaşıdı.
Siyasette fark yaratmak gerekiyor
TürkiyeBüyükMilletMeclisineadımımı attığım ilk günden bu yana iktidarı
denetleme görevinin yanı sıra Meclis’e
yenilikler katmak ve vatandaşlarımıza
fayda yaratmak için çalışıyorum. Öncelikledürüstvefarklılıklardanfarkyaratan
birsiyasetçiolmayıveböylecegençlerin
ve kadınların karar mekanizmalarında
yeralmasınıteşvikedecekbirrolmodel

olmayı arzu ediyorum. Fransa’dan,
Yunanistan’danönceseçmeveseçilme
hakkınıkazanmışolanTürkkadınlarının,
bugün toplumsal rolü giderek zayıflıyor.
Eğitimde, iş yaşamında ve karar mekanizmalarındayeterinceyeralamıyor.Töre

nu Meclis’e taşıyorum, taşımaya da
devam edeceğim. Ülkemizin daha eşitlikçi,dahaözgür,dahaadil,dahaçevreciolmasını,ekonomik,siyasal,sosyalve
kültürelaçıdandünyaüzerindekigücünü
ve etkisini artırmasını istiyorum. Ulusal
bütünlüğümüze sahip çıkarak, aydınlık
yarınlaradoğruyolalmalıyız.Bununiçin
de Atatürk’ün ilkelerinden ve kurduğu
çağdaş,laik,demokratikvesosyaldevlettenödünvermemeliyiz.Ben,Meclis’te
böyle düşünen ve hissedenlerin sesi
olmayıhedefliyorum.
SonolarakKolejlidostlarımınbilmesiniisterimki,Kolejliolmanınçokönemli
bir ayrıcalık olduğuna yürekten inanıyorum.OkulumuzuParlamento’dalayıkıyla
temsiletmekiçinelimdengeleniyapacağımasözveriyorum.
Aylin COŞKUNOĞLU NAZLIAKA ’86

cinayetlerinden şiddete, ayrımcılıktan
çocukyaşlardaevlendirilmeyekadarpek
çoksorunlamücadeleetmekdurumunda kalıyor. Kadınların tüm sorunlarını
Meclis’etaşıyorum,taşımayadadevam
edeceğim. “Öteki” olarak konumlandırılaraksırfdini,ırkı,cinsiyetinedeniylenefret cinayetlerinin mağdurları olanlar için
demücadeleediyorum.İnsanadair,çevreyedair,hayvanhaklarınadairhersoru-

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

D

orçe Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İbrahim Deniz Coşkunsu’70, Kolej eğitimininfaydasınıişyaşamında
fazlasıyla gören başarılı işadamlarımızdan biri. Kolej’de
aldığı lisan eğitimi sayesinde
ticaretyaptığısektörleilgiliyurt
dışıkaynaklarınıtarayarakişini
geliştiren Coşkunsu, yine
Kolej’inverdiğigüvenduygusu
sayesinde büyük şirketlerle
işbirliği içerisine giriyor. Ticari
başarısının temelinde yatan
nedeni ise Coşkunsu,  Kolej
yıllarında oynadığı basketboldan kalan bilgisine; “Oyunun
kurallarını bil, disiplin içinde
oyna,hangipozisyondagörev
verilirse en iyisini yap” prensibiniişhayatınaadapteetmesinebağlıyor.
Eğitim hayatınızın ardından
gelişen kariyer geçmişinizden bahseder misiniz?
1970yılındaAnkaraMaarif
Kolejinden ve 1975 yılında
A.D.M.M.A.İnşaatMühendisliğiBölümündenmezunoldum.
Mühendislikokulununsonsını- İ. Deniz COŞKUNSU’70
fındaikenvearayagirenikiyıllık askerlikten sonra da bir yıl
Türkiye’nin en büyük ön gerilimlibetonprefabrikfabrikasındagörevyaptım.
ile bazı Avrupa magazinlerinde, fabrikaDorçe’yi kurmaya nasıl karar ver- daüretilençelikyapılardikkatimiçekti.O
diniz?
zamanlar Türkiye bu konuya oldukça
1983 yılında yine Kolejli bir arkada- açıktı.PrefabrikyapılarkonusundakibirişımlaberaberAnkaraSiteler’dekiküçük kimimi, çelik yapılar üzerinde değerlenbir atölyede ana şirketimiz ALÇE dirmeyebaşladım.Altıişçimileberaber
LTD.ŞTİ.ni kurduk; 3-4 yıl küçük çelik Siteler’de ürettiğimiz bazı örnek yapılar
konstrüksiyonişleriveçelikmobilyaüre- oldu. Bu ürettiğim yapıları etrafa tanıtırtimiyaptık.BuyıllariçindeKolej’inilkfay- ken,Kolej’inbanaikincikatkısıdaoluşdasını gördüm. Bana öğrettiği İngilizce muştu; bana vermiş olduğu kendine
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güven duygusu sayesinde,
dönemin önemli inşaat firmalarına giderek yaptıklarımı
tanıttım ve anlattım. Böylece
Gama, Güriş, Kutlutaş gibi
büyük firmalara iş yapmaya
başladım. Artık yerimiz dar
gelmeye başlamıştı. İstanbul
Yolu’ndaki Sarayköy’de 10
dönüm tarla alarak fabrikamızınilktemelleriniattık.Toplam
40 kişi olmuştuk. Fabrikaya
taşınınca işlerimiz arttı ve
bugününAmiralGemisiDORÇE’yi1989yılındakurduk.
Dorçe Holding, bünyesindeki şirketlerle hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?
Holdingimizde 5 adet şirketimiz;ayrıca8adetdeyurtdışışirketveşubelerimizmevcuttur. Bizim tüm şirketlerimiz
ikianatemaüzerineçalışıyor;
birkolumuzsanayi,diğerkolumuzinşaatgrubu.Sanayigrubunda, ağır çelik konstrüksiyon, prefabrik çelik yapılar
üretimivemontajlarıilesonradanbüyüyenişleranahtarteslimi projeler almamıza neden
olunca,ikincikololarakinşaat
taahhüt işlerine başladık.
Halen merkez binamızda ve
25.000 m2 kapalı alanı olan,
60.000 m2 arazi üzerindeki
fabrikamızda;600kişidenfazlapersonelçalışmaktaolup,150civarında mühendis, 300 civarında teknik personel, toplam şantiyelerimizle beraber
1500kişininüzerindeistihdamsağladığımızısöyleyebilirim.
ŞugünlerdeCezayir,Moritanya,Kazakistan,AbuDhabi,SuudiArabistan,Nijerya, Oman ve Irak’ta, çeşitli şantiyelerimiz
mevcuttur. Kendi konumuzda Avrupa’nın
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Yaptığınızişiiyibileceksiniz,disiplinliçalışacaksınızvehangi işi yaparsanız yapın yapabileceğinizin en iyisini yapacaksınız.Bukişiselözellikleri,kurduğunuztakımınızaveiş
ailenizedeyansıtacaksınız.Büyüyenişlerkadarkadrolaşmayıvepaylaşmayıbileceksiniz.Başarıveüzüntüyü,çalışanherferthissedecekveyaşayacak...
vedünyanınenkapasitelivebüyükkuruluşlarından birisi olduğumuzu zannediyorum.
İstihdam yaratma ve ihracat dallarında Türkiye’de, özellikle de Ankara’daki sayılı şirketlerden biri konumundasınız. İsminizin hep başarılarla anılmasını hangi faktörlere bağlıyorsunuz?
Gerek ihracat konusunda gerekse
sanayi üretimi konusunda belirli sıraları
tutuyoruz. Tabii bu çok gurur verici ve
saygınlıkyaratanbirdurum.Yabancıfirmalarcaismenaranılanbirkurumhaline
geldik. Bunu çok çalışarak ve doğru
zamanda,doğruadımlarataraksağlıyoruz. Ayrıca dünyada oluşan trendleri ve
yatırımpazarlarınıtakipederek,kendimize iş yaratmaya çalışıyoruz. Grubumuzda iyi yetişmiş 5 adet “Business Development” yapan yöneticimiz, devamlı
olarakdünyayıgezerlerveişyaratmaya
çalışırlar.
Türkiye’de ve yurtdışında yer aldığınız
projelerden bahseder misiniz? Yurtdışında hangi ülkelerde çalışmalarınız
bulunuyor?
HalenenbüyükişlerimizIrak,Birleşik
Arap Emirlikleri ve Moritanya’da devam
etmektedir. Irak’ın 15 ilinde çelik inşaat
işlerimiz,Basra’da1500konutilemuhtelif sosyal yapılar, toplam 374.000 m2;
Emirliklerdeise26.000kişilikve16.000
kişilik;ikiayrıgrubaüçerkatlıişçiyaşam
merkezleri yapmaktayız. Son olarak da
Irak’ta400yataklıbirhastaneihalesinde
birincisıradayız.
Günümüzde firmaları ön plana çıkaran ve farklılık yaratmasını sağlayan
AR-GE çalışmalarında ve personel
eğitimlerinizde nasıl bir politika izliyorsunuz?
Bu soru belki de firmaları birbirlerindenayıranenönemlikriter.Araştırmave
geliştirme grubumuz; 20 kişi ve sadece

bu konu ile ilgili çalışıyorlar. Yenilikleri,
müşteri isteklerini her türlü mimari ve
iklimşartlarınagöretasarlıyorveuyguluyorlar.ŞirketlerimizdeERPprogramıkullanılmaktadır.Bufirmalarvedepartmanlar arasında daha efektif ve koordineli
çalışmayısağlamaktadır.
Ben ARGE’nin yanına bir de “TANITIM”maddesiniyerleştirdim.Yaniüretimlerinizivefarklılıklarınızıiyibilecekvetanıtacaksınız. Tanıtım olmazsa hiçbir şey
olmazvekendikutunuzdakapalıkalırsınız.Bizbuişe,heryılçokbüyükmiktardaparaharcıyoruz.Yılda50’ninüzerinde
yurtdışıfuarınakatılıyor,yineyurtdışıyazılıbasınareklamveriyoruz.Dünyaçapında yapılan konferans ve seminerlere
Birlik bana eski ve kıymetli anlamına
katılıyor, personelimizi her şekilde kendi
gelen “Hint kumaşı” derdi. Yanlış örnek
konusuileeğitiyorvebilgilendiriyoruz.
olmamak için de yaramazlıklarımdan
TED Ankara Koleji sizin için ne ifade dahafazlabahsetmeyeyim.
Bana hayatımdan sonra da, kalıcı
ediyor, burada aldığınız eğitimin kariyeriniz üzerine etkileri nasıl oldu? olacak bu sahifelerde yer ayırdığı için,
Unutmadığınız anılarınızdan birkaçını TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Başkan ve Yöneticilerine ve bu okulda
bizimle paylaşır mısınız?
Ben her zaman iyi bir Kolejli oldum. okuttuğu için rahmetli anne ve babama
Kolej ailemizin, mezun olduktan sonra teşekkürederim.
daçeşitlikadrolarındagörevleryaptım.8
seneKolejtakımlarındabasketboloynaİ. Deniz COŞKUNSU’70
dım.1972ve1973sezonundaozaman
kolaykolayinanılmayacakbirbaşarıelde
1970 yılında TED Ankara Kolejinden,
ederek, Türkiye Kupası’nı kazandık ve
1975 yılında da Ankara Devlet Mimarlık
müzemize koyduk. Son görevim ise, 2
ve Mühendislik Yüksek Okulu İnşaat
yılı başkanlık olmak üzere, 4 yıl TED
Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
AnkaraKolejiVakıfYönetimKuruluÜyeli1984 yılında Alçe Prefabrik Çelik Yapı
ğiyapmakoldu.2008yılındaise,yöneSanayi ve Ticaret Anonim Şirketini
timde olan arkadaşlar, beni Mezunlar
kurarak başladığı serbest iş hayatında,
DerneğiOnurKuruluÜyeliğiiletaltifettihalen kurucusu olduğu çok sayıda Ulusler.
lararası Sanayi ve İnşaat Taahhüdü
Okulda iken oldukça haylaz ancak
yapan şirketlerin ortaklığını yapmaktadır.
saygılıbiröğrenciydim.Hocalarımızbeni
Dorçe Holding AŞ.de Yönetim Kurulu
çok severdi. Ortaokulda çok başarılı,
Başkanıdır ve Orta Anadolu İhracatçılar
lisedeisevasatbiröğrencioldum.BasBirliği (OAIB), Türkiye Müteahhitler Birketbolafazlakaptırdığımiçinlise2’yiiki
liği (TMB), Ankara Sanayi Odası
sene de okudum. Dolayısı ile kulakları
(ASO)’da üyelikleri bulunmaktadır.
ağırişitenrahmetlifizikhocamızErtuğrul
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7’den 70’e Ata’yı Ziyaret
Cumhuriyetimizin 88. TED Ankara Kolejinin 80. Kuruluş
YıldönümüetkinlikleriçerçevesindetümKolejAilesi,26Ekim
2011ÇarşambagünübirarayagelerekAnıtkabir’iziyaretetti.
MozoleyeçelenkkoyaraksaygıduruşundabulunanKolejliler,
Atatürk’ün temellerini attığı bir okulun mensubu olarak Atatürk’eminnetveşükranlarınısundu.

“İçimizden Biri Atatürk”
Prof. Dr. İlknur Güntürkün Kalıpcı’nın katılımıyla 22 Kasım
2011SalıgünüTEDAnkaraKolejiVakfıOkulları,İdariBinaÇok
AmaçlıSalon’da“İçimizdenBiriAtatürk”konuluAtatürk’üanma
toplantısıyapıldı.Ata’yasaygıduruşuveİstiklalMarşıilebaşla-

yan konferansta İlknur Güntürkün Kalıpcı, etkin hitabetiyle
KolejliöğrencilerevetümkatılımcılaraGaziMustafaKemalAtatürkhakkındayaptığıenginaraştırmalarıanlatırken,kimizaman
duygulukimizamandacoşkuluanlaryaşattı.

80. Yıl Oratoryosu
TEDAnkaraKolejinin80.KuruluşYıldönümü,16Kasım
2011tarihindeATOKongreMerkezindedüzenlenenbirdizi
etkinlikle kutlandı.  Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı kokteyl ile
başlayankutlamaprogramıçerçevesinde,CanAtilla’nın80.
Kuruluş Yıldönümüne özel bestelediği “TED Ankara Koleji
80.YılOratoryosu”Kolejliöğrencilerinşarkıvedansgösterileriyleizleyenlereduygudoluanlaryaşattı.
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Türk Eğitim Derneğinden Anlamlı Kutlama
Cumhuriyet Bayramını, yine Türkiye için anlamlı bir
amaçla toplanarak kutlayan Türk Eğitim Derneği, 25 Ekim
2011 tarihinde yapılması planlanan baloyu şehitlerimiz ve
depremfelaketinedeniyleertelemekararıalmıştı.13Aralık
2011SalıakşamıdüzenlenenCumhuriyetBalosu’ndanelde
edilengelirmaddiyetersizliklernedeniyleöğrenimgöreme-

yenöğrencilereburssağlamakamacıylakullanılacak.AnkaraJWMarriottHoteldegerçekleştirilenbaloyaTEDcamiasının yanı sıra, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan,
Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Mustafa İsen ve onlarca
kolejlikatılımgösterdi.

Çakırcalı Efe
Yaşar Kemal’in eserinden uyarlanarak Çakırcalı’yı öldüren
müfrezeninkumandanıAlbayRüştüKobaş’layapılanbirröpor-

tajınanlatımıylasahnelenen2perdelikdanstiyatrosuÇakırcalı
Efe,19AralıkPazartesiakşamıKolejlilerlebuluştu.
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K-Seminer
Doğru İletişimin Sırları
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğitarafından19Kasım
2011CumartesitarihindeTEDGenelMerkezinde“Doğruİletişimin Sırları” konulu bir seminer gerçekleştirildi. Serdar Bilecen’83tarafındanTEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiüyele-

rine verilen seminerde, iletişimin doğruları ve sosyal yaşamımızdakiyerihakkındagörselveuygulamalıbilgiverildi.Seminerinsonundakatılımcılarasertifikatakdimedildi.

K-Sohbet
Kaldığı Yerden
Devam Ediyor
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiüyeleri“PinKodu”
konulusöyleşidebirarayageldi.30Kasım2011tarihinde
Kavaklıdere Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen söyleşide
SibelArda’80;doğumtarihindenyolaçıkarakoluşturulan
bu sistemin yaratıcısı Douglas Forbes’dan edindiği tecrübelerilePinKodu’nundetaylarınıanlattı.

K-Seminer
Geleceğini Sen Şekillendir!
Fütürizm:“GeleceğiNasıl
Şekillendiririz” konulu seminer17AralıkCumartesi,TED
GenelMerkezindegerçekleştirildi. Dr Cenk Tezcan’78
Fütürizm ve Fütürist nedir
konularına açıklık getirirken
katılımcılara seminer sonundasertifikalarıtakdimedildi.
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Kolejliler Kolejlileri Ağırlıyor

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

Doğa’dan & Doğaldan Yana, Ödüllü Bir Kolejli…

Dünyada, sıcak iklimde, üstelik bir Alışveriş Merkezi içerisindegerçekleştirilenilkBuzMüzesininmimariprojesinitasarlayarak uygulayan AkyürekElmas Mimarlık’ın kurucu ortağı
ÇağlaAKYÜREKELMAS’87birKolejli!
AkyürekElmasMimarlık,GoogleveBloombergTV’ninişbirliğinde bu yıl 17.’si düzenlenen Avrupa’nın en prestijli gayrimenkul yarışması “2011 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri”nde

MAGICICEBuzMüzesiiçintasarladıklarıvehayatageçirdiklerimimariprojeleriile“KamuHizmetBinalarıİçMimari”kategorisinde hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın “En İyi Projesi”
seçildi. 12 Aralık’ta düzenlenen uluslararası seçmelerde ise
AkyürekElmasMimarlık;AsyaPasifik,Afrika,Amerika,İngiltereveOrtaDoğubölgelerininbirincisirakiplerinigeridebırakarak“DünyanınEnİyisi”ödülünelayıkgörüldü.
Geçtiğimizyıl,NisanayındaNorveçliyatırımcıfirmaLofoten
TradingtarafındanForumİstanbulAlışverişMerkeziiçerisinde
hizmete açılan, Sıcak iklimde gerçekleştirilen ilk Buz Müzesi
MagicIce,AlışverişMerkeziiçerisindeyeralmasınedeniylede
dünyadabirilk!

88 Mezunları Buluştu

88 Mezunları Demirhan Şerefhan’ın  düzenlediği  anlamlı
organizasyonilebirarayageldiler.
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Optimum Roll House Bowling Turnuvası
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiBowlingTurnuvası3
Aralık2011CumartesigünüOptimumOutletSponsorluğunda
Roll House’da gerçekleştirildi. TED Ankara Koleji Mezunları
Derneğinin düzenlediği ve oldukça çekişmeli geçen turnuva
sonucunda, Hülya Orer’79 kadın oyuncular, Deniz Şen’05 de
erkekoyunculararasındaenfazlaskoreldeedenisimleroldu.

TakımsıralamasındaiseAhmetCanKuyumcu’92,DenizKaraboncuk’92,Serhatİpek’92,CanYıldırım’92takımıbirinci;Utku
Seçkin’89,Hakanİnandık’89,BarışOralkan’89,SelçukBörekçi’89takımıikinci;GüvenGündüz’00,SüleymanÇelik’00,Korat
Kılıç’00,OluşKibar’02takımıüçüncüoldu.BuetkinliğekatkılarındandolayıSayınSühaGünel’84’eteşekkürlerimizisunarız.

Sinema Keyfine Alacakaranlık
Efsanesi’yle Devam…

Stephenie Meyer’ın romanlarından uyarlanan Twilight
serisinin en yeni filmi, iki bölüm halinde 18 Kasım 2011
tarihindevizyonagirdi.FilminvizyonagirdiğigünKolejliler,
KentPark Prestige Group Sinemalarında serinin ilk filmini
“TheTwilightSaga:BreakingDawn-Part1”(Alacakaranlık
Efsanesi: Şafak Vakti - Bölüm 1) beraber izleme şansı
yakaladı.

Ali Baba ve Kırk Haramiler
Operası’na Büyük İlgi
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyeleri, 21 Kasım
2011 Pazartesi akşamı Ankara Opera Sahnesi’nde Selman
AdaileS.RashıdMuratov’unOrkestraŞefliğiniyaptığı,H.Rıza
MuratGöksurejisörlüğündesahnelenenAliBabaveKırkHaramilerOperası’nıizledi.
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Dergi Çalışma Grubu

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

Dergi çalışma Grubu; TED Ankara
KolejiMezunlarıDerneğininyayınorganı
olan“Kolejliler”Dergisinin3aydabir,yılda 4 sayı olarak periyodik çıkarılmasını
sağlamakamacıylaoluşturulmuş,üyelerigönüllüolarakbirarayagelenveamatör bir ruh ama profesyonel disiplin ile
çalışmalarınısürdürenbirçalışmagurubudur.
Bugünitibariyle108sayıçıkaranDergiÇalışmaGrubunda,KolejlilerDergisinin 1.sayısının yayınlandığı ilk günden
bugüne kadar görev alan tüm çalışma
gurububaşkanlarıveüyeleriaynışevkve
aynıözendetitizçalışmalarıilebirbayrak
yarışıgibiçıtayıeldeneledahadayükselterekdevretmişlerdir.
BilindiğigibiKolejlilerDergisi;TED
AnkaraKolejiMezunlarıDerneğininüyeleri arasındaki iletişimi ve kaynaşmasını
sağlamak,mezunlarileKolejlilikbağının
devam etmesinde aracı rol üstlenmek,
Kolejlilik ruhunu canlı tutmak gibi genel
misyonununyanında;meslekihayatında
başarılıolmuşmezunlarımızınbiryandan
tanıtımını yaparken, diğer yandan
uzmanlık alanlarıyla ilgili (bilim-teknoloji,

çevre, gezi, kültür-sanat, sağlık vb.)
çeşitlikonulardaderneküyelerimizinbilgilendirilmesiileTEDAnkaraKolejiçatısı
altında yer alan çeşitli kuruluşların faaliyetleriniyansıtmayıamaçlamaktadır.
Bu amaçla yayın hayatını sürdüren
Kolejliler Dergisi Yayın Kurulu;  derginin
içeriğinde yer alacak yazıları, derneğin
misyonuçerçevesindebelirlemek,yayın
kuruluüyelerindengelenönerilerdoğrultusunda yazıları oluşturmak, mezunlarımızilederneküyelerimizdengelenöneri
veisteklerideğerlendirerekdergiiçerisindeyervermek,yayınkurulununçalışmalarısonucundabirarayagetirilenyazıları
yayınlanabilir hale getirmek, yayınlanacakyazılarıngörseltasarımımınyapılmasını sağlamak, derginin baskısı ve elektronik ortamda yayınlanması aşamasındakiçalışmalarıorganizeetmekvebasımıgerçekleştirilensayınınderneküyelerineulaştırılmasınısağlamakgörevleriyle
ayda2keztoplanarakçalışmalarınısürdürmektedir.
DergiÇalışmaGrubu;
YayınKuruluKoordinatörü: AydaUçul’81
YazıİşleriMüdürü:ŞenolSarısoy’82

Yayın Kurulu Üyeleri: Füsun Okutan’80,
Ayfer Niğdelioğlu’81, Ceran Arslan
Olcay’95, Zerrin Dağcı’71, Demet
Baysal Aydın’83,  Ecehan Sakarya’04, Efe Çakıroğlu’03, Ebru
Savun’85
DergiSorumlusu: DernekProfesyonellerimiz İlhan Kocak’73 ve Gonca
Aksungur.
Keyifli çalışmalarında, Kolej ruhunu
önde  tutan Dergi Çalışma Grubumuz;önümüzdekidönemdeyenifikir
ve projelerle, dergimizin içeriğini
geliştirmeyedevamedecektir.

Öneri ve düşünceleriniz için;
yayin@kolej.org ve info@kolej.org
adreslerinden bizlere ulaşabilir, fikirlerinizlebizlereışıktutabilirsiniz.
Çalışmalarımızıtakdirleriiledestekleyen, bizlere şevk ve güç veren
Değerli Kolejlilere sevgilerimizi ve
saygılarımızısunuyoruz.
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K-İnsan Çalışma Grubu

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

K-İnsanÇalışmaGrubu;TEDAnkara
Koleji Mezunları Derneğinin “Kolejli
KolejliyleÇalışır”sloganındanyolaçıkarakKolejlilereişhayatında,elemanarayışında, çözüm ortaklığında, iş birliğinde,
yeniteknolojiveinnovasyonilebirleşen
buluşmayıhedefleyen;K-İnsanprojesinin çalışmalarını gerçekleştirmek, iş
hayatında, profesyonel yaşamda da
“Kolejlilik” bağının devamını sağlamak
içinoluşturulmuşbirçalışmagurubudur.
Dünya üzerinde yaygın iş ve kariyer
ağında faaliyet gösteren, Türkiye’de
çalışmalarına başladıktan sonra Derneğimizle iş birliği yapmayı teklif eden
XINGA.G.ile2010yılında2yıllıkbirsözleşmeimzalanmasınınardından,birgrup
sayfası kurulmuştur. Halen grup sayfası
olaraküyeolabileceğiniz,işağındailetişimiçinkullanımınıziçinfaaliyettevehizmetinizdedir.
Gönüllüolarak,“KolejliKolejliİleÇalışır”felsefesiniyaygınlaştırabilecek,Kolej
mezunlarınıprofesyonelhayattabirarayagetirmekamacıylawww.kolej.orgresmi internet sayfasında 1 Temmuz 2011
tarihiitibarıyla“İşİlanları”bölümühayata
geçirilmiştir.BusayedeelemanarayışındaolanKolejlilerinilanlarınıverebileceği
veişyadaişdeğişikliğiarayışındaolan,
kariyerinde değişiklik planlayan tüm
mezunlarımızınyararlanabileceği,kendilerineuygunolabilecekişilanlarınıdilerlersetakipedebilecekleriİşİlanlarıbölükolejliler ARALIK 2011

müyaratılmayaçalışılmıştır.Değerliüyelerimizin, mezunlarımızın kullanımı ile İş
İlanlarıbölümümüzünönümüzdekiyıllardadahadayaygınlaşacağına,benimseneceğineinanmaktayız.
Hiç şüphesiz ki benzer ortamlarda
bulunmuş, benzer kültürel alt yapıya
sahip bireylerin iş birlikleri çok güçlü ve
verimliolacaktır.Bizleribirbirimizebağlayan en önemli bağ olan “Kolejlilik
Ruhu”nu, iş hayatı ve profesyonel
yaşamda sürdürmek ve daha da sağlamlaştırmakiçinK-İnsanÇalışmaGrubu
olarakKolejlileribirplatformdabuluşturmayıhedefledik.
Mezunlarımız için iş, kariyer, profesyonelyaşamdakarşılaşılanalanlardabilgilendirme,  bilişsel olarak farkındalık
yaratmaamacıyla2011NisanayındaKsohbet toplantılarını hayata geçirdik. KSohbet toplantılarında,  iş yaşamında,
kariyer planlaması ve gelişimi için
mezunlarımızınilgisiniçekecekkonuları,
konusunda uzman mezunlarımız HRM
Danışmanlık şirketinden Bürge Yıldırım
ve İlknur Seven’80, TED Üniversitesi
İnsanKaynaklarıYöneticisiİlkşenÇetintaş’83, Ankara Barosu Başkanı Metin
Feyzioğlu’86 ve Pin Kod Kişilik ve İlişki
Analizi Uzmanı Sibel Arda’80’ın sunumlarıyla başlayan, sonrasında sohbet
havasında devam eden interaktif çalışmalarolarakbizlerekatkıdabulundular.
K-Tablet Seminerlerinin ilki olan, 19

Kasım 2011 tarihinde Serdar Bilecen’83’ın“DoğruİletişiminSırları”konusunda verdiği seminer, çok sayıda
mezunumuzun katılımıyla gerçekleşti.
Yine17Aralık2011tarihinde“Fütürizm,
Geleceği Nasıl Planlarız “ başlığını Dr.
CenkTezcan’78’dan,çoksayıdamezunumuzunkatıldığıseminerimizdeirdeledik.
K-TabletSeminerlerveK-Sohbettoplantıları,önümüzdekiyıldailginçkonularlavedeğerlikonuşmacılarlamezunlarımızıbuluşturmayadevamedecektir.
K-İnsanÇalışmaGrubu
Başkan: İlknurSeven’80
Sekreter:KorhanKaya’98
Üyeler: Ayda Uçul’81, İbrahim Uçak’99,
Feyza Gürcan Uçak’01, İrem Aksoy
Cetin’93,TürkerSinici’91,ŞerefTopkaya’84, Özgür Eralp’93, Efe Çakıroğlu’03, Açelya Altan’00, Tamer
İsçen’86.
K-İnsan Çalışma Grubu olarak
toplantılarımıza yenilerini de ekleyereksizKolejmezunlarımızıbiraraya
getirmeye ve çalışmalarımızı, sizden
aldığımız geri bildirimler ile daha da
ileriyegötürmeyedevamedeceğiz.

Önerivedüşünceleriniziçin;
kinsan@kolej.org  mail adresinden
bizlereulaşabilirsiniz.

Kolejli Kolejli ile Çalışır
TümKolejliler,işilanlarıbölümündegeçerliliğinikoruyanişilanlarınıtakipederek
kariyerlerineyönverebilirler.
Websayfamızwww.kolej.org’daişilanlarıbölümümüz,1Temmuz2011tarihindefaaliyetegeçmiştir.
Hemişilanlarıtakibihemdeişilanlarıvermekisteyenlerinyararlanabileceği
işilanlarıbölümümüzüincelemeniziöneririz.

www.kolej.org/isilanlari
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Kurumsal İletişim Çalışma Grubu

Çağlar Kurç’02, Kutluhan Olcay’93, Serdar Bilecen’83, Mustafa Ünsay ‘66, İrem Aksoy Çetin’93

Kurumsal İletişim Çalışma Grubu,
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiile
üyeler arasındaki iletişimi sağlamak
amacıyla oluşturulmuş bir çalışma grubudur.Dernekbünyesindegerçekleştirilentümsosyaletkinlikleri,duyurularıüyelerilepaylaşmaklasorumludur.
Günümüzde çeşitliliği artan iletişim
araçlarından üyelerimiz tarafından en
çok tercih edilen kurumsal web sayfamız, facebook, twitter, sms, e-mail gibi
yöntemlerle üyelerimize ulaşılmaktadır.
Kurumsal İletişim Grubu, gönderilecek
olanmesajlarıdüzenlervekurumsalimajımızauygunbirşekildeüyelerimizlepaylaşır.
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
KurumsalİletişimGrubununsorumluolduğu;
Kurumsalwebsayfamız:
www.kolej.org
Facebooksayfamız:
TEDAnkara
KolejiMezunlarıDerneği
Twitterhesabımızise;
TEDAnkaraKolejiMD’dir.
TEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğindeki tüm çalışma gruplarının faaliyetleri,
duyurularınınüyelerimizeulaşmasındanda
sorumlu olan çalışma grubumuz, bu
anlamdabirköprüolmaktadır.

KurumsalİletişimÇalışmaGrubu:
Başkan:KutluhanOlcay’93
Üyeler: Mustafa Ünsay’66, Sibel
Oğuzutku’89,İremAksoyÇetin’93,ÇağlarKurç’2002,DeğerhanUsluel’88,Türker Sinici’91, Serdar Bilecen’83 ve Anıl
Yunatcı’95.
Grupüyeleriherayenazikikeretoplanarak,çalışmagruplarıtarafındaniletilen duyuruları, istekleri gözden geçirir,
düzenlerveüyelereulaştırır.
Üyelerimizin ve tüm mezunlarımızın
KurumsalİletişimÇalışmaGrubunaulaşabileceklerimailadresimiz
kurumsal@kolej.org ‘tur.
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Orda Bir Köy Var Yakında

Tamer İşcen’86

T

ED Ankara Koleji 1986 yılı
mezunlarındanTamerİşçen,ilköğretim 2. sınıfta okuyan kızı
Mineİşçenilebirlikte,köyokullarınayardımiçinbaşlattığıçalışmalarını
“OrdaBirKöyVarYakında”ismiyleFacebook grup sayfasına taşıdı.  Büyük
çoğunluğunuKolejmezunlarınınoluşturduğugrubunüyesayısıyaklaşık3.500’e
ulaşmışdurumda.
YardımamacıylailkolaraktespitedilenErzurumŞenkayaYanıkkavalİlköğretimOkulunun105öğrencisinebaştabot,
palto,çorap,eldiven,bere,atkıvekazak
olmak üzere, kırtasiye malzemeleri ve
kitapsatınalındı.Buyardımmalzemelerinindağıtımısırasındaköyüziyareteden
Tamer İşçen 29 Ekim 2011 günü YanıkkavalKöyüöğrencileriveöğretmenleriile
güzelbirbuluşmayaşadı.Güneaitcoşku ve sevinç tüm öğrencilerin yüzüne
yansımıştı. Ayrıca yine gruptaki yardımseverlertarafındanokulagönderilen110
adet bayrak ile köy süslenmiş ve bir
gelincik tarlasını andırıyordu. Grup tarafındanteminedilenoyuncaklarvediğer
malzemeler ile birlikte çok güzel bir
a n a o k u l u yapıldıveöğrencilerinkullanımınaaçıldı.
Yine bu gezi sırasında tespit edilen
ve aynı yörede bulunan Aşağı Mahalle
İlköğretimOkuluöğrencileriiçindedaha

sonrabot,palto,çorap,eldiven,bereve
atkıdasatınalınaraköğrencilereulaştırıldı.Okulaayrıcaprinter,toner,öğretmenler odasına sandalye, halı ve temizlik
malzemeleriilesabunihtiyacıyinegrup
tarafından karşılandı. En son olarak
bütünçocuklaradişmacunuvedişfırçasıteminedildi.
Vandepremindensonra,grupçalışmalarınıVan’ayoğunlaştırarakVan-Erciş
depreminde,büyükmağduriyetyaşayan
vatandaşlarımıziçindeilketaptabattaniye ve bebeklere mama tedarik edilerek
bölgeye“OrdaBirKöyVarYakında”adına ulaştırıldı. Daha sonra tespit edilen
Van’daki Koç İlköğretim Okulundaki 74
öğrenci
için
kazak,
mont,
eşofman tedarik
edilerek
okula
gönderildi. Yine
Van’nın Başkale
İlçesiSallıdereİlköğretim Okulundaki 154 öğrenciyepalto,atkı,bere
veeldivengönderildi.
En doğru ve
sağlıklı yardım
gönderme şeklinin ve yönteminin

öğretmenleraracılığıileolduğunudüşünen grup üyeleri, daha birçok okula ve
çocuğa yardım etmeyi istiyor ve planlıyor. Yardımlarla sadece çocuklar mutlu
edilmiyor, aynı zamanda tüm atkı ve
berelerin ördürüldüğü Düzce’nin dağ
köylerindeki köylü kadınlara da maddi
katkısağlanmışoluyor.
Köyokullarına,buradaeğitimgören
öğrenciler için her türlü yardım, öneri,
işbirliğiniz
ve
desteğiniz
için;
http//www.facebook.com/#!/groups/142061135890202/internetadresindenbizeulaşabilirsiniz.
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TED Ankara Koleji

Özgün ve İlklere İmza Atmış Bir Ekol

K

olej camiasına hem
TED Ankara Koleji
mezunu hem de bir
eğitimci olarak dahil
olan TED Ankara Koleji Vakfı
Özel İlköğretim Okulu Müdürü
Zuhal Üstündağ’81, şimdi ve
gelecekte de öğrencilerin,
mezunların Kolejli olmaktan
gururduyacakları“AnkaraKoleji”nindevamlılığınısağlamakve
geliştirmenin yegane amaçları
olduğunadikkatçekiyor.Yöneticilerolarakçağınhızlıdeğişimlerineayakuydurabilecekyönetim kalitelerini yakalamayı
hedeflediklerini ve Öğrencilerin
çok yönlü gelişimini desteklemekamacıylaeğitiminyanısıra
güzel sanatlar, müzik ve spor
aktiviteleri için daha fazla motivasyon yaratmaya çalıştıklarını
belirten Üstündağ, dergimize
okul çalışmaları ve projelerini
anlattı.
TED
Ankara
Kolejinden
mezun oldunuz ve şu anda
da TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu Müdürü olarak görevinizi
sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla hem
Kolejli bir öğrenci hem de Kolejli bir
eğitimcisiniz. Her iki durumunuza ilişkin neler paylaşmak istersiniz?
Bizler öğrencisiyken de mezun
olduktan sonra da Kolejli olmaktan her
zamangururduydukvehalenaynıduygular içindeyiz. Bizlere bu gururu yaşatan,Kolejieğitimdeliderbirkurumyapan
öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizdir.
Şimdi ve gelecekte de öğrencilerin,
mezunlarınKolejliolmaktangururduyacakları “Ankara Koleji”nin devamlılığını
sağlamakvegeliştirmekenbüyükamacım.
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Eğitim yönetiminde uluslararası
gelişmeleri izlemiş biri olarak,
TED Ankara Koleji Vakfı Özel
Okullarında uygulanan eğitim
yönetimi konusundaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?
İçinde bulunduğumuz yüzyılda insanlık, bugüne kadar yaşamadığı seviyede ve hızlılıkta bir
değişim yaşamıştır. Toplumsal
yaşantıda, teknolojide ve kullanılan araçlarda uzun yıllar içinde
görülendeğişmeler,farklılaşmalar
artık bir yıl, bir ay, hatta bir gün
içindegözlenmekteveyaşanmaktadır. Buna paralel olarak bilgiye
ulaşma yolları, yönetim yaklaşımları,metotlarıveanlayışlarıdahızla değişmektedir. Her alanda
olduğugibidahaiyisini,işlevselini,
hızlıveetkilisiniaramaçalışmaları
yönetim alanında da görülmektedir.
TED Ankara Koleji olarak bu
konudaşanslıolduğumuzudüşüZuhal ÜSTÜNDAĞ‘81
nüyorum.Yönetimkalitesiniarttırma,çağıngereklerinegörerevize
etme ve bunu kurum geneline
yayma çalışmalarında bize rehberlik
Öğrencilerimizi,Atatürk- eden, yönetim kadrosunda güçlü bir
motivasyonyaratandeğerliGenelMüdüçüdüşünceyiözümserümüz Sn. Sevinç Atabay’a müteşekkirim.
miş,laik,çağdaşyaşa-

mıngerektirdiğibilgi,
becerivedeğerlerle
donatılmışözgüven
sahibi,yaratıcıbireyler
olarakyetiştirmeken
büyükhedefimizdir.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulunun amaçları ile eğitim sisteminizin temelinde yatan değerlerden bahseder misiniz?
MustafaKemalAtatürk’ünyönlendirmeleriilekurulanTEDAnkaraKolejieğitim alanında, kurumsal geleneklerini,
çağın yenilikleri ile sentezlemeyi başarmış,özgünveilklereimzaatmışbirekol;
donanımlıkadrosuylauyumluvekoordineli çalışan dev bir eğitim kurumudur.

Öğrencilerimizi, Atatürkçü düşünceyi
özümsemiş, laik, çağdaş yaşamın
gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle
donatılmışözgüvensahibi,yaratıcıbireyler olarak yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

Öğrencilerinizin donanımlı yetişmesi
için okulunuzda uygulan programlar
ile yabancı dil eğitimi konusunda bilgi
verir misiniz?
Öğrenme-öğretme ve ölçme değerlendirme süreçlerinde bir standardizasyon sağlamak hedeflerimizden biridir.
Bununiçinkampüsüniçvedışmekanlarınınetkilikullanımınısağlamakvekampüsdışıetkiliöğrenme-öğretmealanları
yaratmak çalışmalarımız içindedir.
Öğrencilerinçokyönlügelişiminidesteklemekamacıileeğitimveöğretiminyanı
sıragüzelsanatlar,müzikvesporaktiviteleri için daha fazla motivasyon yaratmak var olan hedeflerimizdendir. Bu
hedefimiz için 55 kulüp çalışmamız ve
sunumlarıvar.AyrıcaMatematik,Fenve
Teknoloji,SosyalBilgiler,GörselSanatlar,
Müzik ve Yabancı Dil alanlarında; ev
sahipliğiyaptığımızveyakatılımcıolarak
yeraldığımızçeşitliuluslararası,ulusalve
TED okulları arası etkinliklerimiz vardır.
Okulumuzun kuruluşunun 80. Yılı Etkinlikleri,BilimŞenliği,Globeprojesi,Benim
GözümdeMatematikBelgeseli,PiGünü
Etkinliği,TEDAnkaraKolejiGrafitiÇalışmaları, Çanakkale Destanını Yaşatmak,
SesveDansYarışmaları,JuniorMUNESCO ve COMENIUS projeleri bu etkinliklerdenbazılarıdır.
İlköğretimokulumezunuöğrencilerimizin, Avrupa birliği ülkelerinde uygulanandileğitimistandartidasyonundaana
diliİngilizceolandileğitimidüzeyineçıkmasınıhedefliyoruz.İngilizceeğitiminde;
elektronik ortamda interaktif yöntem

izlenmekte, öğrencilerimizin uluslararası
başarı sağladığı, debate, drama çalışmalarıvesözcükyarışmalarıyapılmaktadır.İngilizceninyanındaikinciyabancıdil
olarakAlmancaveFransızcadaöğrencilerimizindileğitimistandartidasyonlarında belirli hedeflere ulaşması en önemli
amaçlarımıziçindedir.
Ankara Koleji olarak öğrencilerimize
birçok alanda spor etkinliklerine katılım
imkanısağlıyoruz.Okultakımlarımızkızerkek öğrencilerimizden oluşan 13
branşta,32kategoride(bireyselçalışmalar hariç) çok başarılı bir şekilde temsil
edilmektedir.
Son olarak eklemek istedikleriniz var
mı?
Derginizi ilgiyle takip ediyorum.
Camiamızın basılı yayın organı olarak
önemlibirmisyonuyerinegetiriyorsunuz.
Teşekkürlervehepimizebaşarılar.

Zuhal ÜSTÜNDAĞ‘81
1981 yılında TED Ankara Kolejinden
mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Fen
Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1985 yılında,
TED Ankara Kolejinde Fen Bilgisi Öğretmeni olarak göreve başladı. 2000 yılında
Müdür Yardımcısı olarak atandı ve bu
süreçte, İngiltere’de Bath Üniversitesi
uzaktan eğitim programına katıldı. Bu
programla,
eğitim
yönetimindeki
gelişmeleri uluslararası bir perspektifte
analiz etme imkanı buldu. 2009-2010
öğretim yılında Müdür Başyardımcılığının
ardından halen TED Ankara Koleji Vakfı
Özel İlköğretim Okulu Müdürü olarak
görev yapmaktadır.
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Atatürk Müze Köşkü’nü Ziyaret
Ankara Şehremaneti (Belediyesi) tarafından 30 Mayıs
1921’deMustafaKemal’earmağanedilenÇankaya’dakiBağevigünümüzderestoreedilerek“AtatürkMüzeKöşkü”adıyla
ziyarete açıldı.  Atatürk Müze Köşkü’ne, 11 Kasım 2011 tarihindeTEDAnkaraKolejiMezunlarıDerneğiüyeleribirziyaret
gerçekleştirdi.ÜyelerimizdenZerrinDağcı’71,köşkziyaretinin
ardındanduyguveizlenimlerinibizlerlepaylaştı.

Cumhuriyetimizin Kuruluş Yıllarına
Adeta Bir Gezinti Yaptık
AtatürkMüzeKöşkü’nüTEDAnkara
Koleji Mezunları olarak, 10-15 kişilik 3
gruphalindeziyaretettik.
Atamızın 1921-1932 yılları arasında
konutveçalışmamekanıolarakkullandığı bu binanın 19. yüzyılın sonlarında
yapıldığı tahmin edilmektedir. Değişik
zamanlarda eklemelerle ihtiyaçlara
cevapverecekşekildegenişletilenancak
mütevazılığını koruyan bu yapı, içinde
yaşayan kişilerin önemi nedeniyle
“Köşk”olarakanılmaktadır.
Köşkün kuzeyindeki girişte bulunan
rüzgarlık, Mimar Vedat Tek tarafından
tasarlanmış ve yapıya sonradan eklenmiştir.Binayagirdiğimizdebizikarşılayan
portmanto, iki koltuk, dört sandalye ve
bir kapaklı kanepe, Macaristan Devleti
tarafındanhediyeedilmiştir.Evegirişrüzgârlıktan sağlanmaktadır. Bir zamanlar,
ortasında sekizgen mermer kaideli süs
havuzuolantaşlık,1923-1924yıllarındakigenişletmeçalışmalarısırasındahavuzun üzeri kapatılarak konukların ilgili
bölüme alınmadan önce bekletildikleri
birholhalinedönüştürülmüştür.
Giriş holünün solunda (binanın
doğusu)bulunanküçükoda1923-1924
yıllarında yapılan genişletmeyle Ankara’ya atanan büyükelçilerin güven mektuplarınısunduklarısalonolarakkullanılmıştır.
Girişholününhemensağında(binanın batısı) bulunan konuk kabul odası,
KurtuluşSavaşısırasındaAtatürk’ünçalışma odası olarak kullanılmıştır. Mekan
genişletmesinden sonra dekorasyonda
hakim renkten dolayı “Yeşil Salon” olarak
anılmaktadır. Atatürk’ün eşi Latife Hanım,
büyükelçieşlerini,yabancıkonukları,gazeteciveyazarlarıbusalondaağırlamıştır.
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Yemeksalonu,mütevazıgörünüşüne
rağmen sıradan bir yemek salonundan
farklıdır. Atatürk’ün 28 Ekim 1923 gece-

F.Zerrin DAĞCI ’71
sinde“Arkadaşlar,yarınCumhuriyetiilan
edeceğiz” dediği yer bu salondur. Atatürk’ünsofrasısadeceyemekyemeyeri
değil, aynı zamanda devlet işlerinin
konuşulduğu,tartışıldığıbirmekandır.Bu
nedenlehertabakservisininyanındabir
not defteri ve kalem bulunur. Sofranın
konukları devletin ileri gelenleri ve
uzmanlar olunca, burası yemek yerken
çalışılanbirmekânolarakdadüşünülebilir.MasadakiyemektakımlarındaGMK
(GaziMustafaKemal)yadaKA(Kemal
Atatürk) logoları bulunmaktadır. Fikriye
Hanım’ınpiyanosudasalonungüneydoğusunda bulunmaktadır. Yemek salonunaeklenenveikibasamaklaçıkılanRadyoSigaraOdası,dinlenmeköşesiolarak
düşünülmüştür.
Girişholününsolundaki(güneydoğu
köşesi) köşedeki merdivenlerden üst
kata çıkıldığında sağ tarafta bulunan
oda, Atatürk’ün annesi Zübeyde
Hanım’aaittir.Ankaramanzaralıvesade
döşenmiş bu oda, Zübeyde Hanım’ın

vefatındansonramisafiryatakodasıolarakkullanılmıştır.Odanınkuzeydoğusunda, bir Güney Amerika hayvanı olan
“Armadillo” kabuğundan yapılmış bir
abajur bulunmaktadır. Bu abajurun ne
zamanvenasılgeldiğibilinmemektedir.
Giriş holündeki taşlığın üstünün
kapatılmasıyla üst katta bütün odaların
açıldığı bir hol oluşturulmuştur. Burada
Paris’ten getirtilmiş bir bilardo masası
bulunmaktadır.
Bubölümünbatısındayeralanoda,
Mimar Vedat Tek’in düzenlemesiyle
KütüphaneveÇalışmaOdasıolarakkullanılmıştır.Atatürk’ün1932yılındaPembe
Köşke taşındıktan sonra da zaman
zamangelipbuodadaçalıştığıbilinmektedir.“Nutuk”unbüyükbirbölümüdebu
odadayazılmıştır.
Köşke yapılan eklemelerle, evin
güneybatısındaki kulenin üst katı, Latife
Hanım’ınçalışmaodasıolarakdüzenlenmiştir. Bu odada bulunan kutup ayısı
postu Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi
MuhtarBey’inhediyesidir.
Atatürk’ün yatak odası ve banyosu
da üst katta bulunmaktadır. Atamız,
sabahları kalkar kalkmaz penceresinin
önündeki koltuğa oturup, güne burada
başlar, çam ağaçlarını seyrederek kahvesiniiçermiş.
1924yılındayapılandüzenlemesırasında inşa edilen mutfak ve çamaşırlık
bölümü,zamaniçindeözgünlüğünüyitirdiği için ara duvarlar kaldırılarak sergi
salonuolarakdüzenlenmiştir.
Busalonda,Köşküntarihselgelişimi,
yapılanonarımlarveAtatürk’ünkullandığıeşyalarsergilenmektedir.
Atatürk Müze Köşk’üne
Başvurular için Tel: 0 312 470 24 85-86
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Turan Tanyer’in Kaleminden
Cumhuriyet’in Meşalesi
“TED Ankara Koleji”

T

EDAnkaraKolejinin80.Kuruluş
yıl dönümüne özel hazırlanan
önemli bir eser “Cumhuriyetin
Meşalesi TED Ankara Koleji.”
Turan Tanyer’in kaleme aldığı kitapta;
Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze
TEDAnkaraKolejinintarihi,belgelerleve
dönemetanıklıkedenkişilerinifadeleriyleanlatılıyor,geçmişzamandaunutulan,
belleklerden silinen, kıyıda köşede kalmış, işlenmemiş bazı konulara dikkat
çekiliyor.TuranTanyer,sonderecekısıtlı
zamanda, yoğun bir çalışma süreciyle
hazırladığıkitabınortayaçıkışaşamalarını ve kendisinde uyandırdığı duyguları
dergimiziçinanlattı.
TED Ankara Kolejinin 80. Yılına özel
bir kitap kaleme aldınız. Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz, bize biraz
yazma sürecinizden bahseder misiniz?
Kitabınönsözündedebelirttiğimgibi
2011 Nisan ayının sonlarıydı, Genel
MüdürSevinçAtabayaradı,okuldagörüştük. TED Ankara Kolejinin sekseninci

Kolej için bir şeyler yazmakbenihemkeyiflendirdihemdemutluetti.Bence kitap bitmiş de değil,
atılan ilk adım sadece.
Dilerim, daha kapsamlısı,
ileridebaşkaellerdedaha
iyiyazılır.
Turan TANYER
yılının kutlanacağını söyledi ve bir kitap
yazıp yazamayacağımı sordu. Yapılan
teklifi kabul ettim. Yalnız kitabın 2011
Ekim ayına hazır olması gerekiyordu.
Zaman azdı. Gerekli bilgi ve belgelere
ulaşmak, kaleme almak, ayrıca kitabın
tasarımı için günler sayılıydı. O yüzden
çokhızlıhareketetmekgerekliydi.
Yazdığınız kitapla aynı zamanda TED
Ankara Kolejinin tarihine de ışık tutuyorsunuz. Okulun tarihçesini yazarken hangi kaynaklardan yararlandınız? Bu kaynaklara ulaşmak sizin için
kolay oldu mu?
Şunusöyleyeyim;kitap,TEDAnkara
Kolejiningeçmişinenekadarışıktutuyor,
benimsöylememdoğruolmazamaana
çizgilerüzerindenbirTEDAnkaraKoleji
kitabıortayaçıktı.Bazıbölümleriayrıntılı
yazdım. Yapmak istediğim; geçmiş
zamanda,unutulan,belleklerdensilinen,
kıyıda köşede kalmış, işlenmemiş bazı
konulara dikkat çekmekti. Kaynaklara
gelince;bencebir“Tarihparçası”üzerinde çalışan kişinin kaynak seçme lüksü
yoktur. Konu üzerinde yazmaya başlamadanönce,şunualayım,bukalsıngibi

kolejliler ARALIK 2011

birdüşünceylehareketetmemekgerek.
Geçmişleilgiliherbilgi,imge,objegeçmişin bize bıraktığı kaynaklardır. Başta
önemsiz görünen, en hurda bilgi size
kapıları açıverir. Düşünmek, gözlemlemek zorundasınız. Bir anı parçası, bir
gazetehaberi,birkitapkapağı,birfotoğraf, binlercesi geçmişi bugüne taşırlar.
Örneğin Türk Eğitim Derneğinin genel
kurul tutanakları, öncesindeki çalışma
raporlarıbinlercesayfatutuyor.Yönetim
Kurulu kararları da öyle. Zaten bir bölümüdedernekarşivindeyoktu.Bulduklarımın tümünü okumadım elbette. Bazı
dönemlerin tutanak ve kararlarını okudum;amasayfalarıçokkarıştırdım.Gerçidernekleilgilibirkitapyazmayacaktım.
Ancak derneğin okulla olan organik ve
hukuksal konumunu, geçmişin seyrini
izlemek zorundasınız. O çalışma raporlarda, tutanaklarda Kolej ile ilgili öyle
önemli bilgiler var ki, bunları kaçırmamak, değerlendirmek gerekiyordu. Dernek ve okulda “Arşiv” adı altında toplananbütünmalzemedenkendimihaberli
kıldım, diyebilirim. Tabii gerek okulda
gerekse dernekte, her şey toplanmış,

saklanmışdeğildi.Geçmişzamanepeycehırpalamış,tahripetmiş,yutmuşpek
çokşeyi.Zamaniçerisindeçokşeykaybolupgitmiş.Bununnedenleriçeşitli;su
baskınları dosyaları kapıp götürmüş,
geride kalanının bir kısmını kullanılmaz
halegetirmiş,taşınmalararşivlerihırpalamış.Atılmış,yakılmış,hurdayadaçıkarılmışolabilir.Haksızlıketmeyeyim.Şimdi,
arşivler toparlanmaya çalışılıyor. Okulun
müzesidekuruldu.Bunlarönemli.Müze
ve arşiv zaman içerisinde muhakkak
gelişecektir; eminim. Birkaç yıldır, artık
daha farklı bakılıyor. Öte yandan kişisel
arşivim, bazı dostların koleksiyonlarına
aldıkları belgeler de kitaba dahil edildi.
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nden de
yararlandım, gazetelerden,  dergilerden
de.
Genel olarak kitabın içeriğinden bahseder misiniz?
Çoksayıdagörselmalzemenineşlik
ettiği bir kitap ortaya çıktı. “Yol Ayrımı”
başlığı altında Cumhuriyet’in eğitimöğretim alanında belirlenen güzergâhın
hikâyesinden sonra, Türk Maarif Cemiyeti’nin kuruluşu ve ilk yılları anlatılıyor.
Sonra Yenişehir’de Cemiyet okulunun
hikâyesinegeçiliyor.Çeşitliaşamalardan
sonra bugüne geliniyor. Ben daha çok
TEDAnkaraKolejiningeçirdiğiaşamaları vermeye çalıştım. Yoksa bu kitap ne
tanıtım ne propaganda kitabı. Ne de
uzun uzun isim listelerinin verildiği bir
kitap.TürkMaarifCemiyeti,hangişartlar
sonucudoğdu;butarihselzeminekonuyuyaymazsanız,kurumveokulaçıklanamaz. Sadece eğitim-öğretim alanında
değil,bence,gerekdernekgerekseokul,
Türkiye’ninönemliparçaları.VeAnkara’yı
oluşturanönemlidamarlar...
Kitabı hazırlarken herhangi bir konuda zorlandığınız oldu mu?
Başta,kullanılandilveyazımkuralları geliyor. Yazım kurallarını dönemi içerisindekullanmayaçalıştım.Örneğin,Millî
EğitimBakanlığı,birdönemMaarifVekâleti, bir dönem Kültür Bakanlığı. Metin
içerisindebütünbubaşlıklarbirbiriniizliyor. Dönemin kavramları, sözleri neyse,
onlarıdönemiçerisindebırakmakgerekiyor. Dikkatli olmalısınız bu konuda. Öte
yandan çok kısa zamana sıkışık yoğun
bir tempoyla çalıştım. Zorlanıyorsunuz
tabii. Sayılı günler hemen tükeniveriyor.

İkincisi,kaynakçalışmaları…Biryandan
kaynaklarıtarıyorsunuz,biryandanyazıyorsunuz. Tasarım aşamasının sonuna
gelindiğinde bütün enerjim tükenmişti.
Şöylebakıyorumdakitaptakullandığım,
kullanmadığım notlar, belgeler, fotoğraflaryığınladosyalarında.Kullanamadıklarımbukitapkadar.Çalışmayabaşladıktanbirsüresonra,600sayfalıkbirkitap
planlamıştım. Ama planımı tam olarak
uygulayamadım. Kitap yetişmeyecekti
çünkü.Bölümleriazaltıp,birleştirdim.Ve
ağırlığıdahaçokilkotuz-kırkyılayaydım.
Bence, önemli olan, nereden geliyoruz
gibivebenzerisorularasomutkarşılıklar
verebilmekti.
Kitapta sizi en çok etkileyen bölüm
hangisi?
Tabii ki, ana sınıfının kurulmasıyla
başlayanilkdönembenietkiledi.Oilkyıllar,ilkkısmınardından,ortakısmın,lisenin kuruluşu, 1930’lu yıllar. O dönemin
heyecanı ve dinamikleri çok farklı. Bir
defa,Atatürkyaşıyorvebaşımızda.Türk
MaarifCemiyeti’ninçalışmalarıylayakındanilgileniyor.Sonrakarşınızabazıadlar
çıkıyor. Örneğin, Niyazi Berkes. İlk
Müdür. Ardından gelen Hasip Ahmet
Aytuna. Büyük pedagog. Böyle öncü
kişilerin Cemiyet’in okulunda görev
almaları başkasını bilmem ama beni
heyecanlandırdı. Bu adların altlarını çizmekgerek.Kolejlilerbubüyükinsanların
okullarınınharcınıyerleştirenbunagayret
edeninsanlarolduklarınıbilmelerıgerek.
Enver Behnan Şapolyo, tarih öğretmeni
olarak karşınıza çıkıyor. Bakıyorsunuz,
Behice Boran, çiçeği burnunda doçent,
sosyoloji,felsefederslerinegeliyor.Yine
o dönemde, Turhan Seyfioğlu öğrencisi
olmuş okulun. Çocukluğumun, elli yıl
öncesinin sinema oyuncusu; filmlerini
kaçırmazdım.HerkesGündüzKılıç’ın,bu
büyük spor adamının, futbol öğretmeni
Baba Gündüz’ün Galatasaray Lisesi
mezunu olduğunu sanır, öyle yazarlar.
GalatasarayLisesideülkemizingüzelbir
kurumu; ama Baba Gündüz Yenişehir

Lisesi’nin mezunnları arasında, hem de
ilk mezunlardan, 1938-1939 döneminden.İşte,böyleyüzlercebilgiyi,üstüste
yığıyorsunuz,yavaşyavaşkitapbiçimleniyor,mutluoluyorsunuz.
TED Ankara Kolejinin tüm tarihini
incelemiş ve kaleme almış biri olarak,
TED Ankara Kolejinin Türk eğitimi içerisindeki yeri ve önemi konusunda
neler söylemek istersiniz?
Evet, bugün gerek dernek gerekse
okul, seksen küsur yıllık bir sürecin çok
farklıbirnoktasındalar.Güzelçalışmalar
yapılıyor.VakfınokuluTEDAnkaraKoleji
göz kamaştıran bir kampüs içerisinde.
Yaşam sürüyor. Bence, bütün Kolejlileri
ayrıcalıklı kılan bir nokta var, hoşuma
gidiyor.TEDAnkaraKolejinintemelindeki Türk Eğitim Derneği, o zamaki adıyla
TürkMaarifCemiyeti,ilkmeclisbinasındakurulmuş.Omeclisbinasıki,Cumhuriyet orada ilan edilmiş. Cumhuriyet
meşalesi orada yakılmış. Beş yıl sonra,
Cumhuriyet’i kuranlar yine aynı binada
toplanmışlar,Kolejinmeşalesiniyakmışlar. O yüzden kitabın uzun başlığında
“Cumhuriyet’in Meşalesi” dedim çünkü
TEDAnkaraKolejineyakışıyor.
Turan Tanyer Kimdir?
14 Mayıs 1949’da Kuşadası’nda doğdu. İlk
ve orta öğrenimini Ankara’da yaptı. Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.
Fakülte öğrenciliği yıllarında Barış, Yeni
Ulus, Ankara, Politika gazetelerinde
muhabir olarak çalıştı. Ankara Sinematek
Derneği yönetiminde bulundu. Yankı,
Özgür İnsan gibi bazı dergilerde sinema
yazıları yazdı. Gazeteciliği bıraktıktan sonra
bir süre serbest avukatlık yaptı. Daha sonra devlet memuru oldu. Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumundan emekliye ayrıldı.
Ankara’da yayımlanan Siyah Beyaz ve
Günlük Haber gazetelerinde (“Tevfik
Doğan” müstearı ile) köşe yazıları yazdı.
Bazı incelemeleri Tombak, Koleksiyon gibi
popüler dergilerde yayımlandı.
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“Belediye Başkanı Gibi Görev Yapıyorum”
Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU’69

2

008yılındanbuyanaOrta
Doğu Teknik Üniversitesi
(ODTÜ)’nde Genel Sekreterlik görevini yürüten ve
önümüzdeki sene görev süresi
dolacak olan Prof. Dr. Tanju Mehmetoğlu’69,ODTÜ’nündahaileriye gitmesi ve çağdaş Türkiye’nin
övünç kaynağı olmasının devamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.ODTÜKampüsünü35binkişilik bir belde olarak tanımlayan ve
kendisinin de bu beldenin belediye başkanı gibi görev yaptığını
belirten Mehmetoğlu, yaptığı işin,
maddi ve manevi açıdan büyük
sorumlulukgerektirdiğinisöylüyor.
Nasıl bir okul hayatı geçirdiniz?
Kariyerinizi yönlendirmenizde
nelerin ya da kimlerin etkisi
oldu?
İlkokulunilk2senesiniAydınlıkevler’de, İhsan Sungu İlkokulunda okudum. Daha sonra 3. Sınıftan itibaren TED Ankara Koleji
sınavını kazanarak Kolej’e başlaProf. Dr. Tanju MEHMETOĞLU‘69
dım.ÖğretmenimizrahmetliZehra
Arıcıoğlu idi. Kendisinden her
yönüyle mükemmel bir eğitim
kendilerinden çok şey öğrendiğim ve
aldık.Dahasonraortaokuluveliseyide örnekaldığımbirçokiyihocamolduama
Kolej’de tamamladım.1969 yılında lise- ilkokul öğretmenimin katkısı hepsinden
den mezun oldum. ODTÜ sınavları o fazla olmuştur; kendisini rahmetle ve
zamanlar ayrı yapılıyordu. Haziran ayın- minnetleanıyorum.
dayapılanilksınav,sorularçalındığıiçin
iptal edildi ve eylül ayında tekrar sınava ODTÜ’deki Genel Sekreterlik görevigirdim. Kimya Mühendisliği bölümünü nizin detaylarından bahseder misiniz?
kazandım. Bu bölümü tercih etmemim Bir üniversitede idari görevde olmak
nedeni,ikiablamındaobölümdeokuyor kişiye ne tür sorumluluklar yüklüyor?
ODTÜ’de geleneksel olarak genel
olmasıydı.  Üniversitedeki ilk dönemin
sonundaODTÜ’de5Mart1971Olayları sekreterlikgörevi,öğretimüyeleritarafınoldu ve üniversite uzun süre kapatıldı. danyürütülüyor.ODTÜKampüsünü,25
Dahasonrahızlandırılmışbireğitimsüre- biniöğrenciolan35binkişilikbirbelde
cigeçirdik,1974yılındaODTÜ’dendere- olarak tanımlamak mümkündür; bu
ceyle mezun oldum. Eğitim hayatımda, durumda genel sekreterlik görevinin de
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Yapacağınızherişi,
birbaşkasınınonu
birdahadüzeltme
şansıolmayacağını
düşünerekyapın.
bu büyüklükteki bir kasabanın
belediye başkanlığı olduğunu
düşünebilirsiniz. Gerçekten de bir
belediyebaşkanınınrutinişleriolan
inşaatişlerivealtyapıhizmetlerine
ekolarak,güvenlik,öğrenciolayları, trafik, taşıt işletme, Eymir Gölü,
ODTÜormanı,misafirhaneler,anaokuluvelojmanlarladauğraşmam
gerekiyor. Birbirinden çok farklı
konularda ortaya çıkan sorunlara,
çok karmaşık ve durmadan değişenyasalarvemevzuatlarçerçevesindeivediçözümbulmayıgerektirenvehemmaddihemdemanevi
büyük sorumluluk isteyen bir
uğraş. Ama bizi en çok üzen ve
uğraştıran,Ankara’nınciğeriolanODTÜ
Ormanına,genelliklerantamacıylayapılansaldırılaroluyor.
Ülkemizde birçok üniversite bulunuyor. Sizce bunlar arasında ODTÜ’nün
önemi ve farklı yanları nelerdir?
Benimşöylebirdüşüncemvar:Özellikle Türkiye gibi ülkelerde, insanların
doğuştan gelen “sorgulama”, “yaratıcılık”ve“araştırmacılık”becerileri;aile,eğitim ve toplum baskısı nedeniyle körelmekte. Üniversiteler bu sürecin tersine
çevrilmesi gereken yerler. Biz ODTÜ’de
öğrencilerimizin gerekli bilgiyle donanmaları yanında, “sorgulayıcı” ve “yaratı-
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cı”ve“araştırıcı”yanlarınındegelişmesineolanakveriyoruz.Bencemezunlarımızın diğer meslektaşlarından en önemli
farkları bu alanlarda oluyor. Belki de bu
nedenlemezunlarımızhergittikleriyerde
liderkonumunageliyor.
İlerisi için plan ve projelerinizi anlatır
mısınız?
Şu an için bütün planlarım
ODTÜ’nündahaileriyegitmesiveçağdaşTürkiye’ninövünçkaynağıolmasının devamına yönelik. Önümüzdeki
sene görev süremiz sona erecek.
Daha ilerisi için plan ve programım yok ama idari görevim
bitince eşim ve çocuklarımla
sakin ve stressiz bir yaşam
umuyorum.İyimserbakışaçısınasahipbirisiolarakönümüzdekigünlerindahaiyiolacağınainanıyorum.
Örnek gösterilecek kariyere sahip biri olarak, gençlere mesleki yaşamlarında
neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle, iltifatınız için
teşekkür ederim. Öğretim
üyesiolduğumbölümden
mezun olanlar benimle
vedalaşmaya gelince
hep bir tavsiyem olur:
“Yapacağınız her işi, bir
başkasının onu bir daha
düzeltme şansı olmayacağınıdüşünerekyapın.”derim.Bu
özellikle her bir sondaj maliyetinin
10milyondolarlaölçüldüğüpetrol
mühendisliğinde çok geçerli bir
öğüt. Ama bence bütün gençler iş
hayatlarındabunudüşünerekçalışırlarsa vazgeçilmez elemanlar olabilirler.
Özel ilgi alanlarınız nelerdir? Neler
yapmaktan keyif alırsınız?
Özellikle bahçeyle uğraşmaktan
büyükkeyifalırım.Kitapokumakdiğer
sevdiğimuğraşımdır.Buaralar,özellikle uluslararası politika stratejileri konusundakikitaplarıokuyorum.Çoknadirendeolsa,mutfağagiripyeniyemekleridenemektenbüyükkeyifalırım.

TED Ankara Kolejindeki yıllarınızla
ilgili neler söylemek istersiniz?
Kolejinbizimzamanımızdaiyibireğitim verdiğini ve sosyal tarafı kuvvetli
bireyler yetiştirdiğini düşünüyorum.

BununhaladevamettiğinidebizimüniversiteyegelenKolejmezunlarınıgözleyerekgörüyorum.Kolejgünlerimebaktığımda, okulun bize o zaman sağladığı
sportifvekültürelolanaklarınnekadariyi
olduğunu görüyorum, keşke daha fazla
faydalansaydım.OzamanlarKolejBasketbol Takımı birinci ligdeydi ve hafta
sonları kızlı-erkekli mutlaka maçlara
gider ve çok eğlenirdik. Takımda oynayan herkesi yakından tanıdık; bir kısmı
arkadaşımızdı. Bir de o zamanlar TRT
tarafındanorganizeedilen“16SoruBilgi
Yarışması”hatıralarımdaönemlibiryere
sahip.Oçalışmalardanedindiğimgenel
kültür,hayatımboyuncahepişimeyaramıştır.
Kolej’de bizim eğitimimize katkıda
bulunmuş bütün öğretmenlerime ve
yöneticilerimize saygılarımı ve minnetlerimi sunmak istiyorum. Vefat etmiş
olanlarıdarahmetleanıyorum.

Prof. Dr. Tanju MEHMETOĞLU‘69
1969 yılında TED Ankara Kolejinden, 1974
yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği
Bölümünden dereceyle mezun oldu.
Lisans eğitiminin ardından İngiltere UMİST
(University of Manchester Institue of Technology)’de master yaptı ve yüksek lisans
derecesiyle mezun oldu. 1980 yılında
Kanada Montreal McGill Üniversitesinde
doktora yaptı. Bir süre aynı üniversitede
araştırmacı olarak çalıştı. 1982 yılında
Türkiye’ye döndü. 1 sene Samsun 19
Mayıs Üniversitesinde çalıştı. Daha sonra
Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliğine geçti ve 4 sene orada Yardımcı
Doçent ve Doçent olarak görev yaptı. 1987
yılında ODTÜ Petrol Mühendisliği
Bölümünde göreve başladı. O zamandan
beri bu bölümde çalışıyor.1994-2000 yılları
arasında Bölüm Başkanlığı yaptı. 20062008 arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde Rektör Yardımcısı olarak çalıştı.
2008 Ağustos ayından bu yana ODTÜ
Genel Sekreter Vekili olarak görev yapıyor.
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Bir Alan Çalışması

Kayıtdışı Çalışan Kadın İşçiler

T

ürkiye’de kadınların işgücü piyasasına
katılımları
oldukça
düşük
düzeyde seyretmektedir.
TÜİK2011Mayısayıverilerine göre bu oran %28’dir
ve son yirmi yıldaki artış
sadece %1.8 oranında
olmuştur. Kadınların işgücüpiyasasınakatılımoranı
içinde tarım sektöründe
çalışmalarıdayeralmaktadır. Ancak bu istihdamın
biçimi ağırlıkla (%76’sı)
ücretsiz aile işçisi statüsündedir.Erkeklerinişgücü
piyasasınakatılımoranıise
%70 gibi oldukça yüksek
sayılabilecek bir düzeydedir. TÜİK 2010 Mayıs ayı
verileri itibari ile kayıt dışı
çalışma oranı, erkek istihdamında %37.4 iken,
kadınlariçin%58.9’dur.
1980’lerden itibaren
ama özellikle 2000’li yıllarda,dünyadapekçokülkede istihdam güvencesinin
olmadığı bir yapı, iş piyaAylin AKPINAR‘77
salarına hakim olmuştur.
Neoliberalideoloji“Özgürkadınlarınistihdamınıarttırmakaçısından
lük”söyleminikullanarakserbestpiyasa önemlidir. Çünkü kadınlar, tüm sosyoekonomisini dünyada egemen kılmış; kültürelengellererağmen,ekonomikzor“Esnek Çalışma” adı altında sosyal luklar karşısında hanelerini ayakta tutagüvencesizçalışmabiçimleriişpiyasala- bilmekiçinişgücüpiyasasınakatılmaktarınadamgasınıvurmuştur.Kayıtdışıeko- dır.Amahiçbirsosyalgüvencelerininve
nomi, Türkiye gibi dengeli gelişmekte haklarının olmaması onları, piyasadan
zorluklar yaşayan ülkelerde ağırlıklı ola- kısa zamanda çekilmeye veya özellikle
rak kentsel marjinallikten beslenmekte- ekonomikkrizzamanlarında,çokdüzendir.Herhangibirsözleşmesorumluluğu- sizaralıklarlaişpiyasasınatekrarvehannagirmeksizin,keyfibiçimdeiştençıka- giişibulurlarsagirmeyeitmektedir.
rılabilen, talebe bağlı üretimin hızına
Marmara Üniversitesi Bilimsel Araşparalelolarakaşırıverimliolmasıbekle- tırma Projeleri Komisyonu desteği ile
nen kayıt dışı işçiler, küresel rekabetin 2008-2010 yılları arasında Sosyoloji
dayanağıolmaktadır.
Bölümünde“Kadınveİstihdam:Değişen
Kayıtdışılık ile mücadele, Türkiye’de Koşullar, Değişmeyen Eğilimler: Tekstil,
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Gıda ve Hizmet Sektörlerinde İş Güvencesi ve Sosyal
Koruması Olmadan Çalışan
Kadınİşçiler”başlığıaltında;
BelkısKümbetoğlu,İnciUser
ve Aylin Akpınar yürütücülüğündegönüllü13öğrencinin
dekatıldığıbiraraştırmagerçekleştirilmiştir.Buaraştırma,
2012yılındaBağlamYayınlarıtarafındanyayınlanacaktır.
Araştırma alanı olarak
İstanbul, Bursa, Kocaeli,
SakaryaveDüzceilleriseçilmiştir. Araştırmanın çalışma
evreni kadınların çok yoğun
biçimde yer aldığı tekstil,
gıdavehizmetsektörlerinde
kayıtdışıçalışankadınişçilerdir.Veriler213yarıyapılandırılmış derinlemesine görüşme ve 3 odak grup görüşmesiileoluşturulmuş;tekstil,gıdavehizmetsektörlerindeki çeşitli işyerlerinde yapılan gözlemlerle de desteklenmiştir.
Araştırmabulguları,kayıt
dışı çalışan kadınların yüz
yüze bulundukları çocuk
yaştaçalıştırılma,yüksekişçi
devir oranları, asgari ücretin
altındakalanvedüzenliolaraködenmeyenücretler,uzunçalışmasaatleri,karşılığı ödenmeyen zorunlu gece mesaileri,
işverenlerintacizveistismarıgibibirdizi
sorunu ortaya sermektedir. Kayıtdışı
çalışmayı herhangi bir sosyal güvenlik
örgütünekayıtlıolmamakgibibirtanıma
hapseden yaklaşımların çok daha karmaşıkbirtabloyuaşırıbasiteindirgemek
ve gerçekliğini sergilememek anlamına
geldiğigözlemlenmiştir.
Ataerkilcinsiyetrejimininhakimolduğutoplumumuzda,kadınveerkeğintoplumsalfırsatlaraerişimşanslarıeşitdeğildir. Kadınlara biçilen toplumsal cinsiyet
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rollerininsonucundakadınemeğideğersizleştirilmekte, kadınlardan erkeklerin
gereksinimleri lehine fedakarlık beklenmektedir. Ataerkil cinsiyet rejimi içinde
kadınlarevdışındaçalışmalarıkonusunda çeşitli engellerle kuşatılmaktadır.
Örneğin,‘namus’nedeniyleevdendışarı
çıkamamakyadaancaksınırlıçevrelerdehareketedebilmek,evdekalıpçocuk
ve yaşlı bakmak bu engellerin başında
gelmektedir.
Araştırma, işçi kadınların çalışmak
için çok büyük fedakarlıklar yaptıklarını
göstermiştir.Sabaherkenişegidip,çok
geçgelenyadabirkaçgünevegelemeyen işçi kadınlar çocuklarıyla istedikleri
gibi ilgilenememektedir. Bu koşullarda
dışarıdaçalışmakileaileyaşamınıbirlikte götürmek oldukça zordur. Örneğin,
vardiyalıçalışanevlikadınveerkekişçiler uzun aralıklarla birbirlerini görememektedir.Tekstil,gıdavehizmetsektörlerindeağırişlerdeçalışankadınişçilerişle
birlikteiyibirannelikyapamamanınacısını da çekmektedir. Kocalarının işlerine
yardımetmek,kayınvalidevekayınpedereyaşlılıklarındabakmak,komşuçocuklarına tüm gün bakmak gibi durumlar
aslındatamzamanlıücretliişlersayılabileceği halde bu işlerin parasal karşılığı
yoktur.Bunormabağlıolarakişçikadınlardagirdikleriişlerdeuygunbirücretya
dasosyalgüvencetalepetmeyebilmektedir. Toplumun erkeğe yüklediği ev
geçindirme sorumluluğu karşısında
kadınlar,yaptıklarıişlerinçoğuiçinparasal bir karşılık almamaktadır. Yine aynı

nedenlekadınlar,kendiçalışmalarınıçok
uzun dönemler için öngörememekte,
çok kısa sürelerle çalışıp işten ayrılabilmekte, ayakta kalma stratejisi olarak
kocalarının sigortalı çalışabilmesine ve
ailede bir sigortalı olmasına odaklanmaktadır.
Kayıtdışıçalışanişçikadınlarınsıkça
karşılaştıkları bir sorun da, fazla mesai
yaptıklarızamanyaçokazparakazanmaları ya da hiç kazanamamalarıdır.
Çalıştıkları yerlerin denetimden kaçması
busömürüyümümkünkılmakta,kadınlar
daişsizkalmamakiçinboyuneğmektedir. Kadınları gerek yorgunluk gerekse
aile içinde üstlendikleri görevlerin aksaması açısından en fazla zorlayan koşul,
fazla mesailerdir. Bunların işe girerken
üzerindeanlaşılannetbirsüresiolmadığı gibi, işçi kadınlar ne zaman mesaiye
kalacaklarını da bilmemektedir. Ayrıca
dinsel/geleneksel sosyalizasyonun da
etkisiyletoplumumuzdabireylerçokfazla şükretmeyi öğrenmiştir. Şükür kültürü
bazenişçilerin,işvereninyerinegetirmesigerekenyükümlülüklerininfarkınavarmakyerineoynadığı“Babaişveren”rolünü benimsemesine yol açmaktadır.
Ancakemeklilikhakkıkazanmaktanyoksun bırakılan kadınlar geleceğe dair
umutbesleyememektedir.
Araştırma alanı içine giren illerde
genelolarakTürkiye’dekieğilimeparalel
olarakhemkentleşmeeğilimlerinin,hem
de hizmetler sektöründe artan işlerin
çalışan kadınların sayısının artmasına
etkisinden bahsetmek mümkündür.

Araştırma alanı içine giren ve kent ekonomisiiçindetarımınpayınınhalenyüksek olduğu illerde, dönemsel olarak
kadınların tarım sektöründe çalıştıkları
gözlenmiştir. Böyle durumlarda kadınlarınkendilerininetamköylünedetamişçi
olarakgörebilmesimümkünolmamakta;
buna bağlı olarak kadınlar işçi hakları
konusunda bilinçlenebilmekten yoksun
bırakılmaktadır.
Türkiye’de kadınların istihdamının
artışıhedefleniyorsaişgücüpiyasasında
kadınlariçinvarolanişlerinkoşullarının,
onlarınişgücüpiyasasınakatılımınıarttırıcıhalegetirilmesigerekmektedir.

Aylin AKPINAR‘77
1959 yılında Ankara’da doğdu. 1977
yılında TED Ankara Kolejinden, 1981
yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji
Bölümünden mezun oldu. 1981-1984
yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde Sosyal Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bölümünde asistanlık yaptı.
1984-1985 yılları arasında Stokholm
Üniversitesinde Lisans Sonrası Sosyal
Bilimler Diploma Programını bitirdi.
1985 yılında Uppsala Üniversitesinde
doktora programına kabul edildi. 19841999 yılları arasında 15 yıl süre ile İsveçStokholm’da yaşadı ve çeşitli sosyal
projelerde çalıştı. 1999 yılında
Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Japon
Sasakawa Vakfından kazandığı bir burs
ile Sabancı Üniversitesinde 2 yıl süre ile
doktora sonrası çalışma yaptı. 20012004 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004-2006 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi ve Kadir Has
Üniversitesinde yarı zamanlı statüde
dersler verdi. 2006 yılından itibaren Marmara Üniversitesinde kadrolu olarak
çalışıyor. 2006-2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
Halen aynı Üniversitede Yardımcı
Doçent statüsünde görev yapıyor.

ARALIK2011 kolejliler

sağlık
32

KOLESTEROL

Azı karar çoğu zarar

T

ümdünyada,bilimselkanıtlarla
ortaya konulmuş olan KOLESTEROL gerçeği, bugünlerde
ülkemizde gereksiz karmaşa
yaratanbirgündemoluşturmuşbulunuyor.Bugünözelliklekolesteroldüşürücü
ilaçkullananlar,endişeiçinde,“Kolesterol yararlı mı, zararlı mı? Kolesterol ilacı
zararlımı,değilmi?”sorusunayanıtarıyor.
Tartışmanınasılnedeni,sanırımbaktığınızaçı;tıpkı‘yarısıdoluolanbirbardak’ için farklı kişilerin farklı yorum yapması gibi… Şimdi gelin, bazı soruları
yanıtlıyarak bu konudaki sis perdesini
aralıyalım.
Kolesterol gerçekten öcü mü?
Kolesterol,vücudumuziçinolmazsa
olmaz önemli bir yapı taşı; mum kıvamındayağımsıbirmaddevebeyin,sinirler, kalp, bağırsaklar, kaslar, karaciğer
başta olmak üzere tüm vücutta yaygın
olarak bulunuyor.  Organlarımızın hücre
zarları,birçokhormon,Dvitaminiveyağlarısindirensafraasitlerininyapısındayer
alıyor.Kandabelirlivedüşükdüzeydeki
kolesterolbuişlemleriçinyeterli.
Kandaki kolesterol nasıl oluşur?
Kandakikolesteroldüzeyininkabaca
¼’ü yediğimiz besinlerden , ¾’ü ise
karaciğerdeyapılarakoluşuyor.Besinle-

Kan yağları (lipidler) denilince ne
anlaşılır?
Anagrupolarakkolesterolvetrigliseridleri anlarız.  Total kolesterol içinde,
HDLkolesterol(Halkımız:‘İyi=yararlı
=hayırlıkolesterol’diyor.),LDLkolesterol (Halkımız: ‘Kötü = zararlı = lanetli’
diyor.)ilebirdeVLDLkolesterolbulunur.
Doymamışyağlar(dahayararlı)genelde
bitkilerden elde edilir ve kolesterol yüksekliğiolanhastalaraönerilenyağlardandır. Doymuş yağlar (fazlası zararlı) hayvansalyağlardırkikalp,damarhastalıklarınıarttırıcıözelliğesahiptir.

Prof. Dr. Celal KERVANCIOĞLU‘68
rimiz arasında kolesterolden zengin
olanları başlıca, hayvansal kaynaklar,
özellikledesakatat,kırmızıet,tamyağlı
sütveürünleri,kabukludenizürünlerive
yumurta olarak sıralayabiliriz. Büyük
bölümü karaciğerde sentezlendiğinden,
diyetimize çok özen göstersek hatta
vejetaryen olsak bile kan kolesterol
düzeyiniancak%15-20oranındadüşürebiliyoruz. İşte bu noktada esas olarak
kalıtsalözelliklerilebirölçüdefizikegzersizinetkileriönplanaçıkıyor.
Kolesterol yüksekliğinde
kalıtsal özellik nedir?
Anne ve babadan geçen
fiziksel özelliklerimiz gibi
kolesterol düzeyimiz de soya
çekimlebenzerlikgöstermektedir.Genetikyapısıkolesterol
yüksekliğinekodlanmışbireylerde bu unsur öne çıkar. Bu
kişilerde diyet ve egzersize
rağmen güvenli kolesterol
düzeyi sağlanamazsa tıbbi
destekgerekir.
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Kan yağlarının normal düzeyleri ne
kadardır?
Toplumlararasındakalıtsal,çevresel
ve edinsel farklılıklara bağlı olarak bazı
değişikliklergörülsede,günümüzdebiliniyor ki, “Kolesterol düzeyleri yükseldikçe,damarsertliğiriskiartar”ifadesi,tüm
dünyada tartışmasız kabul görür.  Bu
gerçek ışığında total kolesterol değeri
200mg/dl’nin altında ise normaldir. LDL
kolesterol 130mg/dl’nin altında olsun
istenir. Yararlı olan HDL kolesterol
40mg/dl’nin üzerine çıktıkça koruyucu
etkideartıyor.Damarsertliğigelişiminde
trigliseridyüksekliğidesorumluolabiliyor
ve 150mg/dl’nin altı normal kabul ediliyor.
Bu düzeyler her birey için aynı mı
olmalıdır?
Bu düzeyler, farklı bireyler için belirli
ölçüdeesneklikgösterebilmektedir.Bireyin cinsiyeti, yaşı, yaşam ve beslenme
tarzı, sigara kullanımı, kilosu yanısıra
kolesterol yüksekliğine eşlik eden diğer
hastalıklarveriskfaktörleridikkatealınarak o kişi için hedef düzeyler belirlenir.
Örneğin, birinci derece yakınlarında
koronerkalphastalığıyokvekendisinde
de kolesterol yüksekliği dışında başka
riskfaktörübulunmayangençbirbireyde
LDL kolesterol'ün 160mg/dl’yi geçme-
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mesikabuledilebilirbirdeğeriken,aynı
şahıstahipertansiyonyadadiyabetvarsa 130’u geçmemesi hedeflenir. Eğer
aynı şahıs kalp krizi geçirmiş ise LDL
kolesterol 100mg/dl’nin altında tutulmaya çalışılır. Bu şahısta aterosklerozun
(damarsertliğinin)hızlıilerlediğinigösterenbulgularınvarlığındaiseLDLkolesteroliçinhedef70mg/dl’ninaltıolmaktadır.
Kolesterolü yükselten nedenler nelerdir?
Büyükçoğunluğukaraciğerdeyapılmaklabirliktegerikalanı,beslenmemizin
özellikle hayvansal kaynaklı (doymuş
yağasitlerindenzengin)olması,hareketsiz ve sedanter bir yaşam tarzı, sigara
kullanımı, yoğun stres altında olmamız,
direktyadadolaylıolarakkandakikolesterolünartmasınanedenolabilmektedir.
Kolesterol yüksekliği saptanırsa ne
yapılır?
Kolesterol yüksekliği bulunan kişinin
kapsamlı sorgulama ve muayenesi ile
genel tıbbi analizleri sonucunda uygun
diyet, zararlı beslenme alışkanlıklarının
düzeltilmesi, sigaranın bırakılması, eşlik
edenhastalıklarıntedavisiyanısırasportifaktiviteuygulamalarıilehedefkolesterol düzeyine ulaşılmaya çalışılır.  Yeterli
sonuç alınamayanlar için kolesterol
düşürücüilaçtedavisigündemegelir.
İnsanoğlunun doğasında var olan,
kendini çevresine kabul ettirme içgüdüsüsonucukimilerini,konununkompetanıolsunolmasın,heledesağlıkalanında
“Bana göre…” diye başlayan ders vermeleriniçindegörürüz.Heledebugünleringünceliolduğundankolesteroldüşürücü ilaç tedavisi adeta ağızda sakız.
Pek tabiidir ki zorunluluk yoksa ilaçlara
başvurulması önerilmez. Ancak yapılan
genişölçekliçalışmalarlaçokiyibiliniyor
ki,LDL-Kdeğerlerindekiher10mg/dl’lik
artış, kalp krizi riskini yaklaşık %20 oranındaarttırmaktadır.BunakarşılıkHDL-K
değerlerindeki yükseklikle birlikte kalp
krizi riskinde azalma olmaktadır. HDL-K
değerlerindekiher10mg/dl’likartış,kalp
damar hastalığı gelişme riskini %20-30
oranındaazaltmaktadır.İştebunoktadan
hareket ederek, kolesterol yüksekliği
belirlenmiş kişilerden, tanımlanmış
damarsertliğisorunubulunanlardahastalığınilerlemesinindurdurulması,henüz
tanıalmamışolanvefakatdamarsertliği

ileilişkilihastalıkgelişmesineadayolanların geleceklerinin sağlıklı kalmasını
güvenceye almak amacıyla kolesterol
düşürücütedaviyebaşvuruyoruz.
Kolesteroldüşürücütedavidekullanılanilaçların,tıpkıdiğerilaçlardadaolduğu gibi yan etkileri olabiliyor. Ancak bu
ilaçlarla tedaviye karşı abartılı bir yanlış
kanı geliştiğinden  “Karaciğerimi bozar”
endişesiileönerilmişilacıhiçkullanmamayadabaşlanmışolantedaviyibırakma, çok sık karşılaştığımız bir durum.
Oysabaştakaraciğerveadalelerüzerinde olmak üzere tüm yan etkilerin görülmesıklığı%4’ügeçmemektedir.Kaldıki
karaciğer için ALT ve AST, adaleler için
iseCKtetkikiyapıldıktansonratedaviye
başlanıpilk4-6aygeçirildiğindebutestleryinelenerektakipyapılmaktadır.Böylece ilaca ait yan etki görülmeyenlerde
yıllık takiplerle hedeflenen kolesterol
değerleri elde edilmek üzere ilaç dozu
ayarlanır.Azöncesözünüettiğimizkaraciğerveadaleenzimlerindenormalinüst
sınırının 2,5-3 katından fazla bir artış
görülmesihalindeiseyailaçdozuazaltılır ya da bir başka tür ilaca geçilerek
devam edilir. Buna rağmen yan etki
devam edenlerde ilaç kesilerek, karaciğeryadaadaledeoluşanetkilerhiçbir

kalıcı hasar bırakmaksızın tümüyle kaybolmaktadır.Bunedenleuzmankontrolündekullanılankolesteroldüşürücüilaçlar için, hastalarda oluşan “ Yan etkiler
organlarıma zarar verirse” endişesi yersizdir.
Sonuçolarak;KOLESTEROLÜNAZI
KARAR,ÇOĞUZARARolupdiyetvefizik
egzersiz ile kontrol altına alınamayan
bireylerdeuzmankontrolündeilaçdesteğigüvenleuygulanır.
Sağlıklı,uzunyaşamdileklerimle…

Prof. Dr. Celal KERVANCIOĞLU‘68
İlkokulu Gaziantep’te bitirdikten sonra
1961-68 yıllarında TED Ankara Kolejinde yatılı okudu. Lise eğitimi sonrasında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1975’de mezun oldu. Aynı
fakültede önce iç hastalıkları, sonra
kardiyoloji uzmanı olan Kervancıoğlu,
1984’te Yardımcı Doçent, 1987’de
Doçent oldu ve 1993 yılında Kardiyoloji
Profesörlüğüne yükseltildi. Halen
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı öğretim üyesi alarak
görev yapmaktadır.
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Rüzgarı İçmek

S

u,günümüzdünyasındaönceliklibirkonuvezorlumücadelelerbarındırıyor;biryandakuraklıklar, diğer yanda yükselen su
seviyeleri. Basmakalıp hale gelen uyarı
ve tembihlerin altında, hafife alınmayacak, çoğumuzun farkında olmadığı gerçekler yatmakta. Artan dünya nüfusu,
gelişenküreselekonomiveiklimdeğişikliğinedeniylesuyunerişilebilirliği,maliyeti ve kalitesi her zamankinden daha da
önemlihalegelmekte.
İçmesuyutesisleri;doğalsukaynaklarından su alır, arıtır ve tüketiciye iletir.
Atık su tesisleri ise toplumun harcadığı
suyu,buteminedilensuyunyaklaşık%
70’i olmaktadır, değişen miktarlarda
gelen yeraltı ve yüzey sularıyla birlikte
toplar. Çok sayıda eski yerde atık su,
aynızamandayağmurveeriyenkarveya
buzdan kaynaklanan yüzey akımının da
giderimi için yapılmış kanalizasyon sistemlerinedeşarjedilmeyedevametmek-

İrem MUTLU GÜVEN’98
ÇevreveİnşaatYüksekMühendisi
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tedir. Buna “Birleşik” kanalizasyon adı
verilir.Ancak;çoğugençyerleşimdeatık
suveyağmursuyu,bunlarınkarışımının
rastgeledökülereksuyollarınıkirletmesinin önlenmesi amacıyla her biri kendi
ayrıkanalizasyonveyağmursuyudrenlerine gitmektedir. Buna “Ayrık” kanalizasyon adı verilir. Toplanan atık sular arıtılır
ve genellikle doğal bir drenaj kanalına,
nadirentopraküstünedeşarjedilir.Çoğu
zaman,alıcıortam,aynızamandaönemlibirsukaynağıolarakbirçokamacahizmetetmeyedevametmektedir.Doğadakisuyunbuçoklukullanımısağlambirsu
kalitesi yönetiminin gerekliliğini anlamamızıkolaylaştırmaktadır.
İçmesuyuteminiveatıksubertarafının birbirine bağımlılığından ne kadar
söz edilirse bölgesel kentleşme de o
kadarilerleyecekvegenelvesağlığailişkin ekonomi de o kadar ileri gidecektir.
İçme suyu temini ve atık su bertarafı;
konutlar,ticarikuruluşlarvesanayilerdekiiçmesuyuveatıksuborulamasistemiyle birbirine bağlanır. Katı atığın toplanması, çoğunlukla ayrı bir iştir. Çöp
öğütmevebununkanalizasyonadeşarjı
ile çöp yakma tesislerinin atıksu arıtma
tesisleriyle bağlantılı olarak işletilmesi
bunaistisnadır.
Modern içme suyu arıtma tesisleri
çok çeşitli şekillerde tüketici ihtiyaç ve
isteklerini karşılayacak nitelikte tasarlanabilmektedir.Hamsukalitesineolursa
olsun,uygunarıtmayöntemleriyleistenilen güvenlik, berraklık ve kimyasal bileşimde çıkış suyu üretilebilmektedir.
Modernatıksuarıtmatesisleriçoğunlukla belirlenen herhangi bir performans
gerekliliğini yerine getirebilse de gerçek
prosesveişlemseçimihijyen,estetikve
ekonomi meselesidir. Genellikle atık su
arıtımınınamacı,alıcıdoğalortamınkullanışlılığınınzararauğramasınakarşıtam
koruma sağlamak olmaktadır. Normal

şartlar altında atık su arıtımının hiçbir
zaman içmesuyu kalitesine yaklaşan
nitelikteçıkışsuyuolmasıgerekmemektedir.
İçme suyu talebi her geçen gün
nüfuslabirlikteartaraksınırlısukaynakları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Mevcutkaynaklarınkorunabilmesiiçininsani
faaliyetler nedeniyle meydana gelebilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırmak
amacıylaatıksudeşarjlarıyasalarlasınırlandırılmaktadır. Doğal su kaynaklarına
deşarj edilecek gerek evlerde ve ticari
alanlarda gerekse sanayide kullanılmış
olanatıksuyunbellibirkaliteyekadararıtıldıktan sonra doğaya verilmesi bir
zorunluluktur. Burada, “Su Kalitesi” ve
“Kirlilik” kavramlarından söz etmemiz
gerekir. Suyun kirliliğini belirlemek için
birtakım parametreleri ölçmemiz gerekmektedir. Suyun asitliği veya bazlığını
gösterenpH,çözünmemişhaldekiçökelebilirveyasüzülebilirmaddeyigösteren
AKM(AskıdaKatıMadde),mikroorganizmalar tarafından indirgenebilen maddenin bir göstergesi olan BOİ (BiyokimyasalOksijenİhtiyacı),asitleyakılarakoksidize edilebilen maddeyi gösteren KOİ
(Kimyasal Oksijen İhtiyacı), besin maddesiolanazotvefosforbuparametrelerdendir.Atıksuyunbelliortamlaradeşarj
edilebilmesi için bu parametrelerin belli
değerlerde olması gerekmektedir. İlgili
yasal düzenlemeler Avrupa ülkelerinde
1970’li yıllarda yapılmaya başlamıştır.
Zamanladahasınırlayıcıstandartlargetirilmiştir. Türkiye’de “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği”, “Kentsel Atık Su Arıtımı
Yönetmeliği”, “Atık Su Arıtma Tesisleri
TeknikUsullerTebliği”gibiyasalmevzuat, Avrupa Birliği ile uyum süreci çerçevesindegeçtiğimizyıllardadüzenlenmiş,
standartlarsıkılaştırılmıştır.
Daha sıkı standartlar, yeni teknoloji
ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.
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Alışılagelmişbirevselatıksuarıtmatesisi tasarımında ön arıtma için kullanılan
fizikselyöntemler;ızgaraveyasüzgeçlerle mekanik süzme, kum tutucular ve
çökeltmetanklarındaçökeltme,yağtutucularda yüzdürmedir. Tesiste kullanılan
biyolojik yöntemler ise suyun içindeki
çözünmüş organiklerin veya çökelemeyenpartiküllerinmikroorganizmalartarafındantüketilmesiesasınadayanır.Seçilenprosestürünegöretesisinkapladığı
alan,enerjitüketimi,ilkyatırımbedeliçok
değişiklik gösterebilmektedir. Burada,
arıtılmışsueldeedilmesininyanısırabertarafedilmesigerekenbazıatıklardaçıkmaktadır;giriştekiızgaraveyasüzgeçlerdetutulanbez,naylon,tahtaparçalarıve
proses sonucu oluşan çamur (prosesin
türüne göre çamurun miktarı ve ayrı bir
işlemden geçip geçmeyeceği değişir).
Coğrafi koşulların hayatta kalmak için
yenilikçi çözümler üretmek zorunda
bıraktığı Hollanda gibi ülkelerde su alanındayenikeşifveicatlararastlanmaktadır. Örneğin, atık su arıtımında şu ana
kadar kullanılmakta olan mikroorganizmalaraalternatifyenibirmikroorganizma
keşfedilmiştir. Bu bakteriyle daha az
enerjitüketilerekçokdahaazkarbondioksityayılmakta,%50dahaazalanaihtiyaçduyulmaktadır.
Geçmiştenbugüneartanduyarlılıkla
sıkılaştırılan yasal mevzuattan bir diğeri
içme suyu standartlarıdır. Dünya Sağlık
ÖrgütüİçmeSuyuKaliteStandartları’nın
kökeni 1950’lere dayanmaktadır. Ülkemizde ilgili mevzuat; “İçme Suyu Elde
Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan
Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik”, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular
HakkındaYönetmelik”olaraksıralanabilir. Elektrik iletkenliği, sertlik, ağır metal
derişimleri,azotlubileşikderişimlerigibi
ölçülmesi gereken birçok parametre
içmesuyukalitesininbelirlenmesindede
rehberlikeder.Belirlideğerleresahipsu
bir iş için kirli olarak nitelendirilebilirken
diğerbirişstandartlarınagöretemiznitelendirilebilmektedir. Farklı sanayilerde
kullanılan su ile evsel nitelendirdiğimiz
suyun sahip olması gereken özellikler
arasında fark olup, kirlilik bu bağlamda
değerlendirilmelidir. Ölçülen parametre
değerleriyle suyun “Kalite” sınıfını da
belirleyebilmekteyiz. Bir içme suyu arıt-

ma tesisinin başlıca ünitelerini havalandırmaünitesi,hızlıkarıştırıcılar,yumaklaştırıcılar, durultucular, filtreler, dezenfeksiyon, ileri arıtma (ters osmoz gibi membransistemleri,aktifkarbon,iyondeğiştiriciler) olarak sıralayabiliriz. Burada da
bellimiktardaenerjiyeihtiyaçbulunmaktadır.İklimdeğişikliğinekarşıyenilenebilir enerji kullanımına bir örnek olarak
“Rüzgarı İçmek” gösterilebilir. Bu çalışmada, rüzgar türbininden elde edilen
enerji içme suyu arıtımında kullanılmaktadır.
Günümüzde su sektöründe dünya
geneline bakıldığında özel şirketlerin
egemenliği görülmektedir. Geniş deneyimvebilgibirikimleriyleövünenbuşirketler genelde Avrupa kökenli olmaktadır. Avrupa ülkelerinde altyapı gelişimi
tamamlanmıştır; sektörde çalışanlar
işletmevebakım,araştırma-geliştirmeve
yurtdışı işlerinde katkıda bulunmaktadır.
Geliştirdikleriyeniteknolojilerindeuygulamaları genellikle yurtdışında olmaktadır. Kamu-Özel Sektör-Ortaklığı (PublicPrivate-Partnership(PPP))adıylayabancıülkebelediyeleriyleuzunvadeliortaklıklar yapmakta, özel sektörün bilgi ve
deneyimbirikimindenyararlanıldığıbelirtilenbuilişkide,projesürevemaliyetlerinindikkatedeğerölçüdeiyileştiğini,ilave
maliyetlerözelsektörtarafındankarşılanırken bunun bedelinin ya tüketiciler

yadaparasıyetenbelediyelertarafından
karşılanmasıgerektiğinibelirtmektedirler.
Susektöründeözelleştirmenin,uygulandığı gelişmekte olan ülkelerde halkın
ödeyemediğisufaturalarıgetiripvaadettiği hiçbir avantajı getirmediği belirtilirken,1989’dasusektörününözelleştirildiği İngiltere’deki özel firma çalışanları
başlarından geçen kuraklık dönemini
anlatırken; özelleşme olmasaydı çok
dahazorgünlergeçirmişolacaklarını,o
dönemde sadece para vererek başka
yerdensugetirmelüksünüyaşayabildiklerini, özelleştirme sayesinde esnekliğin
vestandartlarınarttığını,baştameydana
gelen fiyat artışlarının zamanla dengeli
halegeldiğinibelirtmektedirler.
Türkiye’desuileilgilialtyapıgeliştirme ihtiyacıyla bu yönde çalışmalar
devamederkenaynızamandaAvrupaile
yasal uyumluluk için çalışmalar da sürmektedir. Öte yandan dünyanın ortak
endişesi iklim değişikliği gibi sorunların
daortağıolmaktayız.Bugerçeklerkarşısındasuveatıksuyönetimimizigözden
geçirmeli,suvarlıklarımızıkorumalı,teknolojik gelişmeleri takip ederken kendi
içimizde de yenilikçi düşünce tarzını
benimsediğimiz gelişim stratejileri oluşturmalıyız.

İrem MUTLU GÜVEN‘98
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arasında Ekotek İnşaat, Ticaret ve Sanayi
Ltd. Şti.de Asistan Mühendis, 2003-2004
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İnşaat Yüksek Mühendisi olarak görev
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Farkını Menüsündeki Lezzetlerde Fark Edeceksiniz

C

em Suca’nın 10 yıllık hayali
olanMiroRestaurant,geçtiğimiz ay içerisinde Ankara’nın
seçkinköşesiOran’dakapılarınımisafirlerineaçtı.
Kaliteli hizmet unsurunun konukseverlik bilinciyle tamamlandığı Miro Restaurant;içmekantasarımı,yemekkalitesi, menüsü ve profesyonel kadrosuyla
Ankara’nınenşıkveseçkinrestaurantlarıarasındayerinişimdidenaldı.
Bir restorandaki en önemli unsurun
yemeğin kalitesi ve lezzeti olduğunun
bilincindevedünyadakigelişmelerin farkında olarak,
mutfağınırestoranınıntam
kalbineaçıkbirşekildeyerleştiren MİRO; Türk,
Osmanlı, Akdeniz ve Asya
mutfaklarınınseçkinörneklerini uyumlu bir menüde
buluşturarak
konuklarına
sunuyor.
Oluşturdukları menüyle
rakip tanımadıklarını söyleyen
Miro Restaurant’ın sahibi Cem
Suca ve Koordinatör Şefi Mutlu
Çekiç, 10 yıllık hayalin gerçeğe
dönüşmeöyküsünüanlattılar.

Cem Bey, öncelikle bize Miro
Restaurant’ı açma fikrinizin nasıl
oluştuğunu anlatır mısınız?
ODTÜ İktisat bölümünden
mezunolduktansonra7seneSermaye Piyasası Kurulu’nda çalıştım.
Sonrasındaise3senelikLyontecrübemoldu.Lyon,Fransa’nıngastronomimerkeziolarakbilinir.Lyon`dançok
ciddişeflerçıkarveçokkalitelirestaurantları vardır. Fransa, İtalya ve İspanya’dadeğişiklezzetleritatmafırsatıbuldum. Ayrıca ailemin evinde yemek ve
mutfakherzamanönemlivevakitgeçiri-

kolejliler ARALIK 2011

lenbirhobiolmuştur.Buyüzdenaklımda10yıldırbirrestaurantaçmafikrivardı
vebufikrimLyon’daciddişekildebiçimlendi.GeçenseneTürkiye’yedönüşyaptıktansonrabufikrimihayatageçirmeye
karar verdim; Koordinatör şefimiz Mutlu
Bey’leçalışmalarabaşladıkveMiroRestaurant’ın açılışını geçtiğimiz ay içerisindegerçekleştirerekAnkaralılarınhizmetinesunduk.

Konum olarak, Oran’ı tercih etmenizin nedeni nedir?
Konum olarak insanların şehrin içindebulunacağı,amaaynızamandasessiz, sakin ve huzurlu bir şekilde yemek
yiyebileceğibiryer,kısacasışehringürültüsündenuzaklaşarakhoşçavakitgeçirebileceklerinezihbiryer.BuözelliklerindendolayıOran’ıveözelliklebuyeritercihettik.

MİRO’dakışınşöminebaşındaşıkbirakşam
yemeğiyemekyadaişortaklarınızlakışbahçesindekeyiflianlargeçirmek,öğlenarasındaözenlehazırlanmışsalatavemakarnaları
tercihetmekmümkün...
Restaurantınızın iç mekan
konseptini oluştururken nelere
dikkat ettiniz?
Konsepti oluştururken ne çok
spor ne de çok fazla ağırlaştırmadan konsept yaratmaya, çizgiyi
doğrututturmayaçalıştık.Sadelikve
şıklığı temel aldık. Esasında menümüzü, mutfağımızı öne çıkarmaya,
çok fazla dekorasyona boğulmadan
birrestaurantyaratmayaçalıştık.Bundadaşuanakadaraldığımıztepkilerdenbaşarılıolduğumuzudüşünüyorum.
Kaç kişilik kapasiteyle hizmet veriyorsunuz?
140-150kişilikbirkapasiteylehizmet
veriyoruz. Kış için iki bölümümüz var;
salonumuz ve kış bahçemiz. Salonumuzda öğleden sonra şöminemiz yanmayabaşlıyor.Yaziçinisebirdeterasımızbulunuyor.Terasımızıözelliklekapat-

madık, yazın büyük şemsiyeler altında
kullanımaaçacağız.Kışbahçesiylesalonumuzunkesiştiğibiryerdeyazbarımız
olacak.Dolayısıylayazbahçemizdeen
azkışbahçemizkadargüzelolacak.
Özel gün organizasyonları düzenliyor
musunuz?
Yaşgünü,nişangibiözelgünorganizasyonları yapıyoruz ama restaurantımızda meyhane formatında bir eğlence
sözkonusudeğil.Sonuçtabizimbirçizgimiz var.  Normal zamanlarda canlı
müziğimiz yok ama özel günlerde (sevgililer günü, öğretmenler günü, yılbaşı
vs.)canlımüziğimizmevcut
Mutlu Bey, Miro Restaurant’ın Koordinatör Şefi olarak bize biraz Miro’nun
menüsünden bahseder misiniz?
İtalyan,OsmanlıveAsyamutfağıolarakadlandırdığımızüçayrımutfaklayola
çıkarakbirkonseptoluşturmayıhedefledik ama sonra bu düşüncemiz değişti.
Buüçayrıkonseptibirleştirip,tekmenü
halinde hizmet vermeyi daha mantıklı
buldukvebudoğrultudabirmenüoluşturduk.Menümüzde;Türk-Osmanlı,İtalyan, Fransız, Lübnan ve Uzakdoğu
yemekleriyeralıyor.Miro’nunenönemli
farkı,  menüsünün özel ve tek olması.
Menümüzdekiyemekler,Ankara’nınherhangibirrestaurantınabulamayacağınız
kalitedevelezzettedir.Yanimenümüzde-

kiyemekleriinsanlarınbaşkabirrestaurantta yeme şansları bulunmamaktadır.
MenümüzfarklıamaaynızamandaTürk
damaktadınauygunlezzetlerdenoluşuyor. Menümüzü incelerseniz, çok farklı
ülkelerden mutfakların olduğunu görürsünüzancakbuyemeklerinhepsininbirbiriyle uyumu söz konusudur. Mesela
müşterilerimiz; Osmanlı çorbası Çeşminigarilebaşlayıp,sıcakbaşlangıçtaHint
böreği Etli Samosa’yı,  ana yemekte
JaponyemeğiChickenKatsuCurry’itercih edebilirler. Üzerine de tatlı olarak
Fransızmutfağındanprofiterolalabilirler.
Kısacası,dünyamutfağınınözelveleziz
yemeklerini seçerek her damak tadına
hizmet edecek bir menü oluşturduk.
Ancak şunu belirtmek isterim ki, menümüzstatikbirmenüdeğildir.Menümüzü
altı ayda bir,  kış ve yaz menüsü olarak
değiştirmeyi düşünüyoruz. Menümüzde
yer alan çorbalardan ana yemeklere,
salatalardan tatlılara kadar her şey
Miro’yaözgülezzetlerdir.
Miro’nun ayrıcalıklı bir diğer özelliği
degünlükolarak,7farklıülkenin7çeşit
ekmeğinimüşterilerinesunmasıdır.Dolayısıyla insanlar restaurantımıza geldiklerinde sıcak ekmek yiyebilir, ayrılırken de
taze yapım tatlılarımızla yemeği sonlandırabilirler. Bu da konuklarımızı oldukça
memnunetmektedir.

Mutfağınızda kullandığınız ürünleri
nasıl temin ediyorsunuz?
Bütünürünlerimizorganiktir.Özellikle
pastane bölümümüzde kullanılan ürünlerin yüzde yüzünün organik olduğunu
söyleyebilirim. Mutfağımızda kullandığımız ürünleri Ankara’nın herhangi bir
manavındanteminetmiyoruz.Kullandığımız tüm ürünler Hatay’dan ve Mersin’dengeliyor.Mersin’dentazebaharatlarımız, yeşilliklerimiz geliyor; Mersin’de
Fransız bir yetiştirici tarafından üretilip
bize gönderiliyor. İstediğimiz ve Ankara’dabulamadığımızyeşillikleribuşekildeteminedebiliyoruz.Meselaithalrokayı Ankara’da  bulamazsınız ama Miro
Restauranttarahatlıklabulabilirsiniz.
Fiyat politikanızdan bahsedebilir misiniz?
Fiyatpolitikamızgerçektenuygunve
şeffaftır.Bizimiçinönemliolan,insanların
uygunfiyatlarla,rahatbirşekildeyemek
yiyebilmeleri, güzel zaman geçirebilmeleridir.İlgilenenler,websitemizdefiyatlarımızavemenümüzeilişkintümdetayları
bulabilirler…

Miro Restaurant
RafetCanıtezCaddesi
:37/A
ArifNihatAsyaSokakNo
Oran/Ankara
12)4904008
T: 0(312)4904003F: 0(3
m
t.co
www.mirorestauran
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Avrupa Birliği Fonları

Ceran Arslan OLCAY’95

A

vrupaBirliği(AB)Fonları,projeleraracılığıylabölgeselkalkınmaya mali destek yaratmakta,
yenifikirlerinoluşmasınavegirişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine imkan sağlamaktadır. Fonlar; hibe,
topluluk programları ve krediler aracılığıylakullanıcılaraulaşmaktadır.ABfonlarından yararlanmak için AB tarafından
ilan edilen proje çağrılarına başvuruda
bulunmakveprojesüreciniyürütmekve
tamamlamakgerekmektedir.

şeklinde verilmektedir. Ayrıca girişimciliğindesteklenmesiveyatırımlarakaynak
sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla,
AvrupaYatırımBankasıtarafındansağlananuzunvadeli,düşükfaizlikredilerde
önemlibirmaliyardımaracıdır.
Üyelerinyanısıra,TürkiyeveABadayı diğer ülkeler için katılım öncesi AB
müktesebatındankaynaklananyükümlülüklerin yerine getirilmesinin kolaylaştırılması,  sosyal ve ekonomik gelişmenin
desteklenmesi amacıyla Avrupa Birliği
tarafındanhibevekrediniteliğindeçeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Ayrıca AB,
ekonomikvesiyasiişbirliğiiçindebulunduğu az gelişmiş veya gelişmekte olan
üçüncüülkelere1 yönelikdeçeşitlifonlar
sağlamaktadır.
Kurulduğugündenbuyanaaşamalı
olarakgenişleyenAB,2004ve2007yıllarındatoplam12MerkeziDoğuAvrupa
(MDA) ülkesini birliğe dahil ederek,
genişleme sürecine hız vermiştir. Böylece birlik içindeki ülkelerin gelişmişlik
düzeyleri arasındaki uçurum artmaya
başlamışvefonmekanizmasıdahada
önemkazanmıştır.

AB Fonları’nın Aday
Tarafından Kullanılması

Ülkeler

IPA(Instrument
Pre-AccessionKatılım Öncesi Mali Yardım Aracı)
IPA, MDA ülkelerinin üyelik öncesi
yararlandığıyardımprogramlarının(Phare,Ispa,Sapard2 ) genişletilip, AB adayı
Türkiye, Hırvatistan, Makedonya  ve
aday adayı Arnavutluk, Bosna-Hersek,
SırbistanveKaradağ’ınyararlanabileceği bir mali yardım paketine dönüştürülmesiyle oluşmuştur. IPA’nın 2007-2013
AB mali programındaki toplam bütçesi
11,5milyaravrodur.
AB-Türkiye Mali İşbirliği
Ülkemiz,ABFonları’ndanABileolan
mali işbirliği çerçevesinde yararlanmaktadır.Buişbirliğinintemelleri1963yılında
AETileimzalananOrtaklıkAnlaşmasıile
başlamıştır. 2007 yılında AB ile olan
müzakere süreci başlayana kadar sırasıylaMaliProtokoller,ÖzelİşbirliğiFonlarıveÖzelEylemProgramlarıveMEDAIII programlarından yararlanan Türkiye
Cumhuriyeti,2007yılındanbuyanadiğer
adayveadayadayıülkelerlebirlikteIPA

AB Fonları Nasıl Oluştu? Çıkış
Noktası Neydi?
AB Fonları, öncelikle 1957 yılında
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) olarakkurulanAB’ninkendiiçerisindeoluşturduğu bir mekanizmadır.  Bu Fonlar;
öncelikle topluluk üyesi Avrupa ülkelerinin2.DünyaSavaşı’ndankalanyaralarını
dahakolaysarabilmeleriiçinaltyapıyatırımlarınateşvikverilmesi,toplulukiçindekiazgelişmişbölgeleringelişmesineve
bölgeselgelişmişlikfarklarınınazalmasınakatkıdabulunulmasıamacıylaoluşturulmuştur.
ABFonları’nınbüyükbirbölümü,AB
bütçesinin “Yapısal harcamalar” kaleminden karşılanmaktadır. Fonlar, genellikle bölgesel kalkınmışlık düzeyleri arasındaki farklılıkların giderilmesi ve AB
üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleringiderilmesinedestekolmakiçinhibe
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Tabloda 2004 yılından 2010 yılına Türkiye için ayrılan fonlar görülmektedir. Türkiye’ye
sağlananyardımlarıAB’ye2004yılındaüyeolan10MerkeziDoğuAvrupaÜlkesiilekıyaslamakgerekirse;72milyonnüfusluTürkiye,ABileilişkilerinbaşladığı1963yılındanbuyana
toplam1,702milyon€ yardımalmıştır.Toplam75milyonnüfusasahip10MDAÜ1990’dan
2005’etoplam31,251milyon€ yardımalmışlardır(Bilici,2005,s:133).

programınadahiledilmiştir.Bununlabirlikte çeşitli topluluk programlarından da
yararlanmaktadır.
IPA Sürecinde Yapılanma
IPA, ülkemizde Ulusal Program ve
KatılımOrtaklığıBelgesi’ndekiönceliklerimizi ve taahhütlerimizi desteklemek
amacıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda,2007-2013MaliProgramısüresince,
Türkiye’nin AB yolundaki stratejik öncelikleridoğrultusunda5temelIPAbileşeni
oluşturulmuştur.Bunlar;KurumsalKapasite Geliştirme, Bölgesel ve Sınır Ötesi
İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Kırsal Kalkınma
başlıklarındanoluşmaktadır.Bubileşenlerulusalönceliklerimizvetopluluköncelikleri doğrultusunda oluşturulmuş, ilgili
bakanlıkların hazırladığı operasyonel
programlar çerçevesinde projelendirilerek, mali destek sağlanmaktadır. IPA
kapsamındaki projeler çoğunlukla hibe
şeklindefinanseedilmektedir.

paraların ödenmesi, muhasebe ve
raporlama işlemlerini yapmakla
görevlidir.
• Ortak İzleme Komitesi: Programları
gözdengeçirmekvedeğerlendirmek
üzere senede iki kere toplanmaktadır.
Ülkemizde hibelerin kullanımını
kurumsal yapılanma, mevzuat uyum ve
ekonomik sosyal uyum temel başlıkları
altında özetleyebiliriz. Hedef, Türk
kurumlarının, topluluk müktesebatını
uygulama kapasitesine ulaşması, AB
Müktesebatı’nınbenimsenmesineyönelikaltyapıyatırımlarıveTürkiye’ninsanayivealtyapısınıtoplulukstandartlarıseviyesineyükseltmektir.

Hibelerin Yürütülmesi-İdari Yapı

Kimler AB Hibelerine Başvurabilir?

Ülkemizde IPA programının koordinatörlüğü Hazine Müsteşarlığına bağlı
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda
projelendirme ve finansman süreci
MFİB’nebağlıbirimlertarafındanyürütülmektedir. Bu birimlerin görev dağılımı
aşağıdakigibidir:
• Ulusal Fon: Mali yardımların toplandığıfondur.HazineMüsteşarlığıbünyesindedir.
• MaliYardımKomitesi:Malikaynaklarınkullanımındaönceliklerinbelirlenmesi, dönemsel finansman programlarının hazırlanması ve mali kaynaklarındağıtılmasınıngözetiminden
sorumludur.
• Ulusal Mali Yardım Koordinatörlüğü:
Mali işbirliği kapsamında belirlenecek projelerin, Katılım Ortaklığı ve
Ulusal Program önceliklerine göre
seçilmesi,izlenmesiveuygulanmasınısağlayacaktır.
• MerkeziFinansveİhaleBirimi:Projelerinihalesi,sözleşmelerinyapılması,

Kamu kuruluşları, yerel yönetimler,
siviltoplumörgütleri,üniversiteler,birlikler-vakıflarhibebaşvurusundabulunabilirler.
-Başvuru
MerkeziFinansveİhaleBirimine(MİFB)
-Değerlendirme
MİFBadına“DeğerlendirmeKomitesi”
-Onay
AvrupaKomisyonu
-Sonuç
”HibeSözleşmesi”
Topluluk Programları
IPA programı dışında Türkiye-AB
maliişbirliğiçerçevesindeçeşitlitopluluk
programlarından yararlanmaktayız. Bu
programlar,IPAçerçevesindeyararlandığımız hibe programlarından bazı açılardanfarklılıkgöstermektedir.
Öncelikle topluluk programlarına
dahilolabilmekiçin,TürkiyeCumhuriyeti
olarak başvuruda bulunmamız, her
program için aidat ödememiz ve her
program için ayrı bir mutabakat anlaş-

ması imzalamamız gerekmektedir. Bu
programların temel önceliği, AB üyeleri
ile işbirliği, eğitim ve öğretim kalitesinin
dünya çapına yükseltilmesi, yenilik ve
girişimcilik anlayışının desteklenmesi ve
topluluk politika ve araçlarının uygulanmasına alışılması olarak özetlenebilir.
Bunların başlıcaları; Hayat Boyu Eğitim
veGençlikProgramı,7.ÇerçeveProgramı, Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı
olarak özetlenebilir. Başvurular sırasıyla
Ulusal Ajans ve TÜBİTAK’a yapılabilecektir.
Hibe programları takibi için:
Merkezi Finans ve İhale Birimi
www.mfib.gov.tr
AB Bakanlığı - www.abgs.gov.tr
Topluluk Programları
www.ua.gov.tr
www.tubitak.gov.tr
www.fp7.org.tr

Ceran ARSLAN OLCAY‘95
1995 yılında TED Ankara Kolejinden mezun
oldu. 2000 yılında Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat
Bölümünde lisans eğitimini tamamladı.
2003 yılında yüksek lisansını tamamladı.
2005 yılından bu yana Ankara Üniversitesi
Avrupa Toplulukları Anabilim Dalında
Ekonomi ve Maliye Bölümünde doktora
çalışmalarına devam ediyor. Eğitim hayatının ardından 2001 yılında Şekerbank
TAŞ’ta İç Denetim ve Mali Kontrol Müdürlüğünde iş hayatına atıldı. 2002 yılından bu
yana Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde AB
Uzmanı olarak çalışıyor. AB Çalışmaları
Merkezi Derneği ile TED Ankara Koleji
Mezunları Derneğinde üyelikleri bulunuyor.

Üçüncü ülkeler olarak öncelikle; Afrika Karayip Pasifik Ülkeleri, Akdeniz Ülkeleri (Fas, Tunus, Cezayir, Suriye, İsrail, Lübnan’ın içinde bulunduğu
MEDA ülkeleri) ni kapsamaktadır.
2
Açıklama için bkz…..http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/phare_ispa_sapard_en.pdf
1
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Mehmetçik ve Ailesinin Güvencesi

TSK Mehmetçik Vakfı

T

SK Mehmetçik
Vakfı,ülkemizinve
milletimizingüvenliği için görev
yapan erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını
kaybedenlerin bakmakla
yükümlüolduklarıyakınları
ilegaziveengelliMehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak
amacıyla 1982 yılında
kurulan bir vakıf. Bugün
onlarca Mehmetçik ve
ailesinin adeta güvencesi
konumuna gelen TSK
MehmetçikVakfı,birdevlet
kurumu gibi yaptıkları yarEmekli Tümgeneral
dımların miktarını, hüküSalih GÜLOĞLU
metin yaptığı enflasyon
zammı oranında senede
ikikezrevizeediyor.Dolayısıyla Vakfın adeta bir sosyal güvenlik
TSKMehmetçikVakfısadekurumu gibi çalıştığını dile getiren TSK
ceer,onbaşıveçavuşlara
Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli
Tümgeneral Salih Güloğlu, askerden
yardımyapmaktadır.Vakfın
sevk kağıdını alıp birliğine teslim olmaprofesyonelkadrolara;
dan kaza geçirenlerle, vatani görevi
esnasında çatışmada şehit düşen veya
Subay,AstsubayveUzman
gazi olan Mehmetçiklerimiz arasında
Erbaş’ayardımısözkonuayrımyapmadanyardımdabulunduklarınınaltınıçiziyor.

sudeğildir.

Mehmetçik Vakfının faaliyetleri ve
kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?
TSKMehmetçikVakfı,17Mayıs1982
tarihindedöneminGenelkurmayBaşkanı
ve 7’nci Cumhurbaşkanı Sayın Kenan
EVREN ve kuvvet komutanlarının aralarında topladıkları beş bin TL ile kurulmuştur.
TSKMehmetçikVakfınınamacı,Anayasal bir görev olan askerlik hizmetini
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yapmak üzere Silahlı Kuvvetlere katılan
Mehmetçiklerin (ki bunları erler, onbaşı
ve çavuşlar oluşturur) bu hizmetleri
esnasında şehit olmaları veya herhangi
bir nedenle hayatlarını kaybetmeleri
halindeailelerine;gaziveyaengelliolmalarıhalindeisekendilerineveçocuklarına
yardım etmektir. Burada önemle vurgulanmasıgerekenhusus,TSKMehmetçik

Vakfınınsadeceer,onbaşı ve çavuşlara yardım
yapmasıdır.Vakfınprofesyonel kadrolara (subay,
astsubay, uzman erbaş)
yardımısözkonusudeğildir. 29 yılı geride bırakan
Vakıf, bugün büyük Türk
Milletinin sahiplendiği
önemli bir sosyal yardım
kuruluşuhalinegelmiştir.
Türkiye
genelindeki
örgütlenmenizden bahseder misiniz?
Vakıf Genel Müdürlüğü Ankara’dadır. Genel
Müdürlüğebağlıİstanbul,
İzmir, Adana, Samsun,
Erzurum ve Kocaeli’nde
temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Vakıf bünyesinde temsilcilikler dâhil 60
personelgörevyapmaktadır.
Vakfınyatırımlarıarasındasigortacılık
alanında faaliyet gösteren Mehmetçik
VakfıSigortaLtd.Şti.ileİstanbul’dabulunan akaryakıt istasyonlarının işletmesini
sürdüren Mehmetçik Limitet Şirketi
olmaküzereikiayrışirketidebulunmaktadır.
Vakıf olarak nasıl bir kitleye hitap ediyorsunuz?
TSK Mehmetçik Vakfının hitap ettiği
iki kitle bulunmaktadır. Birincisini, Mehmetçik Vakfından yardım alan şehit
yakınlarıilegaziveengelliMehmetçiklerinkendileriveaileleri;ikincisiniiseMehmetçik Vakfına bağış yapan bağışçılarımızoluşturmaktadır.
MehmetçikVakfındanbugünitibariyle10bin249Mehmetçikveailesiyardım
almaktadır.Bukitleiçerisindeşehitailelerinin yanı sıra malul gazilerimiz, engelli

Mehmetçiklerimiz ve onların aileleri
bulunmaktadır. Vakfımız, çeşitli sosyal
etkinliklerle de yardım ettiğimiz kitle ile
iletişimçalışmalarınısürdürmektedir.
Diğer kesim olan bağışçılarımıza
gelecekolursak,MehmetçikVakfının450
bin civarında bir bağışçı kitlesi bulunmaktadır. Geniş bir yelpazeye yayılan

çikVakfınabağışyapmakisteyenvatandaşlarımız, kendileri bankalara giderek
bu işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bu
nedenle Mehmetçik Vakfı, hiç kimseye
kendiadınabağıştoplamaizninivermemektedir. Devlet kaynaklı herhangi bir
geliribulunmayanTSKMehmetçikVakfınınenbüyükgelirkalemini,Mehmetçiğinisevenyardımseverhalkımızınbağışları oluşturmaktadır. Vakfımıza ayrıca
2582’ye boş mesaj göndererek 10 TL
bağışta
bulunulabileceği
gibi,
www.mehmetcik.org.tr adresi üzerinden
deonlinebağışyapılabilir.
bağışçıkitlesininiçerisindesanatgüneşimizZekiMürengibimalvarlığınınyarısını
Vakfımıza bırakan hayırseverler olduğu
gibi, harçlıklarından artırdıkları paraları
bağışlayan minik yavrularımız da yer
almaktadır. Anlaşılacağı üzere MehmetçikVakfıherikikitlearasındadabirköprüvazifesinigörmektedir.
TSK Mehmetçik Vakfının, şehit er ve
erbaş aileleri ile gaziler için nasıl yardımlarda bulunuyor? Yardım kriterleriniz nelerdir?
Mehmetçik Vakfı, vatani hizmetini
yaparken şehit olan veya herhangi bir
nedenlehayatınıkaybedenerveerbaşların geride bıraktıklarına (anne babası
veya eşi ve çocuklarına), eğer kendisi
malul gazi veya engelli durumuna gelmişse kendisine ve çocuklarına yardım
yapmaktadır. Vakfın yaptığı yardımlar,
geriödemeliolmadığıgibiMehmetçik’in
kendisine ömür boyu, çocuklarına ise
yüksek lisans seviyesine kadar devam
etmektedir.
Mehmetçik Vakfı, kuruluşundan
bugüne kadar; 15.838 şehit olan veya

herhangibirnedenlehayatınıkaybeden
er ve erbaşların ailelerine ölüm yardımı,
9.158maluliyetyardımı,3.260bakımve
öğrenim yardımı, 3.614 gazi ve engelli
bakımyardımı,5.5065ve6’ıncıderece
gaziveengelliyardımı,235doğumyardımı,164ölümyardımıolmaküzeretoplam 37.775 Mehmetçik ve ailesine
280.009.362,10TLyardımdabulunmuştur.
Örnek vermemiz gerekirse birinci
derecedegaziveengellibirMehmetçiğimiz,Vakıftanaylık858,00TLalırken,bir
üniversite öğrencisi çocuğumuz aylık
558,00 TL almaktadır. Vakıf, üniversite
öğrencisiçocuklarımızaonikiayödeme
yapmakta,yıldabirkezkırtasiyemasraflarıiçin558,00TLödemektedir.ÜniversiteöğrencilerininharçücretideVakıftarafındankarşılanmaktadır.
TSK Mehmetçik Vakfı, yardımlar için
gelirlerini hangi kanallardan topluyor?
Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar nasıl bir yol izlemelidir?
TSK Mehmetçik Vakfına yapılan
bağışlar, tamamen bankacılık sistemi
üzerinden gerçekleşmektedir. Mehmet-

TSK Mehmetçik Vakfının, yardım
kampanyaları haricinde yürüttüğü faaliyetlerden bahseder misiniz?
TSKMehmetçikVakfı,dahaöncede
belirttiğimiz gibi yardım kampanyası
düzenleyerek bağış toplamamaktadır.
Vakfın bağışlarını, vatandaşlarımızın
özgüriradeleriyleyaptıklarıbağışlaroluşturmaktadır.MehmetçikVakfıyıliçerisinde sadece vekâleten kurban kesimi
kampanyasıyürüterek,vatandaşlarımızın
kurbanbağışlarınıalmaktadır.
Halkımızın Vakfa olan bağışlarında
sürekli bir yükseliş mevcuttur. Gelirlerini
bağışlar ve gerçekleştirdiği yatırımlar
yoluylaartıranVakıf,kendidenetimorganınınyanısıraVakıflarGenelMüdürlüğü,
Sayıştay ve Ankara Valiliği tarafından
denetlenmekte, şeffaflık ilkesi gereği
bilânçosunu ve gelir-gider tablosunu
internetsayfasındayayınlamaktadır.
Son olarak eklemek istedikleriniz var
mı?
Yüce Türk milletinin verdiği destekle
hergeçengünbüyüyenMehmetçikVakfıüzerindeemeğigeçenherkeseteşekkürlerimizisunarız.
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Kahraman Gazilerimize Ölümsüz Eserler

TSK Elele Vakfı

T

üm Türkiye’yi 1995 yılının mart
ayında tek yürek haline getiren
ve eşine az rastlanır bir hızla
büyüyen “Haydi Türkiye MehmetçikleElele”kampanyasınınardından
kurulanTürkSilahlıKuvvetleriEleleVakfı,
ogündenbaşlayarakkahramangazilerimizeölümsüzeserlerbırakmayadevam
ediyor.VakıfGenelMüdürüEmekliTümgeneral Sabri Demirezen, hayatlarının
baharındavataniçincanlarınıhiçesayarak sağlıklarını feda eden kahraman
askerlerimizin, genç yaşta yatağa ve
tekerleklisandalyeyebağımlıkalmalarına
gönüllerininrazıolmadığını;tıbbınveteknolojininçağdaşimkanlarıileonlarısağlıklı yaşamlarına kavuşturmanın öncelikli
görevleriolduğunadikkatçekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Elele Vakfının kuruluşu ve kurumsal yapısı hakkında bilgi verir misiniz?
Hatırlanacağıgibi,İçGüvenlikHarekatı’nınyoğunbirşekildesürdüğü1995
yılının Mart ayında, Ankara Gazeteciler
Cemiyeti ve Türkiye Radyo Televizyon
Kurumutarafından“HaydiTürkiyeMehmetçikleElele”adıaltındaTSK’nidestekleyen bir kampanya başlatılmıştı. Türkiye’yi tek bir vücut, tek bir yürek haline
getirenbukampanyada,56saatgibiçok
kısabirsürede,azizmilletimizingönlündenkopanyardımlarbirçığgibibüyüyerek2,7trilyonTL’yeulaştı.Toplanan
bubağışlarGenelkurmayBaşkanlığına teslim edildi. Genelkurmay Başkanlığında yürütülen kapsamlı ve
geniş katılımlı çalışmalar sonucunda, söz konusu bağışlar ile ülke
savunması ve terörle mücadele
esnasındasakatlananveyauzvunu
kaybeden Gazi Mehmetçikler için
hizmetverecekveonlarıtekrarsağlıklı yaşamlarına döndürecek çağdaşbirrehabilitasyonvebakımmerkezikurulmasıkararlaştırıldı.
Hedeflenenbuyüceamacınkurulacakbirvakıfeliylegerçekleştirilmesinindahauygunolacağınındeğerlendi-
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rilmesiüzerinekurucuüyeliklerini;dönemin Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet
KomutanlarıileJandarmaGenelKomutanlığınınyaptığıTSKEleleVakfıdoğmuş
oldu. Toplanan bu bağışlar ile halkımız,
hayırlı bir hizmetin ve Vakfımızın kuruluşununyolunuaçtı.Milletinvermişolduğu
bu emaneti üstlenen Vakfımız, tesis
senedinin 21 Nisan 1996 tarihli resmi
gazetede yayımlanmasıyla kuruluşunu
tamamlamıştır.3Haziran1996tarihinden
itibarenAnkara’dahizmetvermeyebaşlayanVakıfGenelMüdürlüğümüz,halkımızdan aldığı büyük güçle faaliyetlerini
yoğunbirşekildesürdürmektedir.
Vakfınızın girişimleri sonucunda inşa
edilen merkezler hakkında bilgi verir
misiniz?
Aziz milletimizin gönlünden kopan
bağışlarlakurulanEleleVakfı,övünçkaynağımız Kahraman Malul Gazilerimizin

Emekli Tümgeneral

Sabri DEMİREZEN

TSKRehabilitasyonve
BakımMerkezi,Türkiye’nin
Gazilerinevefaborcu
armağanıolan,ülkemizde
vebölgemizdeeşivebenzeribulunmayan,tıbbınve
teknolojininçağdaşhertürlüimkanlarıyladonatılmış
buanıtsaleserdir.
yaşamsevinçlerineortakolmakveonlara sağlıklı, mutlu ve gururlu bir gelecek
hazırlayabilmek için kuruluşunun ana
gayesi olan TSK Rehabilitasyon ve
Bakım Merkezi Projesini süratle uygulamayakoymuştur.GenelkurmayBaşkanlığıveEleleVakfıtarafındanuzunvadeli
vestratejikboyutlarlaelealınanprojenin
yapımına01Haziran1997'debaşlanmış,
35 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan
tesis 21 Nisan 2000 tarihinde hizmete
açılmıştır. Proje için toplam 105 Milyon
Dolarharcanmış,tesisintümfinansman
ihtiyacı TSK Elele Vakfı tarafından karşılanmıştır.
TSKRehabilitasyonVeBakımMerkezi Ankara’da Bilkent yolu üzerinde
Lodumlu‘da hizmet vermektedir. TSK
Elele Vakfı, Türkiye’nin Gazilerine vefa
borcuarmağanıolan,ülkemizdevebölgemizde eşi ve benzeri bulunmayan,
tıbbın ve teknolojinin çağdaş her türlü
imkanlarıyladonatılmışbuanıtsaleseri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kazandırmanın haklı gurur ve mutluluğunu
duymaktadır. Türkiye’de fizik tedavi
ve rehabilitasyon alanında en gelişmiş tesisi konumunda olan TSK
Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi
imkanlarından % 30 oranında sivil
vatandaşlarımız da yararlanabilmektedir.

Merkezdetedavigörenmalulgazilerimizihastaneortamındanuzaklaştırarak
ruhsal rehabilitasyonlarına, moral ve
motivasyonlarına katkıda bulunmak
amacıyla2,1MilyonTL’yeyaptırılanGazi
Uyum Evi 19 Eylül 2004 Gaziler
Günü’nde hizmete açılmıştır. TSK’ya
kazandırdığıanıtsalbireserkonumundakiTSKRehabilitasyonveBakımMerkezindensonra,vakıftarafındaninşaettirilerekyineTSK’yateslimedilendiğerbir
tesiste TSK Ankara Özel Bakım Merkezi’dir.Yaklaşık42MilyonTL’yemalolan
tesisgazilerimizinikincibaharlarınıyaşabileceklerisınıfınınenüstündestandartlarasahipbirbakımmerkezidir.65yaşını
tamamlamış TSK Personeli bu tesisten
faydalanmaktadır. Yine bu tesisin de
geliştirilmesi için her türlü destek vakfımıztarafındankarşılanmaktadır.
BirdiğergururkaynağımızyineTürkiye’de ilk olma özelliğine sahip Medikal
Tasarım Ve Üretim Merkezi. Özellikle iç
güvenlikharekâtındayaralananvedoku
kaybına uğrayan kahraman gazilerimiz
ve TSK Mensuplarının şiddetle ihtiyaç
duyduklarıyapayorgan,ortezveprotezlerin üç boyutlu teknolojiden istifadeyle
hatasızvehızlıimaledilebilmesimaksadıyla yaptırılan, GATA Kompleksi içinde
yer alan tesis 4,3 milyon Euro’ya mal
olmuşvetümfinansmanıTSKEleleVakfıtarafındankarşılanmıştır.
Vakfımız ayrıca, Ayvalık/Balıkesir’de
Gazilerimiz ile Şehit personel ailelerine
hizmet veren TSK Ali Çetinkaya İlk KurşunRehabilitasyonMerkezininmillibütçeden sağlanamayan araç, gereç ve
malzemeihtiyaçlarınıdakarşılamaktadır.
Vakfımız, kahraman gazilerimizin

bakım, tedavi ve rehabilitasyonunu gerçekleştirenmerkezinyaşatılması,geliştirilmesiveenüstdüzeydeişletilmesiiçin
gereklihertürlüdesteğivermeyedevam
etmektedir.
TSK rehabilitasyon ve bakım merkezi’nde hangi tesis ve üniteler bulunmaktadır? Gazilerimize ne tür hizmetler verilmektedir?
TSKRehabilitasyonveBakımMerkezikompleksinde;200Yataklıomurilikve
ortopedik rehabilitasyon hastanesi, 50
Yataklıdevamlıbakımevi,50Yataklıhasta misafirhanesi, Meşguliyet tedavisi ve
meslekirehabilitasyonbölümleri,Sosyal
yaşamtesisleri,kapalı-açıksporsahaları
ve rekreasyon alanları, Başkanlık ve
diğeridaribirimleryeralmaktadır.
Ayrıca Kahraman Gazilerimizin ruhsal tedavileri dahilinde; Ampute Futbol
Takımı, Tekerlekli Sandalye Basketbol
Takımı, Tekerlekli Sandalye Tenisi, Masa
Tenisi, Okçuluk, Eskrim, Halter, Görme
EngelliGolbolTakımıveHavalıSilahAtış
Takımı, oluşturulmuştur. Bu takımlarımız
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda çok
güzelbaşarılaraimzaatmıştır.Sözkonusu takımlarımız yine Vakfımız tarafından
desteklenmektedir.
Vakfınız, şehit er ve erbaş aileleri için
herhangi bir yardımda bulunuyor mu?
TSK Elele Vakfı; kişilere yardım için
değil, amacına uygun tesis kurmak ve
butesisleridesteklemekamacıylakurulmuşbirvakıftır.Yanigazilerimizinruhsal
vebedenselrehabilitasyonuiçintesisler
inşaetmek,butesislerigeliştirmekveen
üstseviyedeyaşatmakiçindesteksağlamaktayız.Tabiîkibahsekonutesisler-

den sadece gaziler değil, şehit er ve
erbaşailelerideyararlanabilmektedir.
Vakfınız, yardımlar için gelirlerini hangi kanallardan topluyor? Bağışta
bulunmak isteyen vatandaşlar nasıl
bağışta bulunabilirler?
Vakfımızındevletdestekliyadayasa
ile belirlenmiş hiçbir geliri yoktur. Tüm
gelirimizi halkımızın yapmış olduğu
gönüllübağışlaroluşturmaktadır.
Gönüllülük esasıyla yapılan nakdi
bağışlar, banka hesap numaralarına
veya Vakıf Genel Müdürlüğüne gelerek
elden makbuz karşılığı yapılabilir.
www.elele.org.tr adresinden de online
olarak yapılabilmektedir. Diğer bir bağış
şeklidegayrımenkulbağışıdır.Hertürlü
gayrimenkul bağışı kabul edilmektedir.
Gayrimenkul bağışlarında, mevzuat
gereğincetapudevrivevasiyetnameile
olmaküzereikibağışusulübulunmaktadır.
Vakfınızın yardım kampanyaları dışında yürüttüğü faaliyetlerden bahseder
misiniz?
Vakfımızın gelir artırıcı faaliyetleri de
bulunmaktadır.Bukapsamda2004yılında % 99 pay sahipliği ile TÜRKTRUST
A.Ş kurulmuştur. Ayrıca Mehmetçik
Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti, TÜRKTIPSANA.ŞdeVakfımızıniştirakleriarasındadır.
Son olarak eklemek istedikleriniz
var mı?
Kahramangazilerimiziçinneyapsak
azdır.Buvesileileazizmilletimizinbağışlarıyla kurulmuş olan Vakfımızın yürüttüğühizmetlerihalkımızlapaylaşmafırsatınıbizeverdiğiniziçinteşekkürveşükranlarımızısunarım.
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XXI . Yüzyılın İlk Kuşağını Anlamak

Beyza ÖĞETÜRK‘75
Psikolog
TED Ankara Koleji Psikolojik
DanışmaveRehberlik
Koordinatörü

H

erjenerasyon,kendisindenbir
öncekini “Eski kuşak”, kendisinden sonrakileri de “Yeni
kuşak”, “Zamane gençleri”
şeklindeisimlendirir.Yetişkinlerlegençlerin, zaman zaman birbirlerini anlamakta
zorlandıklarına ve bu durumdan yakındıklarına hepimiz sık sık tanık oluruz.
Yetişkinlergençleri,sorumlulukalmayan,
büyüklerine karşı gerekli saygıyı göstermeyen,geleneklerianlamsızbulupbunları reddeden, sürekli riskli davranışlar
sergileyen,kollanmasıgerekençocuklar
olarakgörürken;gençlerdeyetişkinlerin
kendilerine güvenmediklerini, işlerine
geldiğindebüyük,işlerinegelmediğinde
çocukmuamelesiyaptıklarını,aşırıkoruyucu davrandıklarını, tutucu olduklarını
düşünürler. Kısaca her ikisi de anlaşılamadıklarındanyakınırlar.Üstelikbu,tarih
boyunca bu şekilde süregelmiş bir
durumdur.Ancakgünümüzdekuşaklar
arasındakibuduyguvedüşüncefarklılıkları çok daha yoğundur ve değişim de
çokdahasüratlidir.
Sosyologlar, günümüzde yaşanan
toplumsal,kültürelveteknolojikdeğişimlerin etkisinin, doğum yılları aralıklarına
göre farklı özellikler gösterdiğini ileri
sürüyorlarvebazısınıflamalaryapıyorlar.
Özellikle de son 60 yılı çok detaylı bir
şekilde inceliyorlar. Buna göre; 1945-
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1964 yılları arasında doğanları “Baby
Boomers”, 1965-1976 yılları arasında
doğanları “X Kuşağı”, 1977-1994 yılları
arasında doğanları “Y Kuşağı”, 1995
yılından sonra doğanları ise “Z Kuşağı”
diyeadlandırıyorlar.
Bu kuşakları ve özelliklerini bilmek
son derece önemli çünkü şu anda iş
dünyasında4nesilbiraradaçalışıyorve
araştırmalara göre en iyi dede-torun
anlaşıyor. Okullarda öğrencilerin BB, X
ve Y kuşaklarından öğretmenleri var. Z
kuşağının anne babaları ise X ya da Y
kuşağınınüyeleri.Bukuşaklarınyaşadıklarıdönemlerdendeetkilenerek,taşıdıkları özellikler ve teknoloji ile ilişkilerine
bazı örnekler vermek istiyorum. Aslında
teknolojiburadaçokbelirgin.Bunedenlebireyinteknolojiyinekadarkullandığı,
onun aslında hangi kuşağın temsilcisi
olduğunudabelirliyor.

Her kuşak yaşadığı dönemin sosyal
olaylarındançoketkileniyor.Hepimizbiliriz,efsanegibibirkuşak,toplumsalhaksızlıklaraisyaneden68kuşağı,BBkuşağınıntemsilcileri.Şuandabukuşak,en
kalabalıkgrup.İdealistler,çokçalışkanlar
-hatta işkolikler-, çok çalışıyorlar ama o
oranda tüketmiyorlar. Rekabetçiler,
imkanları doğru kullanarak başarıya
ulaşmışlar. Ekonomik sıkıntılar yaşamışlaramabüyükçoğunluğuhayattanbeklediklerinieldeettiğinidüşünüyor.Teknolojiyegelince,gerektiğizamanteknolojiyi kullanıyorlar ama bağımlı da değiller.
Gençemekliolanamaemeklioluncane
yapacağınıbilemeyençünkühobikültürüyleyetişmemişbirkuşak.
Çeşitli ekonomik ve sosyal krizler
döneminde doğdukları için “Kayıp
kuşak” olarak da adlandırılan X kuşağı,
1965-1976 yılları arasında doğdular. En
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yaşlısı44,engenci35yaşındaveonlar,
“Dijital çocuklar (Z Kuşağı)”ın anne
babaları.Oldukçakanaatkarlar,markalarabağlılar,cesurlaramatedbirlilerdeve
garanticiler, eğlenceliler. Cinsiyet eşitliği
iletanışanilkgrup.Dinamikler,bağımsızlıklarına düşkünler, teknoloji ile tanıştılar
ve kullanmayı seviyorlar. Kadınlar daha
geç yaşta evlenip, daha geç yaşlarda
anne oldular; erkekler ise babalarından
farklı olarak aile ve çocuk bakımında
daha fazla sorumluluk aldılar. Ancak
önceki kuşaklara göre boşanma oranı
arttı.İşyaşamındagüvenlibirortamarayan bu kuşağın üyeleri; rekabetçiler,
motivasyonları oldukça yüksek,   üretkenler, kaliteye önem verirler, otoriteye
saygı duyarlar, kendilerine de saygı
duyulmasını beklerler. İş ve özel yaşam
arasında denge kurmayı önemserler.
Aidiyetduygularıoldukçayüksek,yüzyüze iletişimi tercih ederler. Mücadeleci
yapılarınıişortamındadakorurlar,“Yaşamak için çalışmak” anlayışını benimserler.Yalnızçalışmakisterler,onaylamave
onaylanmayaçokönemverirler.
Farklı kaynaklarda, farklı tarih aralıklarıyla verilmekle birlikte, genel olarak
1977-1994 yılları arasında doğanlar Y
kuşağı olarak adlandırılıyor. Yaşamlarındaönemlibiryertutanteknolojiyeoldukça hakimler. Kendilerine güveniyorlar,
bağımsız, iyimser, hedef odaklı, kararlı,
birbirine bağlı, başarıyı önemseyen,
daha küresel bakabilen bir anlayışları
var.Aileveişyaşantısınıdengelemekten
yanalar;buyüzdenuzaktançalışma,yarı
zamanlı çalışma ve özellikle devreye
çocuk girdiğinde geçici olarak işi bırakmagibiesnekkoşullarıolanişleritercih
ediyorlar.Değişikliklereveyenidurumlaraçokrahatuyumsağlıyorlar.Girişimciler,herzamanfikirüretmedurumundalar,
hızlıveçokişdeğiştirmeyibirfırsatolarak görüyorlar. Bir işi yapar gibi görünmek onların tarzı değil. Geribildirim
almaktan,  fikirlerinin dinlenmesinden
çok hoşlanıyorlar ama kontrol edilmek
hoşlarına gitmiyor. Oluşmuş bir kurum
stratejisindepiyondeğil,ostratejininbir
parçasıolmakistiyorlar.Kurumdabulunma sebepleri kurum için değil, kendi
kariyerleri için. Bu kuşak, yöneticilerinden “Yönetici” davranışı değil, “Lider”
davranışı bekliyor. Sorumluluk almaktan
kaçınmıyorlar.Yüksekadaptasyonbece-

risi, eğlence, esneklik,
özgürlük ve bireysel karar
alma eğilimi gösteriyorlar.
Paraiçindeğil,özgürkalabilmek için çalışıyorlar.
Önceki kuşaklara göre,
teknolojiyle daha içiçe
büyüdüler; çoğu bilgisayarlı bir eve doğdu. İnterneti çok etkin kullanabiliyorlar; internetten ve cep
telefonundan iletişim kurmayı tercih ediyor, banka
işlemleriniinternettenyapıyorlar. Sosyal paylaşım
sitelerindekiarkadaşlarınınsayısıileövünüyorlar;farklıkültürlerden,farklıcoğrafyalardan insanlarla iletişim halindeler.
Daha önceki kuşaklara göre daha benmerkezciveözgüvenleriyüksek,hayallerinin peşinden gitmekten çekinmeyen,
herkonudacesaretlendirilmişbirkuşak.
1995 yılı ve sonrasında doğan, yani
21. yy’ın ilk kuşağı olan Z Kuşağı ise;
konuşmaktan çok mesajlaşan, hiç
buluşmadıklarıarkadaşlarlaçevrimiçiiletişimiterciheden,teknolojininiçinedoğmuşbirkuşak.Ceptelefonununolmadığıbirhayatıhayalbileedemiyorlar.Bilgisayarları kitaplara tercih ediyorlar. Anında çözüm istiyorlar. Teknoloji ve terörizminolmadığıbirdünyayıhiçtanımıyorlar.
Anne-babaları, genellikle X kuşağının
üyeleri.Z’lergeleceğisimgeliyor.Buyüzden,“Dijitalyerliler”,“Noktacomçocuklar”, “Medya kuşağı”, “Sıfır kuşağı” gibi
isimlerledetanımlanıyorlar.Gençmarkalarıterciheden,imajdüşkünübirkuşak.
Coğrafi sınırlar onlar için bir şey ifade
etmiyor. Aynı anda birden fazla şeyle
uğraşabiliyorlar.El,göz,kulaksenkronizasyonuenyüksekkuşak;sizinlekonuşurkenelleriarkadamesajçekebiliyorlar.
En yaşlı ebeveynlere sahipler; annelerinin yaş ortalaması yaklaşık 33. Bilgiye,
sadecebirkaçtıkuzaktaolduklarıkablosuz dünyadan ulaştıkları için kütüphane
kullanımıgiderekdüşüyor.Tarihtekidiğer
kuşaklardandahauzunyaşamalarıbekleniyor.Kardeşsayısıenazolankuşak.
Eğitimeerkenyaştabaşlıyorlarveeğitim
süreçleri diğer kuşaklara göre oldukça
uzun. En fazla yatırım yapılan, teknoloji
okur-yazarlığıenfazlaolankuşak.Gelenekseleğitimyöntemleri,buyenikuşağa
uygungörünmüyor.Yaratıcılığaizinveren

aktivitelerden hoşlanıyorlar. Edilgen
olmaktan hoşlanmıyorlar. Uzun dönem
bellekleri oldukça iyi ve ezberden çok
oyun, hikayeleştirme ve hayallerle etkin
hale gelebiliyor. Aileleri yeterince sınır
koymadığı için eğlenceyi ertelemekte
güçlükçekebiliyorlar.Onyıliçindeişgücünün %10’unu oluşturacaklar. Kaynakların azaldığı bir çağda iş gücüne girecekler. Tüketim için kaynak bulmaları
gerekecek, dolayısıyla borsada oynamak, kısa yoldan zengin olmak gibi
düşünceleriolacak.
Bu yazıyı sonuna kadar okuduysanız,dahaöncedenhiçbirfikrinizolmasa
bile artık hem kendi kuşağınız hem de
diğerkuşaklarınözellikleriyleilgilibirşeyler biliyorsunuz demektir. Her bireyin
kendi kuşağının özelliklerini taşıdığını
kabullenir, birbirimizi değiştirmeye değil
deanlamayaçalışırsak,biraradayaşamak ve çalışmak çok daha keyifli olur
diyedüşünüyorum.
TED Ankara Koleji (2011). Kuşaklar: Birbirini
Anlamak Birlikte Çalışmak.
Meister, J.C. ve Willyerd, K. (2010). The 2020
Workplace: How Innovative Companies
Attract, Develop, and Keep Tomorrow's
Employees Today. Harper Business.
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Lokal Yağlarınızdan
Profesyonel Bir Yaklaşımla Kurtulabilirsiniz

Doç. Dr. Selvin AYDIN’75

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

S

poryaptığıyadaçokazyediği
halde,özelliklelokalyağlanmalardan ve vücut deformasyonundankurtulamayanlaraDengeTıpLaboratuvarGrubu’nunkurucusu
Doç. Dr. Selvin Aydın bilgi, deneyim ve
profesyonel çalışmalarıyla yardımcı oluyor.Zayıflamanınsadecediyetvesporla değil, dış yağlanmanın azaltılması ve
sıkılaşmasıyladadesteklenmesigerektiğini vurgulayan AYDIN, metabolizma,
yaşambiçimi,beslenmealışkanlıklarıve
vücuttipininherkestefarklıolduğunadikkatçekiyor.Doç.Dr.SelvinAydın,zayıflamada ve gençleştirmede, kişiye özel
işlemler ve programlarla daha hızlı ve
kalıcısonuçlaraldıklarınıbelirterek,zayıflama konusunda bilinmesi gerekenler,
uyguladıkları programlar ve kullandıkları
cihazlarileilgilidetaylarıanlattı.
Selvin Hanım, çalışmalarınızın detayına geçmeden önce gıda intoleransının zayıflamadaki önemi konusunda
bilgi verir misiniz?
Çok genel bir özetle, daha önce
enzim dediğimiz maddeler yardımıyla
parçalayıpkanaulaştırdığımızdiyetimizdekibazıproteinleri,virüs,toksikmaddeler, radyasyon gibi nedenlerle artık
parçalayamamız ve böylece vücudu-
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muzdakisavunmasisteminin,omaddeyiyabancıolarakalgılayıponunlasavaşmasından kaynaklanan bir immun sistemdefektidir.Geçiciyadakalıcıolabilir.
Busavaşınürettiğibirkompleksvücudumuzunherhangibiryerindebirikipobölgenindüzenliçalışmasınıaksatmaktadır.
Çözümbellisüreyleomaddeyitüketmeyerekbubirikimidağıtmaktır.Buaksama
kiloalma,çeşitliağrılar,uykusuzluk,asabiyet, gastrointestinal sorunlar gibi doktorlarınbaşkatestlerleortayakoyamadığıvegenelliklepsikolojikolaraktanımladığı sorunlar olabilir. Çoğunlukla intolerans tesbit ettiğimiz madde gıdadan
kesildiğindehızlazayıflamasaptamaktayız.

Lokal yağlar kavramını açıklar mısınız?
Lokal yağlar bizim diyet ve sporla
yok edemediğimiz yağlardır. Kollarda,
sırtta(özelliklemenopozsonrası),karın,
basenveenönemlisisimitdiyetanımlanan belde biriken yağlardan söz ediyo-

rum. Bilindiği gibi her şeyi hatta kibriti
bile yakmak için oksijen gerekir. İşte bu
yüzeydekiyağlarakandamarlarıyeterince ulaşamadığı için oksijen ve besin
maddesi de gitmiyor. Düzensiz beslenmeden(yaniazkaloriyeihtiyacımızolan
saatlerdeyüksekkalorilibesinlertükettiğimiz için) yağlar, hormonlarımız nede-
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niyle bu bölgelere yığılıyor ve kartopu
gibi biriktikçe kan dolaşımını kilitliyor.
Bağdokusunusıkılaştıranhücrelerbesin
maddesi ve oksijen alamadığı için bağ
dokusunu sentezleyemiyorlar. Sonuç
birikmişyağvesarkmışdoku.Zatenteşhis konulduğunda tedaviye ulaşmak
dahakolaydır.
Bahsettiğiniz cihaz, bu yağ dokusu
üzerinde nasıl bir etki gösteriyor?
LPGyaniendermolojitekniğiileyaptığımız işlem, kan dolaşımının ulaşamadığı yerlere bir nevi kanı çekmek yani
dokuyu havalandırmak. Böylelikle besin
maddesiveoksijenulaşmışdokusıkılaşır ve yağlardan kurtulur.  Ancak biz bu
cihazla da kalmıyoruz. Herkesin yaşı,
sağlık durumu, alışkanlıkları ve genetik
yapısı farklı. Bu nedenle dokuyu önce
muayeneediyoruz.DahasonraLPG’nin
başarısını artırmak için kavitasyon gibi
yöntemlerle dokuyu önce yumuşatıp
LPG’ninetkisinidahadaartırıyoruz.Son
olarakdaICOONEcihazıilebirneviütü
yapar gibi dokuyu düzeltiyoruz. Bazı
hanımlar zayıf olmalarına rağmen simit
yağları olabiliyor. Onlara direkt LPG
uyguluyoruz.Bazılarıiseyinezayıf,spor
yapan ama sarkmaları ve gevşemeleri
olan hanımlar oluyor. Onları ise direkt
ICOONEiletoplayıpsıkılaştırıyoruz,selülitleriniyokediyoruz.
ICOONE Cihazının yüzdeki etkisi
nedir?
Fizik tedavi cihazı ama yüze de
uygulananbirdüzeneğivar.LPGüreticileriningeliştirdiğiyineesasıendermoloji
tekniği olan vakum ve masaj esaslı bir
yöntem.Bildiğinizgibi,yüzmasajıyüzü
canlandırır ve gençleştirir. Bu cihaz,
vücudu topladığı gibi yüzdeki ödemi ve
yağbirikimleriileboyunsarkmalarınıyok
ediyor.Botoksvedolgugibidoğalolmayan görünümler olmaksızın yüzü 10 yıl
gençleştiriyor. Program 5 hafta sürüyor.
Haftada 3 defa 45’er dakikalık seanslar
uyguluyoruz.  Dolayısıyla 15 günde

sonuçalabiliyoruz;dudakkalkıyorçünkü
bağ dokusu toplanıyor, yanakta ve alındabelirginfarklılıklaroluyor.
Uyguladığınız zayıflama ve gençleştirme programlarını belirli aralıklarla tekrarlamak gerekiyor mu?
Hiçbircihazmucizeyaratmaz.İnsan
doğasıgereğiişlembittiğindeartıkverilen zaman ve emeği boşa çıkarmamak
adına alınan sonucu korumak gerekir.
Prensip olarak işlemi yapıp, bırakmıyorum.Çünküinsanlarbudokularınneden
oluştuğunu anlamalılar ki tekrar yerine
koymamak için gerekeni yapabilsinler.
Belirlibölgelereyağboşunatoplanmıyor.
Bunun nedeni anlaşılırsa, diyete girmedendebuyağbirikimleribirdahaoluşmaz. Dolayısıyla programımız dahilinde
önce 2-2.5 saatlik bir görüşmeyle bu
yağların oluşmasına neden olan mekanizmayıanlatıyorumveinsanlarozaman
ogünekadarnormalyaşamdayaptıklarınınyanlışlığınıvekendibeslenmeşekillerini sorguluyorlar.  Yanlış anlaşılmasın,
benbirdiyetisyendeğilim,sadeceonlara kendilerini tanımalarını ve yaşam
biçimleriiçindenasılçeşitlibeslenmeleri
gerektiğini ve şekilleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Zaten genel beslenmedurumlarınıöncedenvesonrasındaaldığımızçokkapsamlıbircihazölçümüileanalizediyoruz.
Uyguladığınız programların sonucunda kişi nasıl bir sonuç elde ediyor?
Kişi, bize başvurduğunda önce izin
verirlerse,gizlitutulmaküzerefotoğraflarınıçekiyoruzÇünküaynadakişikendisini sürekli görerek farkı seçemiyor. Başlangıçvesonrasıresimlerçokfarklıolduğunugösteriyor.Tabiikibuçekimlerteknik olarak aynı mesafe ve ışıkla olmalı.
Ayrıca kıyafetlerinden 6-7 seans sonra
farkediyor.Hattaseanslarbittiktensonra
dasıkılaşmayısağlayanhücrelercanlandığıveişlevlerinedevamettiğiiçindaralmadevamediyor.Ayrıcatabiikimezura
ileölçümyapsakdagerçekölçümkarındakiiçvedışyağlanmayıölçenözelbir
cihazlaoluyor.Bizimamacımızdışyağlanmayıazaltmak.İçyağlanmadakişinin
beslenme ile bize ne kadar yardımcı
olduğunu gösteriyor. Seanslar sonunda
karnın yandan kesiti olarak dış yağlanmanınazaldığınıgörüntüolarakdasaptayabiliyoruz. Bu da doğal olarak daha
inandırıcıoluyor.
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Tabii ki bunların sonunda müthiş bir
yaşamenerjisiveözgüvensizibekliyor.

TıpLaboratuvarlarıve
TıbbıGörüntülemeMerkezi
KennedyCad101G.O.P-Ankara
Telefon:03124662866
Web:www.dengetip.com
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Cildinizin Yaşlanmasını Geciktirebilirsiniz

PRP Uygulamaları

C

ildinizin yaşlanmasını önleyemezsiniz fakat geciktirebilirsiniz. PRP uygulamaları bu
amaçla kullanabileceğiniz
yöntemlerdenbiridir.

PRP Uygulamaları Nedir?
PRP,“PlateletRichPlasma-platelet
yönünden zenginleştirilmiş plazma
uygulaması” adı verilen tedavi yönteminin kısaltılmış ismidir. Bu uygulama bir
kişiden alınan küçük miktardaki kanın
özelbirtüpekonularaksantrifüjişlemine
tabi tutulduktan sonra bileşenlerine
ayrıştırılmasıveeldeedilenazmiktardaki “Platelet yönünden zenginleştirilmiş
plazma(PRD)”nınyineaynıkişiyeenjeksiyonyoluylageriverilmesinitemelalır.
PRP Uygulamaları Ne Zamandır Yapılıyor?
PRP uygulamaları1970’lerde geliştirilmiştir. Son yıllardaki ilerlemeler PRP
uygulamalarının hastaneler dışında, kliniklerde de uygulanmasına olanak vermiştir.PRPuygulamalarınınsporhekimliğiveortopedialanlarındauygulanmasındanyaklaşık10yılöncedişhekimliğinde
uygulanmaya başlanmıştır. PRP ve kök
hücre teknolojileri; ilk klonlanan hayvan
olan“Dolly”adlıkoyuniçinyapılanaraştırmalardankökenalmıştır.

Hastadan alınan kanda santrifüj yardımıyla
plateletler izole edilir. Plateletler büyüme faktörü açısından çok zengindir.

kolejliler ARALIK 2011

Dr. Mehmet TÜMER’81
PRP uygulamalarının öncülerinden,
Dr.AllanMishra;eskibirSanFrancisco
49’ers savunma oyuncusu olan Steve
Bono’nun aşil tendonu yaralanmasını
PRP uygulamaları ile tedavi etmiştir. Bu
başarılı uygulama sonrasında A.B.D.’de
ortopedivesporhekimliğialanındaPRP
uygulamalarınınkullanımıartmıştır.
PRP Uygulamasının Amacı
Plateletler - veya diğer adıyla trombositler-vücudumuzdakihasarlıdokularınonarımınıvedoğalhallerinedönmele-

rinisağlamakiçingerekliolan“Büyüme
faktörlerini” yapısında barındıran kan
bileşenleridir.Dokularımızdaherhangibir
hasar oluştuğunda kanımız plateletleri
bu dokuya toplayarak bir onarım süreci
başlatır. PRP uygulamasının amacı ise,
buhedefdokuyakandolaşımıiletaşınabilecek olandan çok daha fazla sayıda
plateleti verebilmektir. Böylece hasarlı
dokununonarımıhızlıvegüçlübirşekilde başlar ve daha çabuk sonuçlanır.
Çünkü PRP ile elde edilen plateletlerin
yoğunluğukandakinden2ila4katfazladır.
Derimizin yaşlanması aynı yaralanma sürecinde olduğu gibi bazı fiziksel
özelliklerinikaybetmesindenkaynaklanır.
Bu nedenle derimizi gençleştirmeye
yönelik uygulamalarda aslında vücudumuzunbiryarayıiyileştirirkenyaptıklarını,
çeşitli yöntemlerle taklit ederiz. Örneğin
lazer, peeling gibi yöntemlerle derimize
limitleri belli, hafif bir hasar verir ve bu
hasarıderimizihızlaiyileştirmekiçintetikleyicibirgüçolarakkullanırız.Buhasarsonrasındabüyümefaktörlerisalınırveiyileşme
süreci başlar. Dermo-kozmetik ürünler de
benzerşekildederimiziyenidenyapılandıran
maddelerinveyasentetikolarakeldeedilmiş
büyümefaktörlerininbiriyileşmesürecibaşlatmasınısağlarlar.
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Deridekibirhasarıenetkili,enhızlıve
en doğal biçimde onarabilecek olan
yapı,yinederininaitolduğubütününbir
parçasıdır. Bu nedenle plazma uygulaması damarlarımızda dolaşan bu sihirli
gücühareketegeçirenbiryöntemolarak
gelişmiştir.
Uygulamalarda PRP ile hazırlanan
maskelerkullanılabildiğigibimezoterapi
vevolümartırıcıtedavilerdedePRPkullanılabilmektedir.EngeneltanımlaestetiktıptaPRPyüz,boyun,dekoltebölgesi,
eller, bacak içleri, kollar gibi vücut
bölümlerinde;
-Lazer / peeling gibi uygulamalardan
hemensonra,derininhızlayapılanmasınısağlamak,
-Deride yılların ve UV ışınlarına maruz

Bunedenlerlebuuygulamagüvenilirolarakdeğerlendirilebilir.
PRP Uygulaması Nasıl Yapılır?
Uygulamanın yapılacağı kişiden 2
veya3tüp(16-23ml)kanalınır,santrifüj
cihazındaplateletleriayrıştırılır.Ayrıştırılan
plateletlerkittekitüpüniçerisindeyoğunlaşıpbirikirvePRPdenilenbirkanürünü
ortaya çıkar. Bu ürün (PRP) dolgu veya
mezoterapigibiyollarladeriyeuygulanır.
Deriyi gençleştirici etkisi uygulamanın
hemen sonrasında parlak ve canlı bir
görünümlebelirginhalegelir.
Toplamda yaklaşık 30 dakikalık bir
uygulamadır. Kolayca, acısız biçimde
uygulanır. Uygulamadan hemen sonra
ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar.

-Deriyi en doğal biçimde yeniden canlandırır,yapılandırır.
-Kolayvegüvenlibiçimdeuygulanır.
-Sadece yeni kolajen oluşumunu değil,
derinin tüm yaşamsal işlevlerini destekler.
-Kırışıklıkları ve çizgileri deriyi “doldurarak”değil“gençleştirerek”giderir.
-İlkuygulamadansonrasısağlananparlaksağlıklıgörünümbirsüresonrahafifçegerileyebilir,bununiçinardışıkuygulamalar yapılmalı ve genleştirici etkinin
yığılmasınısağlamalıdır.
-3 veya 4 uygulamadan oluşan kürler
her 10-12 ayda bir kez tekrarlandığında
kalıcı sayılabilecek kadar uzun etkili bir
gençleştiricietkisisağlanmışolacaktır.

RegenLab PRP uygulamasının tedavi öncesi ve 3 uygulama sonrası etkisi

kalmanınsonuçlarınıgeriyedöndürecek
biçimde kırışıklıkların düzelmesini,
çöküntülerin giderilmesini, esneklik ve
parlaklığının yeniden kazandırılmasını
sağlamak,
-İyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve
deriniteliğininzarargördüğüdurumların
kontrolünüsağlamak,
-Saç dökülmesinde tek başına kullanmak veya diğer tedavi seçeneklerinin
etkisinigüçlendirmek,
gibiamaçlarlaveyukarıdabelirtilenalanlar dışında pek çok alanda başarıyla
uygulanmaktadır.
PRP Uygulamasın Güvenli midir?
PRP uygulaması “Otolog” dur, yani
kullanılan plateletler hastadan kendisinden alınanlardır. Ayrıca kanın alınması,
plateletlerin ayrıştırılması gibi işlemler
steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan bulaşma riski
yoktur.Bunlarındışında,verilenplateletlere eklenen hiçbir şey mevcut değildir.

Dahasonrabuparlakgörünümdebiraz
gerilemeolur.Ancak3veya4uygulamadansonra(yani1küruygulandıktansonra) kalıcı bir etki belirgin hale gelir. Tam
etkitoplam3veya4uygulamadanyani
bir kür tamamlandıktan sonra kalıcı bir
ışıltı,birtoparlanmaşeklindeortayaçıkacaktır.
PRP uygulaması,  Platelet sayısı
yetersizolanhastalarda,kanserhastalarındabuuygulamayapılamamaktadır.
Unutmayın,ciltsağlığısadecevücudun dışından yapılan müdahalelerle
değil, sağlıklı beslenme yeterli su içme
gibigenelsağlığımızıilgilendirenyaşam
tarzıdeğişiklikleriiledeyakındanilgilidir.
Doğum günlerinizde sadece takvim
yaşınızın ilerlemesi ve zamana sağlıkla
meydanokumanızdileğiyle…
PRP Uygulamasından Beklentiler
Neler Olmalıdır?
KozmetikamaçlıPRPuygulaması;
-Uzunetkilidir,

Mehmet TÜMER’81
1963 yılı Ankara’da doğdu. Ortaokul ve
liseyi TED Ankara Kolejinde bitirdikten
sonra, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesinden mezun oldu. Sivas’ta iki yıl
mecburi hizmetini yaptıktan sonra, 1993
yılında Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimini
tamamladı. 2005 yılında "Bireysel Sağlık
Yönetimi" kavramını ortaya koyarak açtığı
kliniğinde, metabolik monitörizasyon,
beslenme ve egzersiz danışmanlığı, sağlık
takibi ve kilo yönetimi konularında ekibi ile
birlikte hizmet verdi. 2010 yılında bu yapıyı
"Bütünsel Sağlık" polikliniğine dönüştürerek genişleyen hizmet alanı ile çalışmalarına devam etmektedir. Üyelikleri
arasında Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık
Derneği, Obesity Society, American Academy of Family Physicians, North American
Association for the Study of Obesity, Society of Teachers of Family Medicine bulunmaktadır.
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ROMA-2
Hakkında söylenebilecek her şey zaten söylenmiş!

Papa Michelangelo’ya Vuruyor
60binkişilikkapasitesiileHıristiyanlığınenbüyükkilisesiolanSanPietroKilisesi324yılınatarihleniyor.Hıristiyandünyasının en eski, en büyük ve en kutsal
kilisesi12asırayaktakalmayıbaşarmış,
ancakRönesansilebirliktekiliseyerlebir
edilipyerineyenisiinşaedilmiş.
Rönesans nedeniyle Roma’nın eski
heykellerinin başına gelenler daha da
dehşetverici!EskiçağlardayapılmışbinlerceheykelRönesansdönemindekireç
yapılmak için yakılmış. Michelangelo ve
diğersanatçılarbuuygulamalardanşikayetçi olmuşlarsa da kendilerine pek

kulakasanolmamış.EskiRomaheykellerinin yakılması Rönesanstan çok sonralarıdadevametmişmaalesef.
San Pietro Kilisesi’nin dev kubbesinintasarımıMichelangelo’yaait.Sanatçı,
Sistina Şapeli’nin tavan freskleriyle
uğraşmaktayken,Papasabırsızlıklaeserinnezamanbitirileceğinisorunca,Michelangelokabaca;“Benimiçinmümkün
olanenkısazamanda”deyivermiş.Bunu
duyanPapaküplerebinmiş,iskeleüzerinefırlayıpasasıylaMichelangelo’yavurmaya başlamış. Bunun üzerine işi bırakan Michelangelo’nun geri gelmesi için
Papa 500 düka altını ödemek zorunda
kalmış.
Roma sokaklarında rastladığımız
kadarrahibeyihayatımızboyuncabaşka
biryerdegörmediksanıyorum.Rahibelerin hemen yanı başındaki vitrinde ise
Madonna’nınyarıçıplakafişleri,çılgınbir
rockmüzikeşliğindearz-ıendamediyor.
Sokaklarda “Cocco Fresco” tabelasıyla
üzerindensularakandilimlenmişHindistancevizleriylekarşılaşıyoruzsıkça.
Trevi Çeşmesi’nde Aşk

Murat ÖZSOY’76
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Aşk Çeşmesi’nin bulunduğu Piazza
di Trevi, çağıl çağıl suların aktığı, gece
gündüz tıklım tıklım bir meydan. ünlü
yönetmenFellini’nin1950’lerdeçektiğiLa

DolceVitaadlıfilmindeAnitaEkbergve
Marcello Mastroanni’nin bir gece yarısı
yıkandığıünlüçeşmeninönündeyiz.
TreviÇeşmesi’neparaatıpRoma’ya
geri dönme dileğinde bulunanların ardı
arkası kesilmiyor. Çeşme’ye arkalarını
dönüpparayıbaşlarınınüzerindenhavuzafırlatıveriyorinsanlar.Aşıklarelele,diz
dize oturup birbirlerinin gözlerinin içine
derinderinbakmaktaikenyankesicilerin
icra-isanateylemekiçinfırsatkolladıklarıdabirgerçek!Çeşmeninçevresişarkı
söyleyenler, gitar çalanlarla dolu. Turist
kızlarailân-ıaşketmekiçinçeşmebaşındagezinenİtalyandelikanlılarınsayısıda
azdeğildoğrusu!TreviÇeşmesi’nincanlandırılıp süslenmesini buyuran Papalar
buçeşmebaşıfaaliyetlerinitahminedebilse çeşmeyi bu hale getirirler miydi
bilemiyorum!
İki Bin Yıllık Colosseum Roma’nın
Sembolü
Roma’nınsembolüveenbüyükanıtı
olanColosseum’untarihiikibinyılgerilereuzanıyor.Roma’nınkuruluşununbininci yıldönümü nedeniyle 249 yılında
düzenlenenşenliklerde,50binseyircilik
bu amfi tiyatroda yüzlerce hayvan dövüştürülmek suretiyle öldürülmüş. Filden
aslana,kaplandansuaygırına,zebradan
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zürafaya kadar yüzlerce hayvan
Roma’nınbininciyılışerefinealkışlararasındaparçaparçaedilmiş!
Bininciyılkutlamalarındaöldürülenler
sadeceaslan,kaplanladasınırlıkalmamış. Gladyatör dövüşlerinde de iki bin
gladyatör çığlıklar arasında ölüme yollanmış!Romakentibinyılayaktakalmayı başardı diye, sen gel iki bin çaresiz
insanı birbirine kırdır! Roma ahalisi,
Colosseum’dakibukanderyasınıizlediktensonra“E,bugünbireğlendik,birkutladıkki,demeyingitsin!Nehayvankaldı,
ne insan” mı diyorlardı acaba, diye
meraketmemekeldedeğildoğrusu...

lerine kurulup müşteri beklemeye başlıyor meydanda. Boş duranına da pek
rastlamadıkdoğrusu!Ressamvekarikatüristlerinkarşısındakisandalyeleremüşterilerinbirikalkıpbirioturuyor.Çevrede
dehemenbirizleyicikalabalığıoluşuveriyor. Her halde içlerinden de yoğun
biçimde “Benzedi mi, benzemedi mi?”
analizleri yapıyorlardır! Clark Gable’dan
SophiaLoren’edekkimleryokkikarikatürcülerinmüşteriportföyünde.Helehele
Pavarotti’yiöylebirçizmişlerki,teşbihte
hata olmaz, ünlü tenor kocaman ağzını
açıp üstümüze doğru geliveren bir balinayıandırıyordu!..

Romalı Askerler Turistlere Kılıç
Saplıyor

Fala İnanma ama Faldan da Geri
Durma

Colosseum çıkışında, üzerinde rengarenk “Roma” yazılı dizi dizi şapkanın
bulunduğu tezgâhın hemen yanında bir
denegörelim!İkiRomalıaskerturistlere
kılıççekmesinmi?“Breaman!”demeye
kalmadı, kılıçlı kalkanlı Romalı askerler
turistlerinelindenküçükçocuklarınıkapıverdiler!Ancak,turistlerhiçistiflerinibozmadan ağlanacak hallerine gülüyor,
üstüne üstlük bir de fotoğraf çekiyorlar!
Birazyaklaşınca,bunların“Turizmamaçlı Romalı asker!” olduklarını anlıyoruz.
Kıyafettenbaşkasermayeistemeyen,eli
kılıç tutan her vatandaşın rahatlıkla gerçekleştirebileceği bir turizm faaliyeti ile
karşıkarşıyayız.

Satıcılarbağıra,çağıraRomatişörtlerisatarkenpandomimcilerdebinbirçeşit
icra-isanateyliyorNavonaMeydanı’nda.
Bir tanesi, bembeyaz pudralı yüzü ve
kravatıyla robot taklidi yaparken, bir
diğeri“FingersDance”yazılıbirlevhanın
başında,ikielininparmaklarınakıyafetler
giydirip bir dansçı çift yaratmış, masa
üzerinde müzik eşliğinde “Parmak çift”i
dansettiriyor…
Hani, “Fala inanma ama faldan da
geri durma” derler ya, bu sözün evrenselliğine Navona Meydanı’nda inanıyorum.Baştaİtalyanca,İspanyolca,İngilizceolmaküzerepekçokdildefalhizmeti
veriliyor burada. Gitar çalıp şarkı söyleyenlerden robot taklidi yapıp pilli bebek
gibi hareket eden mim sanatçılarına
kadar bir cümbüştür gidiyor meydanda...

Navona Meydanı’nda Karikatür
Hem Roma sakinlerinin, hem de
turistlerinensıkuğradıklarıyerlerdenbiri
olanNavonaMeydanı,gündüzvegece
oderecefarklıkiinanılasıdeğil.“Gündüz
meydan,gecesirk”gibibirmekandayız.
Havabirkararmayagörsün,beşdakikadakarikatürveportreçizenlersandalye-

İspanyol Merdivenleri’nde
Akordeonlu Düğün
Geceninilerleyensaatlerinde,kentin
enpopülernoktalarındanbiriolanİspan-

yolMeydanı’nauğruyoruzkibir
denegörelim!Birgelinlegüvey
yanlarında davetliler de olmak
üzere,hepbirlikteİspanyolMerdivenleri’ne kurulmuşlar. “Nikah
salonututupmasrafagireceklerine,yenievlilerişinkolayınıbulmuş anlaşılan” diye düşünüp
düğün alayına yaklaşıyoruz.
Öğreniyoruzki,buseremoniiçin
ta Polonyalardan gelmişler!
Anlaşılanyakınlarıİtalya’dayaşıyormuş.Düğünalayı,hepbirliktemerdivenlereoturupakordeonvemızıkaeşliğinde şarkılar söyleyip havuz başında
dans ediyorlar. Bu “Merdiven üstü
düğün”ün izleyicileri, sadece bizlerle
sınırlı değil. Bir seyyar kestaneci de
köşeye tezgâhını kurmuş, davetlilere
“Düğün kestanesi” satabilme umuduyla
ateşikörüklüyor...

Murat ÖZSOY’76
1958 yılında Ankara'da doğdu. TED
Ankara Kolejinde eğitimini 1976 yılında
tamamladı. 1981'de Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği Bölümünden önlisans derecesiyle mezun oldu. 1986'da İsveç'te
Linköping University Institute of Technology Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Bilkent Üniversitesinde öğretim
görevlisi olarak çalışıyor. Altı yıl yaşadığı
İsveç'e ilişkin izlenimlerini "İsveç ve Filmin
İkinci Yarısı" adlı kitapta topladı.“Inside
Turkey” adlı Türkiye tanıtım filminde ve
1990 yılında “En Başarılı Belgesel” ödülü
alan “Turkuaz” belgeselinde yapım sorumlusu olarak görev yaptı. Yayımlanmış kitapları: “İsveç ve Filmin İkinci Yarısı”,
“Turkuaz Günlüğü”, “Kentler ve Düşler”,
“El yazılarıyla Yazarlarin Ankara’sı.”
Özsoy’un “Ateşin Gizi”, “Kaya, Taş ve
Kum”, “Matematiğin Anlamı” adlarıyla
yayımlanmış İsveççe’den çeviri kitapları da
bulunuyor. Ankara Turist Rehberleri
Derneği yönetim ve denetleme kurullarında 1997’den bu yana görev yapıyor. 72
ilköğretim öğrencisinin gezi yazılarıyla
Türkiye’de bir ilk oluşturan Torun Çelebiler
Seyahatnamesi’ni yayına hazırlayanlardan.
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Sanat Eğitimi

Kişilere Saygınlık Kazandıran Bir Ayrıcalıktır

E

numu, 2003 senesinde İngiltere Royal
Academy of Dance International TeachingCertificateProgramınıtamamladım.
Şuandakendiaçmışolduğumkurumlarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerini
sürdürmekteyim.

vrenselbirdilolaraksanat,herkesin birleşebildiği ortak beğenilerdir.Sanateğitimiinsanların
kişiliğini ortaya çıkarırken kimi
sanatınuygulayıcısı,kimisanatındestekleyicisiveizleyicisiolarakçağdaştoplumuoluşturur.
Ülkemizde sanatın uygulayıcısı ve
destekleyicilerinden birisi de Meltem
Yaprak Darcan’87. Şu anda Türkiye’nin
en büyük kapalı alana sahip gösteri
sanatlarıiçinaçılmışbirmekanınkurucusuolanDARCAN,sanatvesanateğitimikonusundakigörüşlerinibizimlepaylaştı.

Öncelikle bize, sanata olan ilginizin
başlamasından ve devamında gelişen
sanat geçmişinizden bahseder misiniz?
Annem,İstanbulBelediyeKonservatuarı şan bölümünde eğitim almış biri
olarak bale sanatına da büyük ilgi duymuştur. Üniversiteye kadar akademik,
sosyalvekültürelgelişimimizkonusunda
hamleleri her zaman annem yapmış,
babam da her türlü desteği sağlamaya
çalışmıştır.
Bale, bacağındaki bir rahatsızlık
sonucudoktortavsiyesiüzerineablamın
hayatına, ondan gördüğüm hareketleri
tekraretmemyoluyladabenimhayatıma
girmiş oldu. Zaten çok geç konuşmaya
başlamış bir çocuk olarak, çoğu olayı
mimiklerlevevücudumukullanarak,bolca da şarkılar mırıldanıp dans ederek
aktarma yolunu tercih ettiğimden tam
banauygunbirsanatdalıydı.Taklityeteneğiminolmasıöğretmenlerimingösterdiği hareketleri kendi vücuduma doğru
birteknikleaktarmamdaetkilioldu.
İlkokul5.sınıftagirdiğimkonservatuar sınavında ise jürinin ‘çok yetenekli
ama partner bulamayız’ yorumu hala
kulaklarımda.Yaşımagörehızlıgelişmiş
birçocukolmamlaberaber,odönemde
balet olarak yetiştirilmeye hevesli az
öğrenci vardı. Minyon sayılamayacak
fiziğimle parmak ucuna da kalktığımda
partnerimden uzun olmamalıydım. O
zamanlar bana hayli üzücü gelen bu

kolejliler ARALIK 2011

Meltem Yaprak DARCAN’87
durumun,aslındabenimutsuzbirkordo
balerin olmaktan kurtardığını sonraları
anladım.Ortaöğretimimeoyılkazandığım TED’de, bale ve piyano eğitimime
iseokuldışındagittiğimözelkurumlarda
devam ettim. 1984-1990 yılları arasında
yazlarıUluslararasıKölnDansAkademisi’nde diğer dans disiplinleri üzerine
çalıştım. 1987 Kolej mezuniyetim ve
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi iç Mimarlık Bölümüne girişim,
1989yılındaVestel’indüzenlemişolduğu
Türkiye Dans Yarışması’ndaki ikincilik
derecelerimdebudönemleriçindeidi.
1998 yılında öğretmenlik formasyo-

Şu anda İstanbul’un belki de Türkiye’nin en büyük kapalı alana sahip
gösteri sanatları eğitimi için açılmış
mekanın kurucusu olarak sanat eğitiminin inceliklerini ve önemini anlatır
mısınız?
Mekanımız 30 yılı aşkın bir hayalin
vücut bulmuş hali olarak 1000 m2’ye
yakınbiralandahiçbirdetayınatlanmadığı bir sanat eğitim kurumudur. Terzi
elinden çıkmışçasına özel olarak tasarlanmıştır. Akademi Çizgi’nin en önemli
özelliğitadildeğil,doğrudantatbikedilmişolmasıdır.
Bale,dans,dramavemüzikherbiri
kendi aralarında ilişkili disiplinler. Sanat
eğitiminde,yineherbranştaolduğugibi
eğitimcilerin de kendi alanlarında yetişmiş profesyonellerden oluşması gerek.
Burada o işi profesyonel icra edeni ile
eğitiminiverenideherzamanaynıkişide
bulamıyorsunuz.Öğretmenlikformasyonu tabii ki çok önemli, bunun yanında
özellikle gösteri sanatları için hocaların
aynı zamanda işlerini iyi de icra eden
kişilerolmasıgerekir.
Bugün biliyoruz ki eğitim sistemimiz
çokağırveheryıldeğişenayrıbirsisteme adapte olmaya çalışan öğrencilerimiz, ciddi bir yükün altında adeta okuldershane-ev üçgeni içinde hayatlarını
sürdürmekte.Çoğu,fabrikasyonbirüretiminnihaiürünüolmaküzereaynıyürüyenbantlarakonmadanöncebirbirinden
çokfarklıilgiveözelyetenekleresahipler.
Bensanateğitimininbunoktadamutlaka
devreye girmesi gerektiğini düşünenlerdenim.Günümüzteknolojiçağındayerimizdenkalkmadanbirtıklatümbilgilere
ulaşıyor,yüzyüzekonuşmaksızınmesajlaşıyor ve dahası çok az hareket ediyoruz. Oysaki beynimiz kadar ruhumuz,
duygularımız ve bedenimiz de beslenmeli.

Sanata ve sanatçılarımıza verilen
değerarttıkçayurtiçindevedışında
alkışlanacakniceeserlerdahaçıkacak,bizişuanakadargelinennoktadançokdahaileriyetaşıyacaktır.

Kurumunuzun misyonundan bahseder misiniz?
Bireylere sağlıklı düşünme yetisi
kazandıran sanat eğitimi, kişilerin özgüvenini  artırarak saygınlık kazandıran bir
ayrıcalıktır.Misyonumuz,enküçüktenen
büyüğekendipotansiyelininveyeteneklerinin farkında, sanatın önemini kavramış,sanatçıruhutaşıyan,yaratıcı,süreklietkinöğrenenveseçtiğisanatdalında
teknik bilgi ve beceriye sahip bireyler
yetiştirmek ve onlara bir çizgi kazandırmaktır.
Sanat eğitimi alabilmek için belli bir
yaş ve yetenek gerektiğini düşünüyor
musunuz?
Heryaşiçinalınacakeğitiminyapısı,
içeriğimutlakaönemli.Örneğinbaleiçin
birdisiplinsanatıolduğudüşünülerek,45 yaşlarında doğaçlama hareketler,
müzik eşliğinde temalı danslar ve ritm
çalışmaları ile başlanıp ileriki yaşlarda
teknik ağırlıklı egzersizlere yumuşak
geçişyapılabilir.‘Point’yaniparmakucu
ayakkabısı için ise ayak bileklerini kuvvetlendirmeden erken yaşlarda yapılan
çalışmaların hem bozuk teknik hem de
sakatlıklarlabizegeridönmesiçokmuhtemeldir.Bireyinfiziksel,ruhsalvemental
gelişimineyinezaman,neölçüdealmasıgerektiğiileilgilibelirleyicidir.Böylebir
yaklaşımlaerkenyaştaalınaneğitimilerisi için de büyük bir yatırımdır. Bir diğer
önemliunsuriseeğitimalanbireyinyaptığıiştenzevkalmasıvebunukendiiradesiileistemesidir.Kendiiçimizdeukde
kalan şeyleri çocuklarımıza yaptırmaya
çalışmak bu nedenle her zaman iyi
sonuçlanmayabilir. Tam tersi çocukluğundaböylebireğitimfırsatıolamayanların,kendileriiçinbunuemekliliksonrası dahi olsa gerçekleştirebildiklerini
görüyorum.37- 55 yaş aralığında bale
eğitimi almaya sıfırdan başlayan öğrencilerimvar.Bu,müzik,salondanslarıve

dramaiçinçokdahamümkün.
Yetenek, profesyonel sanatçılar için
işlerinidiğermeslektaşlarındandahaileri taşıyabilmeleri adına mutlaka gerekli;
ancakdisiplinliçalışma,azim,boltekrar
vesevgininbazen(yeteneğikendinebir
şey ifade etmeyenlere) galip geldiğini
biliyorum.
Hepimizin bildiği gibi sanat, insanlığın
en önemli ve değerli olgularından biridir. Peki, ülkemizde bu değerli olguya
yeterince önem verildiğini düşünüyor
musunuz? Neler yapılmasını önerirsiniz?
Dans,tiyatro,müzikaslentoplumun
sahnede buluşma şeklidir. Bireysel
konuların dışında toplumsal olguları,
akımları ve dönemi anlatır. Sanatın dili
karşındakini anlamak, ırk, memleket ve
sınırtanımaksızıntüminsanlarıkucaklayanevrenselliğesahiptir.
Bu açıdan millet olarak sanat konusundaçokdahatalepkarolunmasınıve
devletin de bu konuda destekleyici bir
tutumgeliştirmesinidiliyorum.Sanatave
sanatçılarımızaverilendeğerarttıkçayurt
içindevedışındaalkışlanacakniceeserler
daha çıkacak, bizi şu ana kadar gelinen
noktadançokdahaileriyetaşıyacaktır.
Sanatınsaltpopkültürolarakalgılanmasıyerine,çokçeşitlidallarındadevlet
büyüklerimizidetekraroperalarda,balelerde,konserlerdevesergilerdegörmek
sevindiriciolacaktır.Birdebunlarınsahneleneceği yerler keşke AVM’lerin yarı
sayısına ulaşsa, yetenekli gençlerimiz
keşfedilip, iyi ellerde devlet desteği ile
yetiştirilebilsederim.
TED Ankara Koleji yıllarınıza ilişkin
neler paylaşmak istersiniz?
Bugünkü çizgime çok büyük katkısı
olmuş, aidiyet duygusu ile her zaman
gurur duyduğum, bizleri çok yönlü ve
sadece bakan değil gören, sorgulayan,

kendine güvenli bireyler olarak yetiştirmiş bir kurumdur. Benim dönemimdeki
imkanları,şuançocuklarımızbazıokullarda ancak bulabilmişlerdir. 4 kardeş
hepimizin TED mezunu olduğumuzu
gururlaifadeederim.İkiyeğenimdeyeni
kampüsteeğitimlerinedevamediyorlar.

Meltem Yaprak DARCAN’87
1969 yılında Ankara’da doğdu. Bale
eğitimine 7 yaşında Dünya Egemen Kırmızı Pabuçlar Bale Kursu’nda başladı.
1985’te başarıyla mezun olarak aynı
kurumda 10 yılı aşkın bir süre eğitmenlik
yaptı. 1987 yılında TED Ankara Kolejinden
mezun oldu. 1984-1990 yılları arasında
Uluslararası Köln Dans Akademisinde
klasik bale, modern, jazz dans, flamenco
ve oryantal teknik dersleri aldı. 1989’da
Vestel'in düzenlediği Türkiye Dans yarışmasında ikinci, aynı yıl Yeni Asır Gazetesi’nin düzenlediği güzellik yarışmasında
birinci oldu. Miss. Turkey olarak katıldığı
Malezya’daki 1990 Miss. All Nations
Beauty Contest'te “Miss Photogenic1990” ünvanını aldı.1990-1998 yıllarında
Modacı Zuhal Yorgancıoğlu’nun yurt içi
ve yurt dışı birçok defilesinde de manken,
dansçı ve koreograf olarak görev aldı.
1991’de Hacettepe Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümünden fakülte 2. si olarak
mezun oldu. 1993-1995 yılları arasında
aynı üniversitede “Sanatta Yüksek Lisansını” tamamladı. Tepe Grubu’nda çalıştığı
8 yıl boyunca birçok iç mimari projeye
imza attı. 1998’de İstanbul Üniversitesinden “Öğretmenlik Formasyonu”nu
tamamlayarak Özel Meltem Darcan Çizgi
Bale Kursu'nu açtı. 2010 yılında yine
MEB’e bağlı bir kurum olarak çok daha
geniş imkanlar ve branşlarda Çekmeköy/Akademi Çizgi’yi kurdu.
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SERGİ

YARIŞMA
II. Doğa Filmleri Yarışması

Kilden Suretler
Vehbi Koç Vakfı Sadberk
HanımMüzesi18Kasım2011–15
Nisan2012tarihleriarasında“Kilden Suretler, Sadberk Hanım
Müzesi Koleksiyonu’ndan Antik
ÇağTerrakottaFigürinleri”sergisineevsahipliğiyapıyor.

DağKültürüDerneğitarafındanNationalGeographic
Türkiye’nin desteği ve
Mineral Event organizasyonuyla düzenlenen 2. Doğa Filmleri
Yarışması için başvurular başladı. Yarışma
için başvurular “Ulusal”, “Üniversiteliler”
ve“Kurumsal”başlıklıüçfarklıkategorideyapılacak.Yarışmayasonkatılımtarihiise12Ocak2012.Dereceyegiren
filmler, İstanbul’da düzenli olarak 6 yıldır düzenlenen 7.
DağFilmleriFestivalikapsamındagösterilecek.

İklim Değişimliği Sergisi
HemeğlencelihemdeöğreticiİklimDeğişikliğiSergisi,4Ekim2011-15Ocak2012tarihleriarasındasantralistanbul Ana Galeri’de yer alacak. Amerikan Doğal Tarih
Müzesi’nin2008yılındaNewYork’taaçtığıve237.000kişi
tarafındanziyaretedilen“İklimDeğişikliği”sergisi,İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ev sahipliğinde ve Türk
Telekom ana sponsorluğunda izleyiciyle buluşuyor.

FESTİVAL

FUAR
EMİT 2012
Dünyanın en büyük beşinci
turizm fuarı olarak gösterilen
EMITT’inbuyıl16.sı,9-12Şubat
2012tarihleriarasındaBeylikdüzü
TÜYAP’dadüzenlenecek.Dünyanınhertarafındanturizminöndegelenisimlerininbiraraya
geleceğiEMITTfuarınınorganizasyonu,EKINveIDEGrouptarafındanyapılıyor.

KONSER
ULVİ CEMAL ERKİN’in
Ölümünün 40. Yıl
Anma Konseri
Senfonik Bölüm - 2627 Ocak 2012

2. Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali
Buyılikincisigerçekleştirilecekolan”YılmazGüneyKültürveSanatFestivali”sinema(kısafilm,belgesel),öykü,
şiir, karikatür ve fotoğraf dallarında olmak üzere beş
sanatdalındagerçekleştirilecek.Festival,15Ocak–15
Mart2012tarihleriarasında,İstanbulbaştaolmaküzere
birçokşehirdeyapılacaketkinliklerledevamedecekve
31 Mart gecesi düzenlenecek ödül töreniyle de son
bulacak.
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PiyanoKonçertosu2.Senfoni
GülsinOnay(piyano),İbrahim
Yazıcı(şef),Cumhurbaşkanlığı
SenfoniOrkestrasıCSOKonserSalonu,20:00

Keman Konçertosu
2Mart2012
Mirjam Tschopp (keman),
Işın Metin (şef), Bilkent Senfoni Orkestrası Bilkent KonserSalonu
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Bir Antikahramanın Dönüşü:
Nicholai Hel
KUDRETLI KILIÇ KININDA DURUR.

JAPON ATASÖZÜ

H

ansel ve Gretel’deki cadının
pasta evini korumak isteyen
yaşlı bir kadın olduğunu;
Süpermen’in değil fakat baş
düşmanıLexLuthor’unaramızdayaşadığını; Romeo’yla evlenseydi Jülyet’in
birgüntarlakuşuna(!)dönüşeceğinive
gerçek insanın siyahla beyaz arasında
bir yerde duran Raskolnikov olduğunu
anladığımızgünçocukluğumuzbitmiştir. Bundan böyle kahramanlarımız
“MutlakİyiAdam”ınyerinialanDr.House, Bart Simpson, Dedikoducu Kız,
Garfield,UmutsuzEvKadınlarıveBehzatÇ.
Trevanian takma adıyla macera
romanlarıyazanRodneyWilliamWhitaker,1979yılındanbuyanasatışrekorları kıran Şibumi’de yeni nesil bir kahramanla tanıştırıyor okuru: Nicholai Hel.
YarıRus,yarıAlmanasıllıolanHel,Şangay'dadoğmuş,birJapongeneralitarafından yetiştirilmiş, yedi dil bilen profesyonelteröristavcısı,korkusuzmağaracı,
ustabirgooyuncusuvefilozof.
BatılıgenlerininüzerineDoğudeğerleriyle aldığı eğitimle kişiliğini inşa eden
Nicholai’yedışarıdanbakıldığındasahip
olduğu özellikler fark edilmez; çünkü o
sadeliğin ve olgunluğun peşindedir.
Hollywood doğumlu süper kahramanlar
gibirengarenkelbiselergiymez;sıradışı
özellikleri,bilimselbirkazasonucuyada
teknolojidesteklideğildir.Herbiriyoğun
eğitimler,insanıinsanyapanacılarsonucu kazanılmış, hepsinin bedeli ağır bir
şekilde ödenmiştir. Felsefeye, sanata,
doğaya,onura,bilgeliğevedahabirçok
insani değere yoğun bir saygı besler.
Klasikkahramanlargibigörevlerinibaşarıylatamamlaramabunuyaparkenyöntemleridahafarklıdır.
Hel'in yaşamı; Amin Maalouf’un
Ölümcül Kimlikler’de işlediği, doğduğu
anda ebediyen belirlenmiş olan etnik
köken, coğrafya, aile, zaman arasında
sıkışmışinsanın,yaşamsürecindeyaptığı tercihleriyle özgürleşebileceği savını
destekliyor. Daha karmaşık bir kimlik

Ayfer NİĞDELİOĞLU’81
talep eden herkes toplum dışına itilmiş
bulur kendini. Maalouf’a göre, kimlik
insanın ne milliyeti, ne ırkı, ne de dini.
Kimliklekastedilen,tabiikibudeğerlerin
de bir arada bulunduğu o insanı özel
olarak tanımlayan aidiyetler, tercihler,
eylemler… Karmaşık etnik ve kültürel
yapısıyüzündenkimizamankendinibu
dünyada nereye koyacağını bilemeyen
Hel, zaman zaman bu durumu lehine
çevirebilmiştir.
Yazar, olağan görünümlerin altında
yatangizliüstünlükler,kendinikanıtlama
gereği duymayan bir alçak gönüllülük,
hakimiyet peşinde olmayan otorite şeklinde açıklanabilen
Şibumi kavramını
Go oyunu ile
özdeşleştirmekte.
Gosadecemantıkla
kavranabilecek bir
oyun değildir. Batı
dünyasının galibiyet
odaklı oyunlarından
en büyük farkı, tamamen kazanma veya
rakibi tamamen yok
etmeamacıgütmemesidir. Kazanan oyuncunun üstünlüğünü, tahta
üzerindeegemenlikkur-

duğualanındahafazlaolmasıgösterir.
Basitbirgomanevrasıolan“Yalnızolan
taşa saldır” Pearl Harbor saldırısının
arkasındayatansoğukmantıktır.
RüzgarGibiGeçti’ninScarlett’igibi,
tedirgin edici bir hayranlık uyandıran
NicholaiHel’inII.DünyaSavaşısonrası,
Japonya’da tutuklanması ile emekli
olupBaskBölgesi’neyerleşmesiarasındaki geçen zaman aralığı, okurlara bu
yılDonWinslowtarafındansunuldu.
Winslow,  hayranı olduğu Trevanian’ın ajansından, 2005 yılında hayata
veda eden gizemli yazarın yerine geçme önerisi alınca çok şaşırır. Açıkça
''YeniTrevanianolmayanedersin?''diye
sorulurkendisine.Güçamaonurverici
ve keyifli olacağını düşündüğü öneriyi
kabul eder ve Satori (Zen Budizminde
aydınlanma)kavramınıngölgesindeTrevanian’varibirüslupla,Tokyo’danÇin’e,
Çin’denVietnam’a“soğuksavaş”yıllarınıngeriliminibüyükbirustalıklaanlatır.
Son cümle Şibumi’den bir alıntı
olsun:  Zaman ancak, içi boş olduğu
zamanağırdır...
KitapAdı:Şibumi
Yazar:Trevanian
Kitapadı:Satori
Yazar:DonWinslow
HerikikitapdaTürkokurunaEYayınlarıtarafındansunulmaktadır.
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YALTA’DAN İZMİR’e Bir Ömrün Hikayesi

A.Nil ÇEVİK ALTAY’80
Annem 10 yıla yakın bir süre anılarını
çeşitli dönemlerde toparlamaya çalışmıştı. Bilgisayar teknolojisinin azizliğine
uğrayan anılarını, kendisine yardım
etmek amacı ile daktilo etmeyi teklif
ettim. Bu sırada çeşitli başlıklar altında
toparlanmış anılar içimde, bir kurgu ile
roman formatına getirme arzusunu
doğurdu. Mart-Aralık 2010 tarihleri ara-

sındahergeceenaz3-4saatçalışarak
sonhalinegetirdim.Yazılananılarınbirçoğunu çocukluğum boyunca dinlediğim için hiç yabancılık çekmedim ve
yaşananolaylardakiduygularıçokdaha
yoğunkağıdadökebildim.
“Tatmanlar”ınbiricikevladıolanannem
Necla’nındazorluyaşamöyküsünübu
kitaptabulacaksınız.YeniTürkiye Cumhuriyeti’nin genç neslinin bir üyesi olan
annem ve daha
nicelerinin yokluklar içinde neleri
başarabildiklerini
görmek ve göstermeçabasıdavardır
yazıda. Onun hayatında,nasılbirazimle
başarılar elde ettiğini

dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım.
1930yılınınAralıkayındabaşlayananlatımiçindeyakıntarihimizdeyaşananbazı
olaylarıdagörmenizmümkünolacaktır.
A.Nil ÇEVİK ALTAY’80
1963 yılında Ankara’da doğdu. Orta
ve lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamdı. 1986 yılında
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl
Pedodonti Anabilim Dalında doktora
eğitimine başladı. 1991 yılında “Bilim
Doktoru” derecesini aldı. 1995 yılında doçent, 2003 yılında profesör
kadrosuna atandı. 2003- 2009 yılları
arasında Hacettepe Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2004-2007 tarihleri arasında da
Pedodonti Anabilim Dalı Başkanlığı
görevlerini yürüttü.

Delik Jeton; Hayatın Kendisi Pazarlama

Banu BİNGÖL AKIN’85
Delik Jeton; benim 70’ler ve 80’lerden getirdiğim anılarla dolu bir kitap.
TEDAnkaraKolejindekigünlerimdenbir
kesit bile var. Lastik pabuçlardan spor
ayakkabılara, bakkallardan süper marketlere, Türkiye’nin pazarlama ve satış
alanlarındageçirdiğisüreçtenbahsettim
kitabımda.
Değişenişdünyamızdaönemigiderekartanpazarlamanındoğrularınıaktarmayaçalıştım.İşimgereğiyüzüaşkınşirketi analiz etme fırsatı buldum. Bazen
öyle insanlara rastlıyorsunuz ki, gerçek
birpazarlamadehasıoluyorlar.Oşaşırtıcı dahilerden ikisine de yer verdim.

kolejliler ARALIK 2011

Örneklerim hep hayatın içinden gerçek
kişiler,şirketlervemarkalardır.
Delik Jeton’la anlatmaya çalıştığım
Türkinsanınınnekadarkıvrakbirzekaya
sahip olduğudur. Ancak bir türlü bunu
sistemlivetutarlıbirşekilde“İŞ”edönüştüremiyoruz. Bir türlü dünya markası
çıkaramamamızın nedeni de budur.
Küçükveortaölçeklişirketlerinbukonuda neler yapması gerektiğini anlattım.
Dikkat etmemiz gereken küçük fakat
önemli noktaları bir yapboz gibi okura
sunmaya çalıştım. Bunu yaparken de
duyularınnekadarönemliolduğunuvurguladım.BirdeTürkiye’de bir ilk
olan bir bölüm
daha var kitabımda. Kadınlara ve erkeklere
satışınfarklıolduğunu anlattım.
Kadınlar iletişim
kurmaya daha
yatkınken,erkekler
çözüme odaklanmışlar. Her birine

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

Banu BİNGÖL AKIN’85
TED Ankara Kolejinden 1985, Ankara
Üniversitesi SBF İşletme Bölümünden
1989 yılında mezun oldu. Sırasıyla;
Yatırım Finansman Menkul Değerler
A.Ş.de Yatırım Uzmanı, Garanti Yatırım
Merkezinde Yetkili Uzman olarak görev
yaptı. Daha sonra sermaye piyasasındaki kariyerini 2003 Nisan’ına kadar Alfa
Menkul Değerlerde sürdürdü. 2005
yılında Marka Vekili oldu ve marka tescili konusunda da çalışmaya başladı.
Marka yönetimi ve tutundurması konularında danışmanlık çalışmalarına
devam ediyor.
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Dışişleri İskelesi
Doğan Kitap tarafından
Temmuz 2011’de yayınlanan
kitapta, Deniz Bölükbaşın’ın
Dışişleri Bakanlığında görev
yaptığı34yılınanılarıvehikayesiaktarılmaktadır.
Bugündegüncelliğinikoruyanönemlidışpolitikadosyalarınınarkaplanıvebilinmeyenyönleri hakkında geçmişten bugüne
uzanan bir perspektiften kamuoyununilgisiniçekecekbilgilerve
değerlendirmeleryeralmaktadır:
Türk - Yunan ilişkileri, Batı
Trakya Türk Azınlığı, Ege gizli
müzakereleri,Kıbrıs,Ermenidosyası,“Soykırım”yalanıveuluslararası hukuk yolları, AB sanal
müzakere süreci, ABD’nin Irak’ı

işgali, 1 Mart Tezkeresi, Fener Rum Patrikhanesi, Heybeliada
RuhbanOkulu,TürkBoğazları,Azınlıktartışmaları,EtnikbölücülükvePKKterörü.

Deniz BÖLÜKBAŞI’67
1949 yılında Ankara’da doğdu. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1973 yılında
Dışişleri Bakanlığına girdi. T.C. Brüksel NATO Daimi Temsilciliği,
Stokholm, Madrid, Moskova, Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde
görev yaptı. 1999 - 2007 yıllarında T.C. Lizbon Büyükelçisi, Dışişleri
Bakanlığı Birinci Hukuk Müşaviri ve Cenevre Dünya Ticaret Örgütü
nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı. 2007 yılında
Dışişleri Bakanlığından istifa etti, TBMM. 23.Dönem MHP Ankara
milletvekili oldu. İngiltere’de yayınlanan “Turkey ande Greece, The
Aegean Disputes: A Unique Case in International Law” isimli kitap
ile “Türk Siyasetinde Anadolu Fırtınası: Osman Bölükbaşı’nın Hayat
Hikayesi”, “ 1 Mart Vakası/Irak Tezkeresi ve Sonrası” ve “Dışişleri
İskelesi” adlı kitapların yazarıdır.

Altıncı Irk ile Berrak Yurdakul Tanrılara Dokunuyor!

İ

kincieseri“AltıncıIrk”ileyazarBerrak
Yurdakul,AntikYunançağındangünümüzeokuyucularını2500yıllıkbiryolculuğa çıkarıyor. ‘Kanunun koyduğu
sınırların ötesindeki tehlikeyi görmeyen’
insanlık,‘artıkbirgereklilik’olmadığında
neolur?
"Siz,benimçocuklarımnasılbuuğursuzluğungölgesialtındaysanız,sizin
çocuklarınızdaöyleincinecek."
Sofokles
TanrılarUranüsveGaia,oğullarıKronos’uneliylebirbirlerindenayrılıyorlar.Bir
dahaaslayeryüzüvegökyüzübiraraya
gelemiyor. Hâlâ Gaia’ya aşık olan UranüsonakavuşmanıntekyolunununTanrıların Tanrıçası, Gereklilik ve Zorunluluk
Tanrıçası Ananke’den geçtiğini öğreniyor.
Ananke, ölümlülerin ve ölümsüzlerin
ihanetlerinesonvermeniyetinde.
Yüzyıllar sonrası, Adrastia, Delos
Adası’ndabulunanküçükbirkızıanlatan
kitabını yazıyor. O’nun varlığı ise hep
etrafında, her daim hissediyor. Delos,
Adrastia’yiçağırıyor.
Okurlarıyla buluştuğu ikinci yapıtı
Altıncı Irk ile Berrak Yurdakul, İlyada ve
OdysseagöndermeleriyleHomer’eşapkaçıkarıyor.AntikYunanTanrıları,Delos

İlyadaveOdyssea’nındoğduğutopraklarda,budestanlarınadetaüçüncüayağı,doğaldevamıgibiokunançağdaşbir
mitoloji yapıtı. Fantastik kurgusu ve
yazımbiçemiçokbaşarılıbirroman.”
Mine G. Kırıkkanat, Cumhuriyet, 05.
10.2011

Adası’ndakierguvansaçlıkız,günümüzdeyaşayanveüretenAdrastiagibikitabında yer alan karakterler aracılığıyla,
insanlığıdeğiştirecekgücünyinesadece
kadınlarıniçindeolduğununaltınıçiziyor.
Çok kısa süre önce raflardaki yerini
alanAltıncıIrkileBerrakYurdakulSedat
SimaviEdebiyatÖdülü’nedeadaygösteriliyor.
“Önce ‘Unutuş’ pınarına gideceğiz
ikimiz,onunsularındaniçeceksin.Silinecekhafızandanbugünedekkaydettiğin
bütün anılar, zihninde yeni bilgilere yer
açacaksın.‘Hatırlayış’pınarınagideceğiz
dahasonra,yudumlayacaksınobuzgibi
sulardan da. Bulacaksın varlığının anlamını, anımsayacaksın kim olduğunu,
kendisırrınıçözeceksinorada…”
AltıncıIrk,BerrakYurdakul
“AltıncıIrkBatıedebiyatınınikitemeli

Berrak YURDAKUL’91
1974 yılında doğdu. TED Ankara Kolejinden mezuniyetinden sonra, üniversite eğitimini Montreux’de, lisansüstü eğitimini New
York’ta tamamladı. İlk kez 2010 yılında
‘Konuşmayan Tavus Kuşu Camio’ adlı
romanıyla okuyucuların karşısına çıktı. İlk
kitabı ile edebiyat dünyasında geniş yankı
uyandırdı. İkinci kitabı Altıncı Irk ile yeniden
okurları ile buluştu.
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“Dünya Briç Olimpiyatları
En Keyif Aldığım Organizasyondu”
Mustafa Selim ÖZKÖK‘81
AydınAdnanMenderesÜniv.
TıpFakültesiAdliTıpAnabilimDalı
ÖğretimÜyesiveUluslararası
BriçHakemi

B

riç,şanstançokyeteneğinöne
çıkmasıyla diğer iskambil
oyunlarından ayrılan ve spor
dalı olarak kabul edilen bir
oyun. Çeşitli ülkelerde lise ve üniversite
seviyesinde ders olarak okutulan briçin
enönemliözelliklerindenbirideuluslararasıbirdilioluşu.Birbirinindilinibilmeksizinbirarayagelenoyuncular,rahatlıkla
briçoynayabiliyorlar.
Ülkemizde turnuva briçi alışkanlığı,
60’lıyıllardaçoğunluğunuMusevivatandaşların oluşturduğu bir azınlık grubun
uğraşısı olarak başlamış.  Daha sonra,
önceİstanbulolmaküzereçeşitliillerde
briçkulüplerikurulmuş.Briçkulüplerinin
yaygınlaşmasısonucubriçfederasyonu
kurulması aşamasına geçilmiş. Avrupa
veDünyaBriçFederasyonlarınaüyeolan
ülkemiz 70’li yıllardan beri uluslararası
turnuvalardatemsilediliyor.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında
ProfesörolanveaynızamandaUluslararası Briç Hakemliği yapan M. Selim
ÖZKÖK’81,ülkemizdedahaçokgençlerin rağbet ettiği briç sporu ve briç
hakemliği konusunda dergimize bilgi
verdi.
Öncelikle bize briçi anlatır mısınız?
Briçin genel kuralları, kabul gören
oyun türleri ve tarzları nelerdir?
Briç,dünyadaenyaygınbeyinsporlarındanbiridir.52kağıtlıkbirdesteile4
kişininoynadığıkozlubiroyundur.Bireyselbiroyundeğildir,temelolarakelinizi
karşınızda oturan ortağınıza anlatıp,
ortak bir karar almanız ve oynamanız
gerekir. Sosyal olarak da oynanmasına
rağmensporolarakkabuledilen“Turnu-
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2004yılındaİstanbul’dayapılanDünyaBriçOlimpiyatları’nda yardımcı hakem olarak görev aldım. 72 ülkenin
katıldığımüthişbirorganizasyondu.ButurnuvadansonraTürkiye’debriçgiderekgelişti.
vaBriçi”dir.2’liveyatakımhalindeoynanır.Tümsalonaynıellerleoynar.Şansın
rolüenazaindirilir.
Diğer kağıt oyunlarının aksine briç
neden bir spor olarak anılmaktadır?
Dünyadaki popülaritesinden bahseder misiniz?
Turnuva briçinin spor olarak kabul
görmesindeki en önemli etken bir şans
oyunuolmayıpbeceri,deneyimvedayanıklılık gerektirmesidir. Ayrıca günümüzde4yıldabirolimpiyatlarlabirlikteyapılanDünyaBeyinOyunları’nınbirüyesidir.
Dünyada yaygın olarak oynanan kağıt
oyunlarınınbiriolmasınınyanındaözelliklebatıdahemenhemenherşehirde,en

azbirbriçkulübüvardır.İnternetüzerindekienyaygınbriçkulübündedeözellikleakşamlarıtümdünyadan15.000kişiye
yakın insan briç oynamaktadır. Birçok
insandilbilmesedekarşılıklıoynayabilmektedir. Yani bir açıdan tüm dünyada
geçerlibelkidetekdildir.Enönemliözelliğidehercinsveyaştaninsanınoynayabileceğisosyalbiroyunolmasıdır.
Üzerine araştırmalar yapılıp kitaplar
yazılacak kadar önemsenen bu oyunun ülkemizdeki yaygınlığı hakkında
bilgi verir misiniz?
1997 yılında Gençlik ve Spor Genel
Müdürlüğü çatısı altında Türkiye Briç
Federasyonu kurulmuştur. Şu anda
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özerkbirfederasyondurve4-5
bincivarındaaktiflisanslısporcusu vardır. Ayrıca hemen
hemen her ilde federasyon
çatısıaltındabriçkulüplerinde
briç oynanmaktadır. Türkiye
Şampiyonaları’na genelde
700-800 civarında oyuncu
katılmaktadır.Bayanlararasındadayaygınbirspordur.
Briçe olan ilginiz nasıl başladı, başarılarınızdan bahseder misiniz?
Üniversite 1. sınıftan itibaren hobi olarak sosyal briç
oynardım. 1997’den itibaren
de turnuva briçi oynamaya
başladım.AydınİlBirinciliğive
yerel kulüplerde derecelerim
var.
Hakemliğe geçişiniz ve bu
alanda ki çalışmalarınız nasıl
gerçekleşti?
Aydın Briç İl Temsilciliği
yaparken Aydın’da kurallara
uygun oynayabilmek için
hakem ihtiyacımız oldu. Bu
amaçla 1999 yılında kursa
katıldım, o zamanlarda ulusal hakem
olmak gibi bir beklentim yoktu.  Ancak
giderekulusalturnuvalardagörevalmaya başladım. 4 yıl evvel Başhakem Yardımcısıolarakulusalturnuvalardagörev
aldım,buyıliseAnkaraİkiliŞampiyonası’ndaBaşHakemlikyaptım.
Briç hakemi olmak için hangi kriterleri
karşılamak gerekir? Ülkemizdeki ulusal ve uluslararası hakem sayısı
nedir?
Briç hakemi olabilmek için öncelikle
Federasyonun düzenlediği kurslarda
başarılı olmak gerekir, sonrasında ise
başarınıza göre B, A, ulusal ve uluslararası olmak üzere 4 kategoriye ayrılır.
Türkiye’de halen 2 uluslararası, 15’i de
ulusalolmaküzere137briçhakemivardır.
Herhangi bir uluslararası turnuvada
görev aldınız mı? Türkiye bu sporda
dünyada ne durumda?
2004yılındaİstanbul’dayapılanDünyaBriçOlimpiyatları’ndayardımcıhakem
olarak görev aldım. 72 ülkenin katıldığı
müthiş bir organizasyondu. Hayatımda

en keyif aldığım organizasyonlardan
biriydi. O turnuvadan sonra da Türkiye’debriçgiderekgelişti.Pekin’deyapılanDünyaBeyinOyunları’ndagençlerde
dünya birinciliği, bayan takımlarda dünya dördüncülüğü kazandık. Bu yılda
bayan takımımız Avrupa Şampiyonu
oldu.Hernekadarbayanlarımızındiğer
branşlarda da göğsümüzü kabartan
başarıları olsa da dünyada beyin sporu
veentelektüelbirsporolarakkabuledilenbriçte,Türkbayantakımlarınınbaşarıları özellikle Türkiye ve Türk kadınının
geldiğigüzelnoktayıgöstermesiaçısındanbenceçokönemli.
Tıp alanında da araştırmalarınızın
olduğunu biliyoruz. Bize bu araştırmalarınızdan ve ilgilendiğiniz alanlardan
bahseder misiniz?
Halen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim
Dalında Profesör olarak çalışmaktayım.
ÖzellikleÇocuğavekadınayönelikşiddet ve cinsel şiddet ağırlıklı konularda
çalışıyorum.AkademisyenolarakdaAdli
Tıp,TıpHukukveEtiğiderslerinegiriyorum.

TED Ankara Koleji ve okul yıllarınızla
ilgili bizimle neler paylaşmak istersiniz?
“Kolejli”olmakhayatımınheraşamasındabanagüçverdi.Geldiğimhernoktada onun etkisini hissediyorum. Mezuniyetimin30.yılındabanabuimkanıverdiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim.

Mustafa Selim ÖZKÖK’81
1964 yılında Ankara’da doğdu. 1981
yılında TED Ankara Koleji ve 1987 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden
mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp
Fakültesinde Adli Tıp Uzmanlığını aldı.
1996 Yılından beri Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Tıp Anabilim Dalında Öğretim Üyeliği
yapmaktadır. 2002’de Doçent, 2008’de
Profesör unvanını aldı. Üniversite yıllarından bu yana briç oynamaktadır.
1999’dan beri briç hakemliği yapmaktadır.
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Amacımız
Kenya’yı Yatırım Merkezi Haline Getirmek

İ

kili ve çok taraflı ekonomik ve
ticari ilişkiler alanında 36 yılı
aşan bürokratik kariyere sahip
olan Tuncer Kayalar,  12 Ekim
2009 tarihinden bu yana Kenya
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi olarak görev yapıyor.
Türkiye ile Kenya arasında başta
imalat,tarım,turizmvemüteahhitlik
hizmetleriolmaküzerebirçokalandaortakyatırımvefaaliyetimkanlarının mevcut olduğunu vurgulayan
Kayalar, en büyük amaçlarından
birininKenya’yıTürkişadamlarıiçin
ticaret ve yatırım merkezi haline
getirmekolduğunusöylüyor.

Burada üretilecek ürünlerin sadece
Kenyapazarınadeğil,bütünbölgeyeihraçedilmesimümkündür.Devletolarakgörevimiz,işadamlarımıza
uygun yatırım ortamını sağlamaktır.
Buçerçevedemezkurülkeilehukuki altyapının tamamlanması büyük
önem taşımaktadır. Kenya ile 2004
yılında imzaladığımız ticaret anlaşmasıçerçevesindekarmaekonomik
komisyonu mekanizması kurulmuş,
Türk-Kenya İş Konseyi ihdas edilmiş, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunması Anlaşması’na son şekil
verilmiştir.

Dış Ticaret Müsteşarı görevine
geldiğiniz günden bugüne TürkiKenya’daki görevinizden bahseye-Afrika ilişkilerindeki dikkat
der misiniz?
çeken gelişmeleri anlatır mısınız?
Kenya’ya, 2002-2009 tarihleri
arasındaderuhteettiğimDışTicaret
Müsteşar olarak göreve geldiMüsteşarlığı ve Eximbank Yönetim
ğimde hedefimiz, 30 milyar dolar
Kurulu Başkanlığı görevlerinin biticivarında olan ihracatımızı 100 milTuncer KAYALAR’69
minden sonra atanyar doların üzerine
dım. Müsteşarlığım
taşımaktı. Bu amaca
dönemindeuygulamaAfrikahalaçokbakirveyatırımaaçbirkıtadır.1milyar dönük yeni pazarlar
yakoyduğumuzAfrika
arayışı içine girdik.
stratejisi kapsamında nüfus ve 1 trilyon dolara yaklaşan geliriyle Afrika’da
Özellikle sahra altı
45kezsahraaltıAfrika
Afrika’daçokazfaalihertürlüyatırımınmutlakayüksekgetirisiolacaktır.
ülkelerini ziyaret etme
yeti olan işadamlarıimkanıbulmuştum.Bu
mızı bu pazara yönziyaretlerden biri 2004 yılında Ticaret ya’dabirOrganizeSanayiBölgesioluş- lendirmekiçin2003yılındaAfrikaileEkoAnlaşması imzalamak üzere geldiğim turmaktır.Buradakiamaç,Kenya’daüre- nomik İlişkileri Geliştirme Stratejisi’ni
timiyapılacakürünlerinDoğuAfrikaBirli- devreye soktuk. Evvelce bahsettiğim
Kenyaidi.
Kenya,esasitibariyleDoğuAfrika’ya ğigümrüksahasıiçindeserbestdolaşı- gibi, 45 kez Sahra-altı Afrika ülkelerini
açılan kapı niteliğinde olup Doğu Afrika mını sağlamaktır. Ticaret ve yatırımların ziyaret ettim. Ekibimizle beraber, ticaret
Birliği’nin (Kenya, Tanzanya, Uganda, arttırılmasınadönükçalışmalarımızmey- anlaşmalarıakdettik,birçokülkedeperiBurundi, Rwanda) en önemli üyesidir. velerini vermeye başlamış olup, bu yılın yodik olarak fuarlar, ticaret heyetleri
Amacımız, Kenya’yı işadamlarımız için ilk 9 aylık rakamlarının geçen yılın aynı düzenledik. Sonuç olarak, 2003 yılında
birticaretveyatırımmerkezihalinegetir- dönemiilekarşılaştırıldığındaticarethac- Afrikakıtasıile4milyardolarolanticaremektir.Buamacamatufolarakocakayı minde%157’likbirartışolduğugözlen- timizi,2008yılında18milyardolaraçıkarsonunda Mombasa’da bir gümrük hattı mektedir.
mayı başardık. 2009 yılında Müsteşarlık
dışıantrepove“Show-room”ufaaliyete
görevini bıraktığımda dünyaya dönük
Türk iş adamlarının görev yaptığınız
geçireceğiz.Türk-Kenyaortakgirişimiile
genelihracatımız132milyardolarolarak
Kenya’da, genel olarak Afrika’da yatıoluşturulacak bu antrepo, ülkemizden
gerçekleşmişti.
rım olanaklarından bahseder misiniz?
Kenya’ya ve Kenya üzerinden bölge
Türk işadamlarının genel anlamda Kenya’daki sosyal ve kültürel yaşam
ülkelerineyapılacakmaldağıtımınıkoorAfrika’ya, dar anlamda Kenya’ya ilgileri hakkında ne söylemek istersiniz?
dine edecek, ithalatçıların ülkemizden
güngeçtikçeartmaktadır.Evvelcebelirt- Turistik amaçlı ziyaret etmek isteyendaha rahat mal ithal etmelerine imkan
tiğimgibiKenya,DoğuAfrika’nınkalbive lere herhangi bir öneriniz var mı?
sağlayacaktır. İkinci bir projemiz Kenbu bölgeye açılan kapı hüviyetindedir.
Kenya’da 50 bini İngiliz vatandaşı
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olmaküzere250.000yabancıyaşamaktadır. BM’in New York’tan sonraki en
büyük yapılanması Nairobi’dedir. UNHABITATveUNEP’in(BMÇevreProgramı) Genel Merkezleri Nairobi’de faaliyet
göstermektedir.Kenya’nıneskibirİngiliz
kolonisi olması, İngiltere’nin lisan dahil
birtakımsosyalvekültüreldeğerlerinibu
ülkeye aktarmasına neden olmuştur.
Büyükbiryabancıtopluluğunundavarlığı Nairobi’yi kozmopolit bir kent haline
getirmiştir.Bununlabirlikte,Kenyagenelindesosyalvesiyasiyapıbüyükölçüde
kabile esasına dayalı olduğundan eski
örf,adetvegelenekler,Kenyalınınyaşantısındaönemliyertutmaktadır.
Turistik amaçlı geziler büyük ölçüde
milliparklaradönükolarakyapılmaktadır.
Bu parklar içinde en ilgi çekici olanı
MasaaiMaraMilliParkıdır.Buparkıziyaret etmek isteyenlerin temmuz-eylül
dönemini tercih etmeleri gerekmektedir.
ZirabuaylardaTanzanyaSerengetti’den
göçedenhayvanlar(büyükgöç)Masaai
Mara’yagelmekte,çokzenginbirfaunayıizlemeimkanıolmaktadır.
Milli parklar dışında güneş ve deniz
turizminin merkezleri olan Mombasa ve
Malindideilgiçekicimekanlardır.
Kolejli yıllarınızdan bahsedecek olursak, TED Ankara Koleji ile ilgili anılarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşır mısınız?
Şunu samimiyetle ifade edeyim,
hayatımınenmutluyıllarıkolejdegeçen
yıllarım olmuştur. Bir dönem yatılı okumuş bir kişi olarak, kendimizi hep

Kolej’in gerçek sahipleri olarak görmüşüzdür.
Kolejileilgilitabiiçokanımızvar.Lise
ikinci sınıfta tarih hocamız Münevver
hanımınyapmışolduğusınavbunlardan
birtanesi…Cumhuriyettarihindengelecek olan soruyu önceden öğrenmiş,
cevabını kitaptan olduğu gibi boş bir
kağıda geçirmiştim. Sınav sırasında
diğer soruları cevaplandırdıktan sonra
sıranınaltındanhazırcevabıiçerenkağıdıdaeklemeksuretiylehocamızaverdim
vesınavdançıktım.Birhaftasonrahocamız sınav sonuçlarını açıklarken, sıra
banageldi;“Tuncer,sen6aldınamabu
biraz şüpheli bir 6. Cumhuriyet tarihi
sorusunu o kadar iyi cevaplamışsın ki,
şimdi buraya gelip sınavda yazdığını
sınıfa anlatmanı istiyorum” dedi. Kopya
çekmektehepbaşarısızolmuşbirtalebe
olaraksuçumuitirafettim.Hocamızaçık
ve doğru sözlü olmam dolayısıyla sıfır
değil, o sorunun baremi olan 2 puanı
düşürmek suretiyle 4 verdi. Hocamızın
buadildavranışıhepimiziçoketkilemişti.Verdiğibirhayatdersiydiesasında…
İkinci bir anım da İngilizce edebiyat
dersinde Shakespeare’in Julius Caesar
oyununu sınıfta sahneye koyuşumuz ile
ilgili.Caesar’ınöldürülüşünücanlandırdığımız“EttuBrute?”sahnesindesınıftaki
bütün erkekler Caesar rolünü üstlenmiş
arkadaşın üzerine hücum eder, sınıf bir
andakarışır,busahnedersinkaynamasınavesileteşkilederdi.BirarkadaşımızınpeştemalesarınarakRomalısenator
görüntüsüvermekistemesibardağıtaşıransondamlaydı.

Sonanımdaİngilizceedebiyathocamız Mr.Watkins’in başından aşağı su
dolu poşetler attığımız anlar. Bu adamcağızıkızdırmakokadarzorduki!İngiliz
soğukkanlılığınıntipikbirörneğiidi.
Kolejçokbüyükbircamia…Sosyal,
çağdaş, dışa dönük, arkadaşlığa ve
dostluğaönemveren,içindeyaşanmaya
değerbirtoplumyaratmagayretiiçinde
olan insanları ülkemize kazandırıyor.
Bugün özel sektör olsun, kamu sektörü
olsunyurtiçindeveyayurtdışındahayatın her evresinde bir Kolejli kardeşimize
rastlamamızmümkün.Bozkırdayeşilbir
yuvadan çıkan kardeşlerimiz karşılıklı
dayanışmaruhuiçindeçokbüyükbaşarılaraimzaatıyorlar.Nemutlu“Kolejliyim”
diyene!

Tuncer KAYALAR’69
1952 yılında Ankara’da doğdu. TED
Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Ankara İktisadi ve Ticari
İlimler
Akademisinde
tamamladı.
Memuriyet hayatına 1976 yılında Ticaret
Bakanlığı, Dış Ticaret Genel Sekreterliğinde başladı. 1982-85 yılları arasında
SSCB Moskova’da Ticaret Müşaviri,
1990-95 yılları arasında da ABD New
York’da Ekonomi ve Ticaret Başmüşaviri
olarak görev yaptı. 2002-2009 tarihleri
arasında Başbakanlık Dış Ticaret
Müsteşarlığı görevinin yanı sıra, Türk
Eximbank ve İGEME’nin Yönetim Kurulu
Başkanlıklarını da yürüttü. 12 Ekim 2009
tarihinde Kenya nezdinde Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.
Birçok makalesi bulunan Kayalar, “Journal of International Trade and Diplomacy” ve “Uluslararası Ekonomi ve Dış
Ticaret Politikaları” dergilerinin kurucusu
ve sahibi. Müsteşarlık görevi süresince
Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Komitesi
üyeliğinin yanı sıra TÜBİTAK, Milli
Prodüktivite Merkezi Danışma Kurulu,
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı
Danışma Kurulu ve Türkiye Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
Genel Kurulu üyeliği yaptı.
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Türkiye’de
Enerji Verimliliği

S

ürdürülebilirkalkınmanın temel taşlarından
biri olan ve ekonomik
büyümeninenönemli
girdilerindenolanenerjikonusu
ve buna bağlı olan enerji
güvenliği,dışabağımlılık,enerji verimliliği, iklim değişikliği ve
çevreninkorunmasıkonseptleri günümüzde hükümetlerin
gündemlerinde yer alan en
önemlivestratejikkonulararasındabulunmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınmanın
enerji ile olan ilişkisi öncelikle
enerji güvenliği açısından
değerlendirilmiş ve arzın
devamlılığına odaklanmıştır.
Ancak,tüketiciülkelerinyüksek
oranda bağımlı olduğu fosil
yakıtkaynaklarınınkısıtlıolması
ve artan maliyetleri, bununla
beraber bu yakıtların yarattığı
çevresel problemlerden kaynaklanan enerjiyi mantıklı ve
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu’99
hesaplı kullanma düşüncesi
Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı
enerjiverimliliğikavramınıgünİzmir Ekonomi Üniversitesi
demegetirmişvesürdürülebilir
kalkınmanınönemliparçalarındanbirisiolmasınısağlamıştır.Bukavra- nınartmasışeklindeolabilirken,aynımikmınhızlaönemkazanmasıveilgininart- tarda enerji ile daha çok enerji üretimi
masıyla beraber enerji verimliliği ile ilgili veya daha az enerji ile aynı hizmeti
yapılançalışmalarbüyükilgiuyandırma- almakyönündedeolabilir.
yabaşlamıştır.
Türkiye’nin Enerji Profili
Enerjiverimliliği,kullanılanenerjimikTürkiye’ninenerjiprofilinebakıldığıntarının,üretimdekinicelikveniteliğiazaltda, fosil yakıtlardan üretilen enerjinin
madan,enerjikayıplarınıönleyerek,ekotüketimimizdekioranının%89ileoldukça
nomikvesosyalkalkınmayıkısıtlamadan
yüksek olduğu gözlenmektedir. Son yılen aza indirilmesidir. Bu kavramın anlalarda her ne kadar yenilenebilir enerjiye
mı,dahaazenerjiileaynıhizmetisağlayapılan yatırımlar, yenilenebilir kaynaklı
makşeklindedeözetlenebilir.
kurulu gücü fazlalaştırsa da, ekonomik
Bukonuileilgiliçalışmalar,enerjinin
büyüme hızımızla paralel artan enerji
üretimi, iletimi ve tüketimi alanında yer
tüketimimizde fosil yakıtlardan üretilen
alan bütün faaliyetleri kapsar. Bu çalışenerjitüketiminiazaltamamıştır.
malar,dahaazmaliyetvefosilyakıtkulFosilyakıtrezervlerimizinkısıtlıolmalanarak daha çok enerji üretimi sağlansınarağmenartantüketimimizülkemizin
ması ve yenilenebilir enerjinin kullanımıenerjiarzındadışabağımlılığınıdaparal-
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lelolarakhızlaarttırmaktadır.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
verilerinegöre2000’liyıllarınbaşında%50civarındaolandışabağımlılığımız hızla artarak günümüzde
%72’ye ulaşmış, kaynak bazında
baktığımızda ise ülkemiz doğal
gazda %98, petrolde %93 ve
kömür de ise %41 oranında dışa
bağımlıdır.Türkiye’de2010yılında
111 milyon ton eşdeğer petrol
(TEP) enerji tüketirken, bunun
sadece31milyonTEP’inideğerini
kendikaynaklarıileüretmiştir.
Elektriküretimiaçısındanbakıldığında ise durum daha dramatik
bir hal almaktadır. Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı’mızın verilerinegöredoğalgaz%44ileelektrik
üretimimizde ana payı almaktadır.
Elektriküretimimizin%44’inisağladığımızdoğalgazveithalkömürle
beraber elektrik üretimimizde
%50’nin üstünde kaynak bazında
dışabağımlıolduğumuzkolaylıkla
görülmektedir.  Bu oran ülkemiz
ekonomisi ve enerji güvenliği açısındanoldukcanegatifbirgörüntü
sunmaktadır.
Türkiye’de Enerji Kullanımı ve
Verimliliği
Türkiye dışa bağımlılığını azaltmak
içinhızlıadımlaratmalıdır.Atabileceğien
önemliadımlardanbirideenerjiverimliliğinin arttırılmasını sağlamaktır. Türkiye’detoplamenerjikullanımınasektörlere göre baktığımızda %40 ile en büyük
payısanayisektörüalmakta,busektörü
konutvehizmetsektörü%32,ulaştırma
sektörü%20,tarımsektörü%5vediğer
sektörler takip etmektedir. Türkiye’de
elektrikkullanımınasektörelbazdabaktığımızda ise tablo değişmekte ve konut
ve hizmet sektörü %49 ile ilk sırayı
almakta,bunuda%47ilesanayisektörü
takipetmektedir.
Türkiye’nin kişi başına düşen enerji
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Türkiye Elektrik Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı

Türkiye’nin Enerji Profili
Türkiye Enerji Tüketiminin Kaynaklara Göre Dağılımı
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tüketimi2010yılında1,44tepiken,gelişmiş ülkelerden Almanya’da 4,05 tep,
Japonya’da3,88tepveAmerikaBirleşik
Devletleri’ndeise7,23tepolarakgerçekleşmiştir. Kişi başı elektrik tüketimine
bakıldığında ise Ekonomik Kalkınma ve
İşbirliği Örgütü (OECD) ortalaması 7,9
kWhiken,Türkiye’dekitüketim1,95kWh
olarak gerçekleşmektedir. Bu verilere
baktığımızda gelişmekte olan ülkemizin
enerji tüketiminin gelişmiş olan ülkelerle
karşılaştırdığımızda oldukca az olduğu
vetalebinönümüzdekiyıllardahızlaartacağını göz ardı etmemeliyiz. Buna ek
olarak, İngiltere, Fransa, Japonya gibi
gelişmiş ülkeler 1000$ Gayri Safi Milli
Hasıla(GSHM)yaratmakiçinTürkiye’nin
kullandığı enerjinin %35’ini harcamaktadırlar.Enerjiyoğunluğuyüksekolanülkemizdebudengeyideğiştirmektümkullanım alanlarında büyük oranda enerji
verimliliğiniarttırarakmümkündür.
Güncel duruma baktığımızda ülkemizde yapılarda yalıtım eksikliğinden
oluşanısıtmavesoğutmakayıpları,dağıtım sistemlerindeki kayıp ve kaçaklar,
enerjiverimliliğidüşükolansanayisektörü,lojistikplanlamanınzayıflığındankaynaklanankayıplar,verimsizevaletlerikullanımı,yakıtekonomisidüşükolanaraç
kullanımı ve bu konulardaki eğitim ve
bilinçlendirmeeksikliğiTürkiye’dekienerji verimliliği konusunda yaşadığı sorunlardansadecebirkaçtanesidir.
Türkiye Makine Mühendisleri Odası’nınhazırladığıEnerjiVerimliliğiraporuna göre Türkiye’nin enerji tasarrufu
potansiyeli %25 ve üzerindedir. Ülkemizin enerjide hızla artan dışa bağımlılığı
düşünüldüğünde enerjiyi verimli kullanmanın önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

Yenilenebilir

Doğalgaz

Hidrogüç

Aynı rapora göre, elektrik dağıtım sistemindekikayıpvekaçakdeğeri2milyar$
vesanayisektöründetasarrufpotansiyeli2,2milyar$civarındadır.Bunaekolarak, yeni binaların yalnızca %10-15’lik
kısmında ve mevcut bina stoğunun ise
sadece%3-5’icivarındatasarrufönlemleri uygulanabilmektedir. Bu verilere
bakıldığında ülkemizin enerji verimliliğini
arttırmasıiçinönündeuzunbiryololduğuaçıkcagörülmektedir.
ElektrikİşleriEtütİdaresiMüdürlüğü
(EİE),halihazırdataslakaşamadabulunan bir Enerji Verimliliği Strateji Belgesi
hazırlamaktadır. Bu belgede sorunların
analiziveneleryapılmasıgerektiğibelirtiliyor. Buna ek olarak, 27 Ekim 2011
tarihli Resmi Gazete’de Enerji ve Tabii
KaynaklarBakanlığından,EnerjiKaynaklarınınveEnerjininKullanımındaVerimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.Buyönetmeliğinamacı;ülkemizde
enerjininetkinkullanılması,enerjiisrafının
önlenmesi,enerjimaliyetlerininekonomi
üzerindekiyükününhafifletilmesiveçevreninkorunmasıiçinenerjikaynaklarının
veenerjininkullanımındaverimliliğinartırılmasınailişkinusulveesaslarıdüzenlemektir. Bu belirtilen amaçlar ülkemizin
taslakaşamasındabulunanenerjiverimliliği stratejisi ile de örtüşüyor. Kararlı ve
başarılıadımlaratıldığıtakdirde,2020yılı
taleptahminigerçekleşmeoranınınyaklaşık%20-25civarıyaniyaklaşık50milyonTEPazaltılabilineceğinibilmeliyiz.
Umarım bu yönetmelik ve strateji
sadecekağıtüzerindekalmazveuygulamayageçer.Unutmayalımki,tüketicilerin
enerjiyi kullanma seçimleri ve eylemleri
doğrudan ülke ekonomilerinde yer alan
bütün sektörlerdeki enerji kullanımını

Yerlikömür

Jeotermal

İthalkömür

Rüzgar

Diğerleri

etkiler.Bizlerdetüketicilerolaraküzerimizedüşenbilinçlikullanımıbenimseyerek
busürecedestekvermeliyiz.
Mehmet Efe BİRESSELİOĞLU’99
1981 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında
TED Ankara Kolejinden mezun oldu ve
2003 yılında Bilkent Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümünü şeref
derecesiyle bitirdi. 2003 ve 2004 yılları
arasında Deniz Yatırım Genel Merkezinde
uzman olarak çalıştı. 2005’te Abo Akademi
İnsan Hakları Enstitüsünden İnsan Haklarının Uluslararası Korunması üzerine yaptığı diploma programını tamamladı ve
2006’ta Finlandiya Turku Üniversitesinin
Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezinde
Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisans
derecesi aldı. 2005 ve 2007 yılları arasında
Finlandiya İş ve Politika Konseyi’nde
Uzman Üye, 2007-2008 yılları arasında
Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsünün
Enerji Programında Misafir Araştırmacı
olarak görev yaptı. 2009’da IMT Lucca Yüksek Çalışmalar Enstitüsünün Politik Sistemler ve Enstitüsel Değişim doktora
programını ‘Avrupa Enerji Güvenliği:
Türkiye’nin Hazar Bölgesi Hidrokarbon
Rezervlerinin Taşımındaki Önemli Rolü’
konulu doktora tezini tamamladı. Doktora
derecesine ek olarak 2009’da Avrupa
Üniversiteler Birliği tarafından onaylanan
‘Doctor Europaeus’ (Avrupa Doktorası)
derecesini aldı. 2010’da Ankara Sanayi
Odası Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Ağustos 2010’dan bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü ve Lojistik Yönetimi
Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmaktadır.
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Amatör Ruhla Gelen
Şampiyonluk

T

ED Ankara Kolejinin tarihinde,
unutulmazbaşarılaraimzaatan
takımlardan biri de 1969-1970
SezonuTürkiyeBirinciVoleybol
Ligi(Bayanlar)ŞampiyonuKolejlilerSpor
KulübüBayanVoleybolATakımı.Şampiyon oldukları 19 Mayıs 1970 gününü,
altın harflerle Kolej’in tarihine yazdıran
KolejlilerSporKulübüBayanVoleybolA
Takımı’nınkadrosunda;FülayCankat
(Kaptan)’64, İlter Ayata’63, Remziye
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Arman’62, Ayşe Güçlü, Nevin Ürfüoğlu’67,SuzanÖniz’66,NesrinMısırlı,GülferOktay(ortaokul69mezunu),OyaYıldırım’69veAyşegülBurmiyeralıyor.
Geçtiğimiz günler içerisinde TED
AnkaraKolejininİncekKampüsü’nüziyaret eden Kolejliler Spor Kulübü Bayan
Voleybol A Takımı oyuncularına, TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği yöneticileritarafındanbirerplaketverildi.Plaket
töreninin ardından İncek Kampüsü’nü

gezentakımoyuncuları,biryandananılarınıtazelerkendiğeryandanokudukları
döneminkoşullarıylabugününkoşullarını
karşılaştırma fırsatı buldular. Bu ziyaret
sırasında dergimize;  Kolejliler Spor
Kulübü Bayan Voleybol A Takımı’nın
antrenörü Ergün Alkan’63, takım oyuncularından Oya (Batukan) Yıldırım’69 ve
Gülfer Oktay,  o günkü şampiyonluk
sevinçlerinianlattılar.
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“19 Mayıs 1970 Günü’nü
Hiç Unutmuyorum”

ERGÜN ALKAN’63

E

rgün ALKAN’63, 1960 yılından
itibaren uzun yıllar Kolejliler
SporKulübündevoleyboloynuyor,antrenörlükyapıyor.KolejlilerSporKulübündeYönetimKuruluÜyeliğideyapanAlkan,KolejlilerSporKulübü kız, erkek, genç ve A takımlarına
antrenörlükyaptığıdönemiçinde;19691970 sezonunda antrenörü olduğu
Bayan Voleybol A takımı, Kulüpler arası
“Türkiye 1.ligi Şampiyonu” oluyor. Takımın3yılantrenörlüğünüyapanAlkan,ilk
ikiyıltakımınTürkiyeikincisi,1969-1970
sezonunda ise, Kulüpler Arası Türkiye
BayanlarŞampiyonuolduğunubelirtiyor.

takımının da oyuncusuydum
ve pasör oynardım. Kız-erkek
tümsporculartamamenamatör olarak çalışırlar, hatta bazı
gereklimalzemeveihtiyaçlarını kendileri karşılarlardı. Bu
amatör ruh, Kulubün tüm
takımlarının
başarılarında
önemli bir rol oynardı. Takım
içindeki arkadaşlık, dostluk,
dayanışma, paylaşma duyguları, o genç yaştaki sporcu
insanların,enönemligüçkaynaklarıydı ve antremanlar,
maçlar ve özellikle seyahatler
busporcularınenönemlimutluluklarınıoluşturuyordu.Şampiyon olduğumuz günü, 19
Mayıs 1970 gününü hiç unutmuyorum.
Hepimizin hayatında o gün yaşadığımız
sevinçvemutluluk,enderveözeldir.”
Kolej’de Sporcu Olmak
TED Ankara Kolejinin tüm alandaki
çalışmalarını takip ettiğini ve gurur duyduğunu belirten Ergün Alkan,  sporun
pek çok kademesinde görev almış ve
başarılaraimzaatmışbiriolaraksporun

kazandırdıklarıveKolej’leilgiliduyguve
düşüncelerini şöyle ifade ediyor:  “Spor
yapmak, bana ve arkadaşlarıma daha
sonrakiiş-sosyalveailehayatımızdaçok
şey kazandırmıştır. Paylaşım, dayanışma, dayanma gücü, sabır, karar verme
süresivebaşarıoranı,dostluk,hoşgörü
gibikavramlarıbizçokgençyaştaöğrenebilmiş ve hayatımızın her evresinde
kullanma şansına da sahip olmuştuk.
Bugün, Türkiye’deki spor dünyasının
profesyonel anlayışına rağmen, Spor
Kulubümüzünsınırlıimkanlarınıdadüşünerek,altyapıçalışmalarındavebüyüklerkategorisindekibaşarılarıçoksevindiricidir. Bizler de bunu ilgi ile izliyoruz.
Okulumuzun, İncek Kampüsü çok
modern ve çok güzel. TED Üniversitesi
geliyor,inanıyorumkikısasüreiçindede
Türkiye’deki en iyi yüksek öğretim
kurumları arasına girecektir. Türk Eğitim
Derneği(TED),TEDAnkaraKolejiVakfı,
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü ve
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
kurullarında çalışan tüm kardeşlerimi
başarılı çalışmalarından ötürü kutlar,
teşekkürlerimisunarım.”

Amatör Ruhla Profesyonel
Başarılar
KolejlilerSporKulübüBayanVoleybolA
Takımı’nın şampiyon olduğu 19 Mayıs
1970 gününü hiç unutmayan Kolejliler
Spor Kulübü Bayan Voleybol A Takımı’nın antrenörü Ergün Alkan, takımın
çalışmalarına ve şampiyon oldukları
güne dair şunları söylüyor: “Haftada 3
gün idman yapardık. Hafta sonlarında
maçoynanırdı.Benosıralardaerkek(A)
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“Kolejin Başarısı İçin Yürekten Oynardık”

V

oleybola ortaokulda başlayan
ve lisede okul takımında yer
almamın yanı sıra 1967 yılından 1978 yılına kadar da
Kolejliler Spor Kulübü Bayan Voleybol
Kulüp Takımı’na kaptanlık yapan Oya
BatukanYILDIRIM’69,ayrıca1969yılında voleybol takımında oynarken bir yıl
da kulübün Bayan Basketbol Takımı’nda da yer alıyor. 1969 sezonunda,
Türkiye Bayanlar Basketbol Şampiyonluğu ile Türkiye Bayanlar 1.Voleybol
LigindeŞampiyonolmanınmutluluğunu
bir arada yaşayan Yıldırım, hem TED
Ankara Kolejli bir öğrenci hem de bir
oyuncu olarak, okul takımına ve kulüp
takımına Türkiye şampiyonluklarını
kazandırılmasında payı olmasından
dolayı her zaman her yerde şeref ve
gururduyduğunusöylüyor.

Kulübün Çalışmaları ve Başarıları
Kolejliler Spor Kulübü Bayan Voleybol
Takımıhaftada3gün2-2,5saatantrenman yaparak hafta sonları Ankara Ligi
maçlarındaoynuyor.DahasonraAnkara,
İstanbul,İzmirvediğerillerinkendiliglerinde 1. ve 2. olan takımlardan oluşan
TürkiyeŞampiyonasıLigi’nekatılantakı-

şartlarilebugünküşartlarçokfarklı.Bizler amatör oyunculardık.  Malzeme
sınırlı, sponsorluk, mali destek yoktu.
Kısıtlı ve dar olanaklarla spor yaptık.
Artıkvoleyboldadahaçokprofesyonellikağırbasıyor.Amaamatörlüktetakım
ruhu,arkadaşlıkdahagüçlüdür.”
Kolejliler Spor Kulübü Bayan
Voleybol Takımı’nın Kazandırdıkları

Oya BATUKAN YILDIRIM’69
mın başarılarını ise Oya yıldırım şöyle
anlatıyor: “Gururla söyleyebilirim ki,
Kolejliler Spor Kulübü Bayan Voleybol
Takımı,güçlüveiyitakımolarakTürkiye
Bayanlar Ligi’nde ve Türk voleybol tarihindeyerinialmıştır.TakımımızKolejlilerden oluşuyordu ve Kolej’in başarısı için
gerçektenyürektenoynardık.HemKolejliolmanınverdiğibirbağ,sevgiveokul
ruhuvardıhemdeamatöroyuncuolarak
sağlamtakımarkadaşlığıvedayanışma
vardı. Bizim oynadığımız dönemlerdeki

Spor yapmanın özellikle de Kolejliler Spor Kulübü Bayan Voleybol Takımı’ndaoynamanınkendisineçokşeyler
kazandırdığını ifa eden Oya Yıldırım
konuylailgiligörüşlerinibizimlepaylaşıyor: “Her zaman TED Ankara Koleji
mezunu ve sporcusu olmanın gururunu
vesevgisiniiçimdetaşıyorum.Dayanışma, paylaşma, sosyalleşme, hırs ve
başarıgibikavramlarıçokerkenyaşlarda
öğrendik. Kendimize güvenmeye ve
cesaretimizi geliştirmeye katkısı çok
oldu. Ama en önemlisi, içimizde halen
yaşayan güçlü Kolej takım ruhunu, çok
güzel anılarımızı ve ömür boyu sürecek
olanarkadaşlıklarıkazandırdı.Nemutlu
TED’liolmakdiyorum.”

1970-1971 Yılının En İyi Smaçörü Gülfer OKTAY

1

969-1970 sezonunda Türkiye
Bayanlar 1. Voleybol Ligi’nde,
Kolejliler Spor Kulübü Bayan
Voleybol Takımı’nın şampiyon
olmasındabüyükkatkısıbulunanönemli
isimlerden biri de Gülfer Karabulut
OKTAY.1970-1971yılındaeniyismaçör
seçilerek bu başarısını tescillemiş olan
Oktay,Kolej’deyetişmişolmalarınıntakımın başarısı üzerinde önemli etkilerinin
olduğunubelirtiyor.
Başarımızın Altında Yatan Gerçek;
“Sağlam Arkadaşlık”
GülferOktay,KolejlilerSporKulübüBayan Voleybol Takımı’nın o dönem
şampiyon olmasındaki başarıyı,  oyuncuların okuldan yetişmiş olmalarına ve
uzun süre beraber oynamalarına bağlıyor.Oktay,başarılarındakienbüyükpayı
şöyle açıklıyor: “Haftanın üç günü ikişer
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saatlik antrenman yaparak hazırlanırdık.
Başarımızdaki en büyük pay, aramızda
sağlam bir arkadaşlık temelinin var
olması...”

Gülfer KARABULUT OKTAY

Kolej’de Yetişmek
Kolejli olmanın başarıları üzerindeki
etkisiniveKolejlilerSporKulübüVoleybol
Takımı’ndayeralmanınkendisinekazandırdıklarınıiseOktayşucümlelerleifade
ediyor: “Kolejde yetişmiş olmak, uzun
eğitim süreci içinde hep birlikte ve kardeşlikruhuileoynamaktakımınbaşarılı
olmasını sağlamıştır. O günkü koşullara
göre amatörlük ruhunun daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bugün oyunculara
sağlananşartlarbizimzamanımızdayoktu.
Yalnız profesyonelliğin takım ruhunu zayıflattığınainanıyorum.KolejlilerSporKulübü
BayanVoleybolTakımı’ndaoynamakbana,
ömür boyu süren arkadaşlık ve kardeşlik
kazandırdı. TED Ankara Kolejinde hem
öğrenci hem de sporcu olarak yetişmiş
olmanıngururunuherzamanyaşarım…

Kolejliler Profesyonel Hayatta Buluşuyor
Hala üye olmadıysanız http://www.xing.com/net/kolejliler adresinden
grubumuza kolayca üye olabilirsiniz.

NOT: Kişisel bilgilerin güvenliği konusunda TED Ankara Koleji Mezunları Derneği herhangi bir sorumluluk üstlenmemekte olup, XING-TED Ankara Koleji Mezunları Derneği grubuna üye olan tüm bireysel üyeler XING AG'nin gizlilik
koşullarını kabul etmektedir. Tüm üyelerimizin kişisel bilgilerini beyan etmeden önce gizlilik kurallarını okuyup, gizlilik
ayarlarını yapmaları gerekmektedir. Siteyi kullanmaya başladığınız ve kişisel bilgilerinizi gönderdiğiniz andan itibaren
XING AG gizlilik kurallarını kabul etmiş sayılmaktasınız.
LÜTFEN GİZLİLİK AYARLARI İÇİN (http://www.kolej.org/xinggizlilikayari.ppt)
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TED Okulları Vakıf Başkanları, Şirket Yönetim Kurulu
Başkanları ve Kurucu Temsilcileri Toplantısı Yapıldı
TEDOkullarınınmevcutdurumlarınındeğerlendirilmesi ve ortak hedeflerin görüşülmesi amacıyla TED
Okulları Vakfı Başkanları, Şirket Yönetim Kurulu Başkanları ve Kurucu Temsilcileri Toplantısı 26-27 Kasım
2011tarihlerindeGaziantep’teyapıldı.Toplantıda,TED
Okullarındaverileneğitiminniteliğivesunulanhizmetin
kalitesiniarttırmayayönelikgörüşmelerdebulunuldu.

Türk Eğitim Derneği Cumhuriyet Balosu
Türk Eğitim Derneği’nin başarılı ancak maddi olanakları
yeterliolmayanöğrencilereburssağlamakamacıyladüzenlediğiCumhuriyetBalosu;13Aralık2011SalıgünüAnkaraJW
MariottOtel’deyüksekbirkatılımlagerçekleşti.
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T.C.EkonomiBakanıZaferÇağlayanveCumhurbaşkanlığı
GenelSekreteriMustafaİsen’indekatıldığıgece,Ankaralıçok
sayıdabürokratveişadamınıbirarayagetirdi.Bursluöğrencilerin sunumuyla başlayan Baloda, öğrenciler geceye katılan
Kurumsal Meşalelerine teşekkür plaketlerini verdiler. Behzat
Gerçeker ve ENBE Orkestrası’nın sahne aldığı Cumhuriyet
Balosu’nungeliri;TürkEğitimDerneği’nin10.000GençMeşaleDahaAydınlıkTürkiyeKampanyası’naaktarılacak.
Daha önce 25 Ekim tarihinde yapılması planlanan Balo,
şehitlerimiz ve yaşanan deprem felaketi nedeniyle 13 Aralık
tarihineertelenmişti.

®

Bir dost.
Binlerce üyemizin söylediði gibi...

 Saðlýðýnýz için
senede bir gün bir saat
ayýrmayý unutmayýnýz. 

Özel MEDLAB Polikliniði
Poliklinik
: Aile Doktorluðu - Enfeksiyon Hastalýklarý
Laboratuvar : Klinik Biyokimya - Klinik Mikrobiyoloji
Görüntüleme : Rontgen - Ultrasonografi - Dijital Mamografi - Kemik Densitometre
Adres
: Özel MEDLAB Polikliniði Ýran Caddesi No:13/10-11-12-13 Kavaklýdere 06700 Ankara
Telefon
: (0 312) 467 19 54 - (0 312) 467 56 85 Faks : (0 312) 467 19 25
Web
: www.medlab.com.tr
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Cumhuriyet’in Meşalesi TED Ankara Koleji
80. Yıldönümünü Kutluyor
Türk Eğitim Derneğinin ilk meşalesi TED Ankara Koleji,
kuruluşunun80.yılını,Cumhuriyet’in88.yılıilebirliktekutlamanın gururunu yaşıyor. Kutlamalar kapsamında 26 Ekim 2011
Çarşambagünüyöneticiler,öğretmenler,öğrenciler,sporcular

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

TEDAnkaraKolejiVakfıYönetimi,80.yılaözelikieserhazırlattı. Eserlerden ilki yazar Turan Tanyer’in imzasını taşıyan,
Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze TED Ankara Kolejinin
tarihinibelgelere,görsellerevedönemetanıklıkedenkişilerin
ifadelerine dayanarak anlatan Cumhuriyet’in Meşalesi TED
AnkaraKolejiadlıkitap.DiğeriiseDünyacaünlümüzisyenCan
Atilla’nınbestelediği,rockveklasikmüzikformlarındanoluşan,
yedianatemaüzerinekurulusenfonikbireserolan“TEDAnka-

ra Koleji 80. Yıl Oratoryosu”. TED Ankara Kolejinin tarihinin
Cumhuriyettarihindenayrıdüşünülemeyeceğiniortayakoyan
buikieser,16Kasım’daAnkara’daCongresium(ATOKongre
Merkezi)’indedüzenlenengalagecesindeilkkezKolejcamiasıylabuluştu.GalagecesineTEDAnkaraKolejinineskiveyeni
yöneticileri,öğretmenleri,çalışanlarıvemezunlarıolmaküzere
2000 seçkin davetli katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal
Marşıilebaşladı.İstiklalMarşı’nıtenörAykutÇınarseslendirdi.

TEDAnkaraKolejiVakfıYönetimKuruluBaşkanıSunullah
Salırlı,kuruluşyıldönümünedeniyleyaptığıkonuşmada,şunları ifade etti: "Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türk
EğitimDerneğiAnkaraKolejininkuruluşunakararverenkadrolar, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran değerli insanlardır. 1931 yılında yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinde
inşa edilen Yenişehir'de, Türk Maarif Cemiyeti, ilk meşalesini
yaktı.Ogün,ikigençbayanöğretmenive24öğrencisiileeği-

timöğretimfaaliyetlerineküçükbirbinadabaşlayanokulumuz,
bugün6binöğrencisive650öğretmeniylekuruluşmisyonunu
devamettiriyor.TEDAnkaraKolejiVakfıOkullarıolarak80yıldır
olduğugibitaşıdığımıztarihisorumluluğunbilinciyleAtatürkilke
vedevrimlerininözünübenimsemiş,demokratikvelaikTürkiye’ye sahip çıkan aydınlık nesiller yetiştireceğiz. Cumhuriyetimizin88.,Okulumuzun80.yılıkutluolsun.”
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TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü
Sevinç Atabay ise kuruluş yıldönümüyle ilgili
olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin88.yılında,okulumuzun80.
yılını kutlamanın onurunu ve haklı gururunu
yaşıyoruz. Bizim için çok önemli, çünkü TED
AnkaraKolejiyıllarcaeğitimdeöncüolmuşbir
kurumdur,buülkeyeçokönemliinsanlaryetiştirmiştir, yetiştirmeye de devam ediyor. TED
AnkaraKolejinin80.yılındaolması,kuruluşundanbugüneherkesinemeğiylegerçekleşmiştir,amaenbüyükemek,kurucumuzAtamız’ındır.O’nabirkeredahaminnettarız.”
ProgramınbaşındaTEDAnkaraKolejiLise
Kısmı Müdür Yardımcısı Serdar Dilekcan, 80
yılın hikayesini, kuruluş öyküsünden başlaya-

Gecede,bestesiniCanAtilla’nınyaptığı,TEDAnkaraKoleji mezunu Açelya Altan’ın sözlerini yazdığı 80. Yıl Oratoryosu’nunorkestrasyonunuAnkaraFlarmoniOrkestrasıyaptı.TED
Ankara Koleji Lise Müzik Öğretmeni Gözde Yamanok yönetimindeki Lise Çoksesli Korosu oratoryoyu seslendirken, Bale
SanatçısıÖmürUyanıkeğitmenliğindekiLiseDansGrubuda
geceye danslarıyla renk kattılar. Konuklar, gecede görev alan

rak, bugünlere destansı bir dille aktardı. Yedi
ana tema üzerine kurulu “80. Yıl Oratoryosu”,
Cumhuriyet’inilkbalosuilebaşladı.Balosalonunda vals yapan gençlerin arasına Mustafa
Kemaldekatıldı.ÇağdaşveuygaryeniTürkiye’nin,aydınlıkyüzününsimgesiolarakbeyazlara bürünen dansçılar ve Atatürk’ü canlandıran öğrencimiz, dakikalarca alkışlandı. Türk
Maarif Cemiyeti ve ardından Yenişehir’de
Havuzbaşı’nda kurulan okul, Kolej tarihindeki
önemli isimler, Fidanlık semtine taşınma, İlk
MezunlardanAta’yaSözveUnutamadıklarımız
adlıbölümlerininardındanoratoryoKolejMarşı
ile son buldu. Salonda bulunan davetliler, 80.
yılıkutluyorolmanınverdiğigururveheyacanla
KolejMarşı’nıbüyükbircoşkuylasöylediler.

öğrencilerivesanatçılarıdakikalarcaayaktaalkışladı.
GeceninsonundaTürk Eğitim Derneği Genel Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu, 80. Yıl Oratoryosu’nun bestecisi Can
Atilla’yateşekkürederekplaketsundu.Gecede,ayrıca“Cumhuriyet'inMeşalesiTEDAnkaraKolejiadlıkitabınyazarıTuran
Tanyer'e TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
SunullahSalırlıtarafındanplakettakdimedildi.
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TED Ankara Koleji Vakfı
Hizmet Plaketleri Törenle Verildi
TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu tarafından 16
Kasım2011tarihiitibarıylakurumda10,20,25,30ve35hiz-

metyılınıdoldurmuşyönetici,öğretmenveçalışanlarahizmet
plaketleriverildi.

16 Kasım 2011 tarihinde ATO Congresium (ATO Kongre
Merkezi)’inde düzenlenen törende TED Ankara Koleji Vakfı
GenelMüdürüSevinçAtabayaçılışkonuşmasınıyaptı.Atabay:
“TEDAnkaraKolejinin80.yılındaolması,kuruluşundanbugüne herkesin emeğiyle gerçekleşmiştir, ama en büyük emek
kurucumuzAtamız’ındır.O’nabirkeredahaminnettarız”dedi.
TEDAnkaraKolejiVakfıYönetimKuruluBaşkanıSunullah

Salırlı,35yılınıdolduran;GenelMüdürDanışmanıMerihTörüner, Müdür Yardımcısı Nurdal Yılmaz, ve öğretmenlerden
MüzeyyenLoçveŞahikaSavaşer’ikutlayarakplaketlerinitakdimetti.HizmetsürelerinegöretektekisimleriokunanöğretmenveçalışanlarplaketleriniTEDAnkaraKolejiYönetimKuruluÜyelerininellerindenaldılar.

24 Kasım’da Başöğretmen’in Huzurundaydık

TEDAnkaraKolejininyöneticileriveöğretmenleri24Kasım
Öğretmenler Günü’nde Başöğretmen Atatürk'ün huzurundaydı. TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sunullah
Salırlıbaşkanlığındaki700kişilikheyetmozoleyeçelenkbıraktı
vesaygıduruşundabulundu.Misak-ıMilliKulesi’neberaberindekiheyetlebirliktegidenSalırlı,Anıtkabirşerefdefteriniimzaladıveşunlarıkaydetti.
"Başöğretmenim,
80yılöncetemelleriniattığınTEDAnkaraKolejininçağdaş,
laikveaydınöğretmenleriyle24KasımÖğretmenlerGünü'nde
huzurlarındayız.Gençnesilleriemanetettiğinöğretmenlerimiz,
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enbüyükeserinolanCumhuriyet'ihepyüceltecek,ülkemiziher
alandabaşarıylatemsiledecekdonanımlıbireyleryetiştirmeye
devamediyor.
UlusumuzunsanaverdiğitümünvanlarınınüstündesaydığınBaşöğretmenliğindeğerinibiliyor,budeğerlerdenilhamve
güçalıyoruz.Ülkemizinaydınlıkgeleceğine,eğitimleulaşılacağınaolaninancımızlayücehuzurunda,birkezdahasaygıile
eğiliyoruz.
Sanaminnettarız.
Ruhunşadolsun."

ULUSLARARASI

BOTANİK ÇİÇEKÇİLİK
Sadece Türkiye’nin Değil Dünyanın Her Yerine

1972’den beri Sevgi ile...
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Esat Caddesi Bankacı Sok. No:21/B Küçükesat /ANKARA Tel: 0312 417 71 76 Gsm: 0532 367 38 73

www.botanikcicekcilik.com www.ankarayacicek.com
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A Kadın Basketbol Takımımız

Eurocup Women’da 8’li Finale Yükseldi
AKadınBasketboltakımımızEurocupWomenCGrubundakimaçlarınıtamamladıvetakımımızgrubundanliderolarakçıkarak,16takımınmücadeleedeceği8’liFinal’eyükseldi.
Takımımızınilkturdaoynadığımaçlarvesonuçlarışöyle:
02.11.2011DEXIANAMUR-OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER
10.11.2011ADVAGOS-OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER
16.11.2011NANTESREZE-OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER
24.11.2011OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER-DEXIANAMUR
01.12.2011OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER-ADVAGOS
08.12.2011OPTİMUMTEDANKARAKOLEJLİLER-NANTESREZE

EurocupWomen8’lifinaldeAKadın
Basketbol takımımız Slovak takımı MBK
Ruzomberokileeşleştivemaçlar12-19
Ocak2012tarihlerindeoynanacak.
Takımın üst tura çıkmasından çok
memnun olduğunu ifade eden TED
Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı
ÖnderBülbüloğluşöylekonuştu:”Uzun
yıllardırşehrimizvekulübümüzböylebir
başarıya tanıklık etmemişti. Bize bu
gururuyaşatanteknikekipvesporcularımızıtebrikediyorum.”
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A Kadın Basketbol takımı antrenörü
DeryaÖzyeriseyaptığıaçıklamada;“İlk
turdaalınansonuçlarlatakımımızbüyük
birbaşarıyaimzaatmışoldu.Uzunyıllardır Kadın basketbolda Avrupa Kupası
başarısı gösteren bir Ankara takımı
olmamıştı.BizAvrupaKupasınakatıldığımız ilk sene 6’da 5 galibiyetle gruptan
liderolarakçıktıkvebenbununbüyükbir
başarı olduğunu düşünüyorum. Ancak
bu başarı daha ilerlemeyeceğiz anlamına gelmiyor tabi. Senelerce Euroleague’demücadeleetmiş,köklübirkulüp

62-68
70-71
94-70
83-66
79-56
69-62

olan Slovak takımı  Ruzomberok ile
eşleştik. Hatta benim oyuncu olduğum
1999 senesinde de Euroleague Şampiyonluğunu elde etmiş bir kulüp. Ancak
10 yıldır Eurocup’ta mücadele etmekteler. Kısaca Avrupa Kupasında hep var
olanAvrupatecrübesiyüksekbirkulüple
eşleştik.Bizdeiyibirtakımızveilkmaçı
onlarınsahasında2.maçıisekendievimizde oynayacağımız için de avantajlıyız. Hedefimiz ilk 8’e girmek ve bunu
başarabilmekiçinelimizdengeleniyapacağız.”dedi.
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Liglerde TED Ankara Kolejlilerin
Başarısı Sürüyor

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

ise2.Lig’dekimücadeleleridevamediyor.Takımlarımızadestek
içintüm Kolejlilerimaçlaradavetediyoruz.

Basketbol Takımlarımız
TED Ankara Kolejini Ziyaret Etti
TEDAnkaraKolejiÖzelLisesi’niziyaretedenAErkekBasketbol
takımına,LiseMüdürüAydınÜnalveöğrencilerokulungirişinde
sıcakbirkarşılamadüzenlediler.KulüpMüdürüAliKavaklıoğlu,
antrenörMuratÖzyer,basketbolcularveteknikkadro,öğrencilerlebirlikteokulunyemekhanesindeöğleyemeğiyediler.Yemeğinardındanlisesporsalonunageçenbasketbolcular,kendilerini bekleyen kalabalığı  bir kez daha selamladılar ve takımın
yabancı oyuncusu Olumuyiwa Famutimi, isteyen öğrencilerle
birebirmaçyaptı.Serbestatışyarışmasındaiseatışınısayıya
çevirenöğrencilerekulübünformasıhediyeedildi.KulüpMüdürüAliKavaklıoğlu,tümKolejlitaraftarları,maçlarabeklediklerini
ifadeettivetakımdahasonraLiseMüdürünümakamındaziyaret ederek “Aydın Ünal” adına özel hazırlanmış formayı hediye
etti.

AKadınBasketboltakımı,TEDAnkaraKolejlilerSporKulübü Başkanı Önder Bülbüloğlu ile birlikte TED Ankara Kolejini
ziyaret etti.Anaokulundabaşlayan ziyarette5yaşve6yaş
grubu öğrencilerle tanışan sporcularımız onların sorularını
cevapladılar.DahasonralisekısmınageçenAKadınBasketboltakımıiçin,LiseMüdürüAydınÜnalveöğrenciler,okulun
girişindesıcakbir karşılama düzenlediler. Kulüp Başkanı
Önder Bülbüloğlu, Lise Müdürü Aydın Ünal, antrenör Derya
Özyervebasketbolcular,öğrencilerlebirlikteokulunyemekhanesindeöğleyemeğiyediler.Yemeğinardındanlisesporsalonunageçenbasketbolcular,kendilerinibekleyenkalabalığıbir
kezdahaselamladılar.MilliBasketbolcuveAKadınBasketbol
takımıoyuncusuÖzgeYavaş,öğrencilerdenDerinYayailebire
birmaçyaptı.Serbestatışyarışmasındaiseatışınısayıyaçevirenöğrencilerekulübünformasıhediyeedildi.
TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ
SöğütözüCad.No:43Blok:3SöğütözüTel:(312)2203035Fax:(312)2200366info@kolejliler.comwww.kolejliler.com
www.twitter.com/tedkolejlilerwww.facebook.com/TEDAnkaraKolejlilerSK
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ALÝYE-
ALINEWEDDING

%10

FÝLÝSTÝNCAD.19/4GOP./ANK.TEL:03124372070
www.aliye.com.tr

ARMADOR
DANIŞMANLIK
MAK.LTD.ŞTİ.

ELMAS
UÇLARDA%3
EKİPMAN%5

ESATCAD.NO:35/506660-ÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124240409
www.armador.com.tr

ÖZELLONİCERA
POLİKLİNİĞİ

me&designers

%25

%10

CİVAŞKLİNİKMARMARA-MED
SAĞLIKESTETİK
UĞURMUMCUCAD.NO:61/6GOP/ANKARA
Tel:03124370737www.civasclinic.com
DENİZATLANTA
HOTELANKARA

ÇEŞMELADİNOTEL TemmuzveAğustos
PETEKSİTESİKARŞISI
DALYANKÖYÇEŞME/İZMİR
TEL:02327248327
www.ladinotel.com.tr

Aylarında%10
DiğerAylar%15

E-LABTIBBITAHLİL
LABORATUVARIA.Ş.

%15

MERKEZ:MAÇKACAD.FEZAAPT.NO:1/1
MAÇKA/İSTANBULTEL:02122963150
www.elab.com.tr

NECATİBEYCAD.NO:28 STD SNG ODA BB 100TL, STD DBL
ODA BB 140TL, STD TRP ODA BB
KIZILAY/ANKARA
TEL:03122325800 170TL, CRN SNG ODA BB 80TL, CRN
DBL ODA BB 110TL FİYATLAR
www.otelatlanta.com
ÜZERİNDEN %30

EMSELİNGİLİZVEBAHÇE
MOBİLYALARI

%15İŞÇİLİK
%7PARÇA
HAVAALANIYOLU7.KMYUNUSEMRE
%7YAĞ
CAD.NO:106145-PURSAKLAR/ANKARA
TEL:03123289977

%10

SELANİKCAD.NO:65/1KIZILAY/ANKARA
TEL:03124185261

%10

HOTELİÇKALE

GMKBULVARINO:89MALTEPE/ANKARA
TEL:03122317710www.hotelickale.com

LAVIEESTETİKLAZER
GÜZELLİKMERKEZİ

%20

BUĞDAYSOK.NO:/2/10KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124671248

MEDYASANAT
GALERİSİ

%10-15

ÜSKÜPCAD.NO:35ZEMİNKATÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124283955

%15

KIRMIZIROUGE
RESTORAN
ARCADIUMAVMTERASKATIÇAYYOLU/ANKARA
TEL:03122416667
www.kirmizirouge.com

7RENKSİGORTA
İLKBAHARMAH.596.SOK.
NO:55/AYILDIZ/ANKARA
TEL:03124901315-16
www.7renksigorta.com
PEŞİNFİYATINA6-7TAKSİT
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%40

DEMİRHENDEKCAD.NO:11SİTELER/ANKARA
TEL:03123492000
www.emsel.com

ÖZELBÜTÜNSEL
SAĞLIKMERKEZİ

ESKİHİSARSATIŞ
VESERVİSA.Ş.

FONDİCOLORFOTOĞRAF
VEVİDEOSERVİSİ

%10

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

WALLSTREETINSTITUDEDİLOKULU
ATATÜRKBULVARIGAMAİŞMERK.
NO:97KAT:1KIZILAY/ANKARA
TEL:3124196680www.wsi.com.tr

%15

ÇANKAYACAD.NO:2/2ÇANKAYA/ANKARA
Tel:03124389342-03124389364www.loniceraklinik.com
TEL:03124414373

%5

EsteLazerAnkara
dönüşümsonrasıÖzel
BütünselSağlıkMerkezi
olarakdeğişmiştir.

%20

ARJANTİNCAD.NO:17/8GOP/ANKARA
TEL:03124672626
www.butunselsaglik.com

%10

ÖZ-TUĞSİGORTAARACILIK
HİZ.LTD.ŞTİ.

KENNEDYCAD.NO:28/47KAVAKLIDERE/ANKARA
03124276732-03124273806
www.danismaniniz.com

%10

KAPLANCERTIFICATED
EDUCATIONPROVIDER

ATATURKBULVARINO:125KAT:2KIZILAY/ANKARA
TEL:03124172382
www.kaplan-turkey.com

LADYMED

%10

BİLKENTPLAZAA3BLOKAGİRİŞİ2.KAT
NO:23BİLKENT/ANKARATEL:03122662060
www.ladymed.net

PeşinÖdemelerde
CANSTEA
SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.

%5-10

RABİNDRANATHTAGORECAD.(4.CAD)NO:17/3
YILDIZÇANKAYA/ANKARATEL:03124396506
www.canstea.com.tr

GEN-ARTKADINSAĞLIĞITÜP
BEBEKVEÜREME
BİYOTEKNOLOJİMERKEZİ

%10

CİNNAHCAD.NO:47/AÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124426884
www.genart.com.tr

ÖZELARTEHEKİMKÖY
TIPMERKEZİ

%40

10.CAD.NO:6106810-ÇAYYOLU/ANKARA
Tel:03122361001www.artesaglik.com

%5

ANADOLUSİGORTA-KEMAL
İNALSİGORTAVEARACILIK
HİZ.LTD.ŞTİ.
MİTHATPAŞACAD.İNALİŞHANINO:31/26
KIZILAY/ANKARA
TEL:03124334500

%10

BLANDGROUP
İNŞ.TAAH.SAN.TİC.
LTD.ŞTİ.
DEMİRHENDEKCAD.NO:48/1-2SİTELER/ANKARA
TEL:03123535588
www.blandgorup.com.tr

%30

ERBAZLARMOBİLYA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

KOÇAKSOK.NO:30SİTELER/ANKARA
TEL:03123491919
www.erbaline.com.tr www.erbazlar.com.tr

%10

KAERGUNHALI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

BÜLBÜLDERESİCAD.NO:38/AK.ESAT/ANKARA
TEL:03124255298
www.ergunhali.com

%10

MOEbyBEYAZ
BUTİK

ANKARAFİLİSTİNCAD.NO:9/7
GOP/ANKARA
Tel:03124667914www.gelinlikankara.info

%20

MEDLABAİLE
DOKTORLUĞUTANIVE
CHECK-UPMERKEZİ
İRANCAD.N0:13/13KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124671954
www.medlab.com.tr

MTYDİZAYN-AKRİLİK
TEZGAH

%25

SAMSUNDEVLETYOLUDUTLUKMAH.NO:28
MAMAK/ANKARA
Tel:03123690215www.mtydizayn.com

DENKTASARIM
REK.ORG.KIR.LTD.ŞTİ.

%30

KONUR2SOK.NO:57/CÇANKAYA/ANKARA
TEL:03124184423
www.denktasarim.net

MEGARESIDENCEHOTEL

KAPIFİYATI
ÜZERİNDEN

TAHRANCAD.NO:5KAVAKLIDERE/ANKARA
OTEL%50
TEL:03124685400
www.megaresidence.com
REST.%10

ANADOLU
MARKA-PATENT

%20

ANITCAD.ŞAFATAPT.NO:8/13TANDOĞAN/ANKARA
TEL:03122127320
www.anadolupatent.com

DR.MELTEMÖZEN
MYLABTANIMERKEZİ

%40

TUNUSCAD.NO:79/3KAT:1
KAVAKLIDERE/ANKARATEL:03124686895
www.mylab.com.tr

ŞAFAKPERDEÇEYİZ
EVTEKSTİL

%20

REŞİTGALİPCAD.NO:53/AGOP/ANKARA
TEL:03124373979
www.safakperde.com
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ÖZELİLGİLABORATUARLAR MUAYENE%20,
GRUBUVETANIMERKEZİ
TETKİT%30

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

SNG90TL,DBL130TL,
TRP170TL,SUIT200TL,
AİLEODASI200
GMKBULVARINO:96MALTEPE/ANKARA (KDVDAHİL)
ROYALANKAHOTEL

TEL:03122323313
www.royalankaotel.com

ERİNMEZMÜCEVHERAT

ALTIN, PIRLANTA VE
GÜMÜŞ TAKI

MERKEZ:BİLKENTANKUVAAVM ÇEŞİTLERİNDE
(REALYANI)2.KATNO:63BİLKENT/ANK.
%10
ŞUBE:TUNALIHİLMİCAD.KUĞULUPASAJI
NO:18/70K.DERE/ANK.
TEL:03122660019-03124267345
www.erinmez.com.tr

%10

SOLOMUSICANKARAGİTARVE
AKSESUARLARI

%8

BAYINDIR1SOK.NO:27/36KIZILAY/ANKARA
TEL:03124333876www.solomusicankara.com

İŞÇİLİK%15
YEDEK
PARÇA%10
ESKİŞEHİRYOLU12.KM.NO:354
ÜMİTKÖY/ANKARATEL:03122363680
www.tekoto.com
TEKOTO

%15

İLKYAZÇİÇEKÇİLİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KUVEYTCAD.NO:7/CKAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124260306www.ilkyaz.com.tr

SUNAKORATMÜZİK
VEGÜZELSANATLAR
AKADEMİSİ

%25,2DERS
ÜCRETSİZ

ARJANTİNCAD.NO:17/7KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124689131
www.sunakarat.com
ROZEBYWINEHOUSE
RESTAURANT&BAR

%25

%50

BESTOTELTURİZMA.Ş.
ATATURKBULVARINO:195
KAVAKLIDERE/ANKARA
TEL:03124670880-03124681122
www.besthotel.com.tr

BÜYÜKHANLI
PARKHOTEL

SINGLEROOM
75EURO+KDV
DOUBLEROOM
95EURO+KDV

SİMONBOLİVARCAD.No:32066501-2
YILDIZ-ANKARA
03124415600www.parkhotel.web.tr

HOTELETAPMOLA
İZMİRCAD.NO:27KIZILAY-ANKARA
TEL:03124241818
www.hoteletapmola.com.tr

İKSİRRESORTTOWN

AFİŞFİYATLARI
ÜZERİNDEN

%40

%10

ALACAATLICAD.TERRASİTESİNO:1
ÇAYYOLU/ANKARA
TEL:03122381901www.winehouse-ankara.com

KELEBEKMAH.İKSİRRESORTTOWN
DADAY/KASTAMONU03666161016
www.iksirresorttown.com

%10

KUZEYDORUKSİG.ARACILIK

FORAAPARTOTEL-DATÇA

ALİOSMANÇETİNERCAD.NO:11
KUMLUKPLAJIDATÇA/MUĞLA
TEL:02527124800
www.otelfora.com

STALUBOUTIQUEHOTEL

%25

YEŞİLYURTKÖYÜKAZDAĞLARI
ÇANAKKALE
TEL:02867525150www.stalu.com.tr
TÜRK-İNGİLİZ
KÜLTÜRDERNEĞİ

%15

BESTEKARSOK.NO:3206680
KAVAKLIDERE/ANKARA
Tel:03124191844www.tba.org.tr

ETİMAH.BİRECİKSOK.GAZİİŞMER.NO:1/133
MALTEPE/ANKARATEL:03122290154-55
TrafikSigortasıveMeslekiSorumluluk%5,
Konut-İşyeri%15,Sağlık%20

PRIMERSAĞLIK
HİZMETLERİLTD.ŞTİ.

SPICEHOTEL

CAFEKAHVE

%30

%10

UĞURMUMCUCAD.NO:12GOP/ANKARA
TEL:03124462051

%25

İSKELEMEVKİİBELEK/ANTALYA
TEL:02427153535
www.spice.com.tr

YENİOTEL

%40

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

İNTEGRATIBBI
GÖRÜNTÜLEMEMERKEZİ

%30

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

TUNUSCAD.NO:28 MUAYENE,TETKİK,GENEL
KAVAKLIDERE/ANKARA
AMELİYATLAR%15
LAZERAMELİYAT%10
TEL:03124167000
www.dunyagoz.com

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

%5

ARISAN.SİTESİ1472.SOK.NO:99
İVOGSAN/OSTİM/ANKARA
TEL:03123940774
www.kallimakina.com.tr
TIPLABORATUVARLARIVETIBBIGÖRÜNTÜLEMEMERKEZİ
TUNALIHİLMİCAD.NO:94/5-6-7-8
K.DERE/ANKTEL:03124687045
İÇHASTALIKLARIDAL.MER:KENNEDYCAD.
NO:101/10K.DERE-ANKTEL:03124662866
DENGEDOKTORLARGRUBU:KENNEDYCAD.NO:101/9
KAVAKLIDEREANKARATEL:03124281034

HARUNŞAHİNMEN(SATIŞÜRÜNLERİ
HAIRDESIGN
HARİÇ)
SİMONBOLİVARCAD.ABİDİNDAVER
SOK.NO:41/BYILDIZ/ANKARA
TEL:03124390952

%20

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

%50

%20

VIRGINCLUBBODRUM
HAREMTANSOK.DEĞİRMENBURNUMEVKİİ
NO:1BARDAKÇIBODRUM/MUĞLA
TEL:2523166100www.virginbodrum.com

PREFİPREFABRİKYAPIEND.
BİLİŞİMVETİC.LTD.ŞTİ.

%1

İSTANBULYOLU30.KMSARAYKÖY-KAZAN/ANKARA
TEL:03128154979www.prefi.com.tr

indirimli
kuruluşlar
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KAYBETTİKLERİMİZ

Şükran ŞANVEREN

Mehmet Tevfik ÖZ’75

Emekli İlköğretim Okulu ÖğretmenlerimizdenMatematikÖğretmeniSayınŞükran
Şanverenvefatetmiştir.KendisineAllah’tan
rahmet,sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

1975 yılı mezunlarımızdan Sayın Mehmet Tevfik Öz vefat etmiştir. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı
dileriz.

Erol KIRANTA

Hilmi DEDEOĞLU’76

Emekli Lise Kısmı Matematik Öğretmenlerimizden Sayın Erol Kıranta vefat
etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

1976yılımezunlarımızdanSayınHilmi
Dedeoğluvefatetmiştir.Kendisine
Allah’tanrahmet,sevdiklerinebaşsağlığı
dileriz.

Aydın MENDERES’64

Can ERPEK’82

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

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

1982yılımezunlarımızdanSayınCan
Erpekvefatetmiştir.KendisineAllah’tan
rahmet,sevdiklerinebaşsağlığıdileriz.

