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BAŞKAN’DAN MESAJ

21 Eylül Cuma akşamı TED Üniversitesi’nin ev sahipliğinde,
tüm mezunlarımızın davetli olduğu bir tanıtım kokteyli
gerçekleşti. Her yaştan mezunlarımızın bir araya geldiği o gece,
Kolej ruhunun ve birlikteliğinin en önemli göstergesiydi. Çok
güzel anılarla ayrıldığımız bu etkinlik için üniversite yetkililerine
teşekkürlerimizi iletiyorum.
Bir başka anlamlı buluşmayı da 7 Ekim Pazar günü
gerçekleştirdik. Bu yıl 6.’sı düzenlenen Geleneksel Uçurtma
Şenliği’nde birbirinden güzel uçurtmalar gökyüzüne
gökkuşağının yedi rengini verirken, mezunlarımız da Kolej-In
Sosyal Tesisi ile tanışma fırsatı buldu. Gün boyu tesisimizi
dolaşan misafirlerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık.
Hedefimiz en kısa sürede tesisimizi, TED camiasının kullanımına
açmaktır.
Bu sene kalbimizin bir tarafı, dört takımla birinci ligde
mücadele edecek olan Spor Kulübümüz ile atacak. Bize
bu gururu yaşatan kadın-erkek basketbol ve voleybol
takımlarımıza birinci lig mücadelelerinde başarılar diliyorum.
Türk spor tarihinde, çok az kulübün gösterdiği bu başarıya imza
atan takımlarımızı desteklemek için tüm Kolejliler’i tribünlere
davet ediyorum.

Bülent BAĞDATLI ’81
TEDAnkara KolejiMezunları D
 erneğiGenel B
 aşkanı

Sevgili Kolejliler,

Genç yaşlı birçok mezunumuzu bir araya getiren, keyifli
sohbetlere vesile olan ve her Çarşamba gerçekleşen Happy
Hour buluşmaları da yaz sonrası tekrar hız kazandı.

Uzun bir yaz tatilinin ardından, birbirinden güzel renkleriyle
Ankara sonbaharında sizlerle tekrar buluşmanın heyecanını
yaşıyoruz. Öncelikle 2012 - 2013 Eğitim Öğretim Yılı’nda tüm
öğrenci, veli ve öğretmenlerimize sağlık, başarı ve mutluluk
diliyorum.
Geçtiğimiz dönemde gerçekleşen terör olaylarına bir kez
daha dikkat çekmek, şehitlerimizin hepimizde yarattığı derin
üzüntüyü dile getirmek isterim. Vatanımızı ve Cumhuriyetimiz’i
korumak için hayatlarını feda eden askerlerimize Allah’tan
rahmet, kederli ailelerine sabırlar, yaralananlara acil şifalar
diliyoruz. Bu hain saldırılar kesinlikle amacına ulaşamayacak,
ülkemizin birlik ve beraberliğine gölge düşüremeyecektir.
İnanıyorum ki sayısız kahramanlığa imza atan toplumsal
birlikteliğimiz ile bu kara günleri de geride bırakacağız.
Bu dönemde camiamızın güzel haberlerini sizlerle paylaşmak
istiyoruz. Hepimizin gururu TED Üniversitesi, 24 Eylül 2012
tarihinde eğitim - öğretim hayatına başladı. Yeni Cumhuriyet’in
şekillendiği ilk yıllarda Başkent Ankara’nın güzide bir semtine
adını veren Kolej binalarımız, bundan böyle ülkemizin
geleceğine yön verecek aydın ve çağdaş gençleri yetiştirecek.

Bir güzel gelişmeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu
sayıdan itibaren dergimizde TED İstanbul Ankara Kolejliler
Derneği ile ilgili haberler de yer alacak. Böylece dergimiz,
İstanbul Derneği üyelerine ulaşırken Ankara sınırlarının dışında
da sesimizi, sesinizi duyuracak.
Son olarak Cumhuriyet’imizin 89. yılını kutluyor, birlik
ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyorum.
Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü ve değerli
silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle bir kez daha
anıyoruz.
111. sayımızın içeriğinin oluşmasında, değerli yazıları ve
keyifli röportajlarıyla destek veren mezunlarımıza, reklam
verenlerimize ve Kolejliler Dergisi’nde emeği geçen tüm
arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.
Kolej ailesine sevgi ve saygılarımla,
Bülent BAĞDATLI ’81
Genel Başkan
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SÖZ SİZDE

Euro Bölgesi Krizi
Mezunlarımızdan H. Ahmet Kılıçoğlu’73 AB’nin küçülen ekonomisini bizler için değerlendirdi.
Yunanistan’la başlayıp İspanya, Portekiz,
İrlanda ve İtalya gibi ülkeleri de içerisine
alan Euro bölgesindeki ekonomik krizin ciddi
boyutlara ulaştığı, tüm dünya piyasalarını
etkilediği ve çözümün kısa sürede olmayacağı
görülmektedir. AB Maliye Bakanları’nın
Mayıs 2010’da Mali İstikrarı sağlamak üzere
oluşturdukları 750 milyar euroluk (Ekim 2011’de
1 trilyon Euro’ya yükseltilmiştir). Financial
European Stability Facility (FESF)’de soruna
çare olamamıştır.
Kriz, 2009 yılının sonlarında Yunanistanda
iktidara gelen Papandreu başkanlığındaki
sosyalist hükümetin, daha önceki yönetimin
ülkenin kamu borcunu olduğundan daha az
gösterdiğini açıklamasıyla ortaya çıktı. Ancak;
Yunanistan açısından krizin tohumları 2000’li
yılların başından itibaren güçlü Euro ve çok
düşük düzeydeki faizlerin avantajıyla kontrolsüz
bir şekilde 400 milyar dolar borç biriktiren
Yunan halkı ve hükümetleri tarafından atılmıştı.
Yunan hükümetleri bu sürede reel ücretleri iki
misli artırırken, emekli maaşları hatırı sayılır
şekilde yükseltilmiş ve bu kaynaklar üretime
yönelik yatırımlarda yeterince kullanılmamıştı.
Diğer ülkelerde ise krizin nedenleri farklılık
göstermekle birlikte, esas itibariyle ortak

para birimi Euro’nun avantajıyla üye ülkelerin
tamamının neredeyse aynı şartlarda borçlanma
imkanına sahip olması ve kontrolsüz bir şekilde
borç yüklerini arttırması olarak ifade edilebilinir.
Söz konusu dönemde, güçlü ekonomilere
sahip Almanya, Avusturya, İsveç gibi ülkelerle,
daha kırılgan makro ekonomik dengelere
sahip İspanya, Yunanistan, Portekiz, Güney
Kıbrıs gibi ülkeler piyasalardan benzeri düşük
faizlerle talep ettikleri ölçüde borçlanmışlardır.
Maastricht Anlaşması’nın öngördüğü kriterler
çerçevesinde borçlanma ve bütçe açıkları
sınırları belirlenmesine rağmen, bazı üye ülkeler
yeni finansman teknikleri, türev ürünler ve AB
merkezi denetim zaafiyetinden yararlanarak bu
kısıtlamalara uymamışlardır.
Üye ülkeler arasındaki ticaretteki dengesizlikler
de krizin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Kriz
öncesi yıllarda Almanya’nın dış ticaret fazlasının
artmasına karşılık, İtalya, İspanya, Portekiz,
İrlanda gibi ülkelerde açıklar büyüyerek
ilerlemiştir. Bu durumda açık veren ülkelere
finansman sağlayan ülkelerden sermaye akımı
oluşmakta ve zaman içinde ‘’suni’’ bir refah artışı
meydana gelmektedir. Güçlenen Euro ile varlık
değerleri artmakta ve 2008’de ABD’deki krizde
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olduğu gibi şişirilen fiyatlarla “balonlar” ortaya
çıkmaktadır. Bu suni refah düzeyi sürdürülebilir
olmadığı için de birgün bu balonlar patlamakta,
özellikle gayrimenkul fiyatları düşmekte,
bankalar ellerindeki teminatların değerlerinin
ciddi sekilde indiğini görmektedir.
Reel ücretlerdeki artışlar da verimliliği ve
rekabet gücünü etkileyerek dış ticaret dengesi
üzerinde etkili olmaktadır. Bu dönemde
özellikle, Yunanistan ve İtalya ‘da reel ücretler
Almanya’dan çok daha fazla yükselerek rekabet
güçlerini azaltmıştır. Ayrıca, globalleşen
finansal sistemde bir ekonominin borcunu

SÖZ SİZDE

“Avrupa Birliği’nin ortak para birimi ile ilgili temel sorunu ortak bir maliye politikası
olmamasıdır. Merkezi bir hazine olmaması, ortak bir vergi, emeklilik politikasının ortaya
konulamamasına neden olmuştur.”

ödeyemez hale gelmesi veya erteleme
durumunda kalması, o borcu finanse eden
ülkelerin bankalarını da olumsuz etkilemektedir.
Yunanistan devlet tahvillerini ellerinde tutan
Alman, Fransız bankaları bu alacakları tahsil
edemezlerse kendi kreditörlerine karşı zor
durumda kalacaklardır. Bu piyasalarda “salgın”
diye tanımlanan ve günümüzün koşullarında
çok çabuk yayılabilen ciddi bir tehlikeyi işaret
etmektedir. Zaten, krizin önceleri Yunanistan,
İrlanda gibi ülkelerde başlayıp, göreceli olarak
çok daha sağlam ve büyük ekonomilere sahip
İspanya, İtalya gibi ülkelere de yayılması bu
nedenle olmuştur. Panik havası, güvensizlik
ve siyasi mülahazlarla ekonomik tedbirlerin
gecikmesi de krizi derinleştirmiştir.
Avrupa Birliği’nin ortak para birimi ile ilgili temel
sorunu ortak bir maliye politikası olmamasıdır.
Merkezi bir hazine olmaması, ortak bir vergi,
emeklilik politikasının ortaya konulamamasına
neden olmuştur. Para politikasında ise farklı
bir durum söz konusudur. Ortak para birimi
kullanılması nedeniyle üye ülkeler kendi
başlarına para basma, devalüasyon gibi
tedbirlere başvurarak gerek borç sorunlarını,
gerekse dış ticaret açıklarını düzeltme yoluna
gidememektedir.
Bu süreçte, AB’nin yardım paketine başvuran
ülkelere politik açıdan sevimsiz ama ekonomik
açıdan zaruri tedbirler önerilmiştir. Ücret

kesintileri, emekli haklarının azaltılması,
işten çıkartılmalar ve özelleştirmeler gibi
uygulamaların siyasi sonuçları da çok çarpıcı
olmuştur.
Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, İrlanda ve
Yunanistan gibi ülkelerde iktidar değişiklikleri
meydana gelmiştir.
Sonuç olarak, AB’nin 13 trilyon dolar
büyüklüğündeki ekonomisi küçülmeye devam
etmektedir. Son rakamlara göre, ortak para
birimi kullanıcısı 17 ülkede ekonomik faaliyet
yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0.7 yavaşlamıştır.
Bölgenin en güçlü ekonomisi Almanya ikinci
çeyrekte yüzde 1.1, (ilk çeyrek yüzde iki)
büyürken, İtalya, İspanya gibi ülkeler derin bir
resesyona girmişlerdir.
Almanya gibi, Kuzey Avrupa ülkelerinin
genişleyici politika izlemeleri ve bunun yanı sıra
ücret politikalarını yukarı doğru revize ederek,
Güney Avrupa’da sorunlu ülke ekonomilerine
destek olmaları büyük önem arz etmektedir.
Ayrıca, ECB (European Central Bank) daha hızlı
ve kararlı hareket ederek faizleri makul düzeyde
tutmaya devam etmelidir. ECB’nin yeni başkanı
Maria Draghi, daha agresif bir politika izleyerek
piyasalara güven vermeyi belli ölçülerde de
olsa başarmıştır. Draghi, sınır olmadan direkt
tahvil satın alınacağını vurgulayarak euro’nun
korunması için her türlü tedbirin alınacağını

söylemesi piyasalara olumlu yansımıştır. Güney
Avrupa’daki ülkeler sıkı maliye politikaları
izlemeye mecburdurlar. Fakat, bu kemer sıkma
politikaları ekonomik büyümeyi destekleyen
tedbirlerle beraber uygulanmalıdır, aksi halde
ekonomik faaliyetin durduğu veya düştüğü hiç
bir yerde bütçe hedefleri tutmayacak ve kriz
daha da derinleşecektir.
Kasım ayında Amerika’da başkanlık seçiminin
yapılacak olması, Avrupa Birliği bünyesinde
Bankalar Birliği’nin kurulması, genel tasarruf
mevduat sigortası sisteminin oluşturulması
ve ortak bir maliye politikasının uygulanması
gibi yapısal tedbirlerin alınmasındaki zorluklar,
piyasaların 2013 yılına ilişkin beklentilerini
şekillendirecektir.

H. Ahmet KILIÇOĞLU’73
1973 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun
oldu. 1977 yılında İngiltere’de University
of Essex’ten ekonomi dalında mezun olan
Kılıçoğlu, 1978 yılında aynı üniversitede
yüksek lisansını tamamladı. Çalışma hayatına
1979’da T.C. Sanayi Bakanlığı’nda başladı,
1980 yılında ise Türkiye İş Bankası’nda
Uzman Yardımcısı olarak devam etti. 1984
yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı ve F- 16 Uçak Projesi’nde idari
görevlerde bulundu.
1987 yılından itibaren Türk Eximbank’ta çeşitli
kademelerde bulunan Kılıçoğlu 1998-2010
yılları arasında Genel Müdür olarak görev
yaptı, 2001 yılında Dünya Eximbank’ları
Birliği Başkanlığı’na seçildi.
Kılıçoğlu halen Doğan Yayın Holding Yönetim
Kurulu Üyeliği ve Türk Eğitim Derneği Başkan
Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.
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TED Üniversitesi Açıldı!

Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Derneği’nin yükseköğretimdeki son halkası olan
üniversitemizin resmi açılışı, T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, TEDÜ Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve
TEDÜ Rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar’ın konuşma yaptıkları bir törenle gerçekleşti.
Eylül 2012 itibariyle ilk öğrencilerini alan TED
Üniversitesi, 17 Ekim 2012’de Kolej Kampüsü’nde
resmi olarak açıldı. Kaliteli eğitim vermenin tüm
koşullarını taşıyan, öğrenci merkezli felsefesi
ve uluslararası bağlantılarıyla fark yaratan,
öğrenen, araştıran ve keşfeden bir kurum olmak
üzere yola çıkan TED Üniversitesi’nin açılışına
yoğun bir katılım vardı.

TEDÜ Seçkin Bir Üniversite Olacak

Açılışta T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah
Gül, “Millî Eğitim Bakanlığı’ndan sonra TED,
Türkiye’nin eğitim sektöründe en önemli millî
kuruluşlarından birisidir” dedi. Cumhurbaşkanı
Gül, ayrıca, yeni yükseköğretim yasasını
hatırlatarak bu yasanın amacının, Türkiye’de
daha iyi bir üniversite sistemi olduğunu
vurguladı. Cumhurbaşkanı Gül, “Ben hem
Cumhurbaşkanı olarak hem de TED Ana
Tüzüğü’nün 2. maddesini burada hatırlatayım
size, sizin tüzüğünüzün ana maddesinde
‘Cumhurbaşkanı Türk Eğitim Derneği’nin
yüksek koruyucusudur’ diyor. Dolayısıyla
bu sorumluluğumla da bu üniversitenin
kuruluşunu yakından takip ettim ve her türlü
desteği verdim. İnanıyorum ki çok seçkin bir
üniversite olacak” dedi.

şöyle devam etti: “TED Üniversitesi’nin
olağanüstü iyi eğitim veren, olanaklarına
uygun araştırma politikaları ile belirli araştırma
alanlarında adres olan, yönetişimde mütevelli
– rektörlük - öğretim üyeleri - idari personel
işbirliğini hayata geçiren bir üniversite olmasını
istiyoruz. Tüm bunların yanı sıra uluslararası
bağları etkili, değişim programları doyurucu,
sürdürülebilir ve istikrarlı yapısı olan ve tüm
topluma güven veren bir üniversite olması da
bizim için önem taşıyor. Eylül 2012 itibariyle 320
kişilik kontenjanımızın tamamını doldurarak ilk

Daha Güçlü Türkiye

TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu, “Üniversite, bir öğretim
kurumu olmanın çok ötesinde, bir medeniyet
projesidir. Medeniyet yolculuğuna çıkmış bir
milletin çocukları olarak, üniversiteyi geleceği
inşa etmenin temel araçlarından biri olarak
görüyoruz. TED Üniversitesi olarak vakıf
medeniyetinin tarif ettiği anlamda gerçek bir
vakıf üniversitesi olmak azmindeyiz.” diyerek
sözlerine başladı ve TED Üniversitesi ile “Daha
Güçlü Türkiye” hayaline ulaşmak istediklerinin
altını çizdi.

Tüm Topluma Güven Veren Bir
Üniversite

TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar
doğru ve saygın bir vakıf üniversitesi kurma
hayaliyle yola çıktıklarını belirterek konuşmasına
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öğrencilerimizi kabul etmiş olmaktan büyük
mutluluk ve heyecan duyuyoruz.”
Tören, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, YÖK
Başkanı Gökhan Çetinsaya, Milliyetçi Hareket
Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Ankara Valisi
Alâaddin Yüksel, TED Üniversitesi Mütevelli
Heyet Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Rektör
Prof. Dr. Öktem Vardar’ın katılımıyla T.C.
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Türk
Eğitim Derneği’nin sembolü olan meşaleyi
yakması ile sona erdi.

“Cumhuriyet’in Meşalesi
TED Ankara Koleji”

GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN
İNDİRİMLİ SATIŞ NOKTASI
TED ANKARA KOLEJİ VAKFI
OKULLARI
(İndirim stoklarla sınırlıdır)

İrtibat:
sisim@tedankara.k12.tr
0.312.586 90 00/4235

PORTRE

Örnek Bir
Kolejli...
Kerem MAĞDENLİ’91

TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübü Başkan
Yardımcısı Kerem
Mağdenli’91 ile parlak
kariyeri ve Kolej üzerine
keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik. Tüm
camiamız tarafından
çok sevilip, sayılan
babası Sayın Mehmet
Mağdenli’yi hoş anılarla
yad ettik.
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“Kolej’de aldığımız eğitimin yanı sıra araştırıcı olmak, çalışkan olmak, dürüst olmak gibi
meziyetler de bize öğretildiğinden iş hayatında Kolejliler’in önde olacağına inanıyorum.”
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1973 yılında Ankara’da doğdum. 1979 yılında bir
Pazar günü Kurtuluş’taki eski ilkokul binasının
birinci katında babam ile bir sınıfa girdik, o
sınıfta benim gibi 6 yaşında birçok çocuk vardı.
Öğretmenin sorduğu soruları kâğıt üzerinde
gösterip bazılarını da işaretleyerek sınıftaki
diğer çocuklar ile beraber Ankara Koleji’ne
girdim.
Öğrencilik hayatım benim için çok eğlenceliydi
ancak ailem için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
Özelikle lise yıllarında, ikmale kaldığım
derslerin telafi imtihanları için her yaz hazırlık
kurslarına gitmek zorunda kaldığımdan, her
sene yaz kış okuldaydım diyebilirim. Geriye
dönüp hatırladıkça, o yıllarda bana işkence
gibi gelen ikmal kursları şimdi çok güzel bir
hatıra olmuş. Hala en yakın arkadaşlarım, o
dönemlerde edindiğim arkadaşlarım.
Lise bittikten sonra Bilkent Üniversitesi Turizm
Bölümü’ne girdim. Okul bittiğinde turizm
ile alakalı çalışmayı beklerken, dünyanın en
geniş ofis ağına sahip, taşıma organizasyonu
alanında uzman İsviçreli bir firmanın kargo
uçağı departmanında çalışmaya başladım.
Daha sonra 1 yıla yakın bir süreyle İsveçli bir
cep telefonu üreticisinin yeni cep telefonunu
İstanbul dahil dünyanın belli başlı şehirlerine
taşıma organizasyonunda ve kargo uçağı
işletmesinde görev aldım. İş süremin
sonlarına doğru firmadan iş teklifi almama
rağmen ayrıldım. Daha sonra Almanya’da
kendi ofisimizde 4 yıla yakın bir süre çalışıp,
Türkiye’ye döndüm.
İş hayatında elde ettiğiniz başarılarla
adınızdan söz ettiriyor, bizi
gururlandırıyorsunuz. Sizce bu kariyerde
Kolej’in yeri nedir?
Kariyerimde Ankara Koleji’nin yerinin çok
büyük olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında
yaşarken, insanlarla tanıştıktan 10 dakika sonra
Amerika’da nerede okuduğumu, İngilizce’yi
nerede öğrendiğimi sorarlardı. Avrupalılar’ın
Türkler’e karşı önyargılı davranmasına da
yıllarca şahit olunca, İngilizce’yi Türkiye’de
ortaokul lise eğitiminde öğrendiğimi söylemem
ile yüzlerinde beliren o şaşkınlık ifadesi çok
hoşuma giderdi. Ankara Koleji’nde aldığım

İngilizce eğitiminin iş hayatımda belirleyici
olduğunu düşünüyorum. Zira yaptığınız
işi, verdiğiniz hizmeti iyi ifade edemeyince,
Türkiye’de çekinerek hizmet almaya gelen
global bir firmanın sizinle sözleşme yapması
zorlaşıyor. Diğer taraftan Ankara Koleji’nde
bize aşılanan birlik ve beraberlik ruhunun da
iş hayatındaki başarıda çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Ekibiniz ile birlikte hareket
etmediğiniz, birbirinize güvenip eksikliklerinizi
tamamlamadığınız takdirde başarılı olmak
mümkün değil.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkan
Yardımcısı olarak kulübümüzün bugünkü
durumundan bahseder misiniz?
Kulübümüz 2012 - 2013 sezonunda Erkek
ve Kadın Basketbol Takımları ile Erkek ve
Kadın Voleybol takımları Türkiye 1. Ligleri’nde
mücadele ediyor. Bu kadar takım ile 1. Ligler’de
mücadele etme başarısı ve becerisi gösteren
Türkiye’de sadece 3 takım var. Ankara Kolejliler
Spor Kulübü, Galatasaray ve Fenerbahçe.
Kulübümüzün gösterdiği bu başarı ile gurur
duyulması gerektiğini düşünüyorum.
Erkek Basketbol Takımı’mız 5 yıl sonra Beko
Basketbol Ligi’ne yükseldiği ilk yılında Türkiye
Kupası 8’li finallerine kalmayı başardı. Birbirine
inanan, iyi karakterli ve uyumlu Ankara Koleji’ne
yakışan bir takımımız var. Bu sezon çok iyi
mücadele ederek ve galibiyetler alarak, Beko
Basketbol Ligi’nin korkulu rüyası olacağımıza
inanıyorum.

Babanız Mehmet Mağdenli tüm Kolej
camiası tarafından çok sevilen, sayılan bir
isimdi. Onu bir de sizden dinlemeyi rica
ediyoruz.
Babamın hayattaki önceliklerden biri işi, diğeri
de TED Ankara Koleji idi. Bazen biri diğerinin
önüne geçerdi. Ofiste gece yarılarına kadar
takımlar kurulur, menajerler ile görüşmeler
yapılır, oyuncular ile pazarlıklar yapılırdı. İş
ile ilgili toplantılar, görüşmeler tamamen
Ankara Kolejliler Spor Kulübü programına
göre ayarlanırdı. Müşteri ofiste beklerdi ancak
antrenörler, oyuncular beklemezdi. Onların
işler görülür daha sonra müşteri görüşmesine
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geçilirdi. Eğer o hafta galibiyet alınmamışsa
tabi durum farklı oluyordu.
Babam gerçekten de TED Ankara Kolej’ine
tutku ile bağlıydı.
Hiç unutamadığım bir anıyı anlatmak istiyorum.
19. doğum günüm Kolej’in Koraç Kupası’nda
Hapoel Jerusalem takımı ile yapacağı maçtan
bir önceki güne denk gelmişti. O akşam
maç öncesi Hapoel Jerusalem yönetici ve
takımına yemek verilecek idi. Benimde yemeğe
katılmam gerektiği söylendi ve Çankaya’da bir
restoranda 40 kişilik oyuncu ve yöneticiler ile
birlikte büyük bir masanın çevresine oturduk.
Ben de masanın ortasında otuyordum. Yemek
yendi konuşmalar yapıldı ve herhalde
birazdan kalkarız diye düşünürken bir pasta
geldi ve maç yemeğinde rakip takım ile beraber
bir doğum günü kutlaması yaptık.

Gerek başarılı iş hayatınız, gerekse spora
olan desteğinizle örnek bir Kolejli’siniz.
Kolejli kardeşlerimize bir mesajınız var mı?
İş hayatı son derece zor ve çetrefilli bir
yola sahip. Sabırlı olmak, çok çalışmak ve
dürüst olmak gerekiyor. Kolej’de aldığımız
eğitimin yanı sıra araştırıcı olmak, çalışkan
olmak, dürüst olmak gibi meziyetler de bize
öğretildiğinden iş hayatında Kolejliler’in önde
olacağına inanıyorum. Kolejliler mutlaka
birbirleri ile çalışmalı ve birbirlerine destek
olmalı. Bu vesile ile tüm Kolej ailesine sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

Kerem MAĞDENLİ’91
1991 yılında TED Ankara Koleji’nden,
1996 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm ve
Otelcilik Bölümü’nden mezun oldu. 1996
yılında kendi ismi ile Sigorta Acenteliği
yaparak işe başladı. 1997 yılında Zürih’de
global bir hava kargo firmasında 1 yıl süre
ile çalıştı. 1998-2002 yılları arasında
Münih’te kendi ofislerinin kurulması ve
geliştirilmesi görevine getirildi. 2003
yılından bugüne kadar 10 şirketten
oluşan kendi Gurubu’nun yönetimini
gerçekleştiriyor.

AKTUALİTE

Atatürk’ün Ankarasında
Sonbahar
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AKTUALİTE
Ankara’da Sonbahar ve Cumhuriyet Coşkusu
“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu “ben” kelimesiyle ifade
edemem; o, ben değil, bizdir!
O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Benim
teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması
ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!
Mustafa Kemal ATATÜRK
Sonbaharı güzeldir Ankara’nın. Doğa dinlenmeye
çekilince, sosyal hayatta bir kıpırtıdır başlar.
Günler kısalırken, uyuklamakta olan iş hayatı
canlanır. Okullar açılır. Tiyatro salonları, Opera
Bale Sahnesi yeni oyunları ile Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası açılış konseriyle “Merhaba”
der Başkentlilere.
Tatil rehavetini atarken, millet olduğumuzu,
bu vatanın nasıl kurulduğunu hatırladığımız
günleri de arka arkaya karşılarız. Her yıl Ekim’in
13. gününde Ankara’nın Başkent oluşunu, 29.
Gününde Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlar
Ankaralı’lar.
20. Yüzyılın başındaki Ankara, İstanbul’dan
bakıldığında, herhangi bir Anadolu şehri idi. Milli
Mücadelede haberleşme merkezi olan bu taşra
ili, başta Mustafa Kemal ve arkadaşları olmak
üzere, vatanı kurtarmak için gelen her rütbedeki
sivil ve askere kucak açmıştı. Atatürk’ün
Samsun’a çıktığı günden itibaren, Ankara halkı
Kuvayi Milli güçlerinin yanında olmuş, ilk eylemli
destek de Ankara’dan gelmiştir.
Ankara’nın koruyuculuğu altında gerçekleşen
Sivas Kongresi yüzünden, İstanbul Hükümeti
bu ile odaklanmış, Ankara Valisi görevden
alınmıştı. İstanbul Hükümeti’nin atadığı yeni
vali Ziya Paşa ise Ankaralılar tarafından kabul
edilmemiş, Ankara Belediye Başkanı ile Müftüsü
İstanbul tarafından atanacak bir valiyi kabul
etmeyeceklerini saraya bildirmişlerdi.
Ankara Halkının kendisinin seçtiği Vali Vekili
Yahya Galip Bey, Atatürk’e çektiği telgrafta,
İstanbul’un atadığı bir valiye görevi teslim
etmeyeceğini bildirmiş ve bu düşüncesi kabul
edilmediği takdirde “Ben de görevimden ayrılıp
sizin gibi sine-i millete döneceğim.” demiştir.
İstanbul’un atadığı yeni vali de Eskişehir’den
İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır.
Nutuk’ta Ankara Vali Vekili’nin Atatürk’le olan
yazışmasında bunları açık olarak görüyoruz.
Atatürk ve Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya
gelişinden sonra da şehir halkı, dirayetli
önderleri ile Atatürk’ün yanında yer almaya
devam etti. Bir kısım milletvekilinin, Atatürk’ün
milletvekili olmasına karşı kurdukları tertipte,
Ankara halkı, Atatürk’ü hemşehrisi ilân etmiştir.

Savaş bittiğinde Kuvayı Milliyeciler için
başka bir başkent yoktu. Ankara’yı 1923’te
başkent yaparlarken yeni bir şey yapmadılar;
kendilerinin de söylediği gibi mevcut durumun
adını koydular.

geri kalma nedenlerini ele almakta. Atatürk
Türkiyesini ise, ne Doğu ne de Batı ile pek
ilişkilendirmeden, özgünlüğünü teslim ediyor.
Maalouf Türkiye Cumhuriyetini siyasi ve kültürel
başarı örneği olarak ortaya koyuyor.

“Biz Ankara’nın yazın tozuna, kışın çamuruna
tahammül etmeliyiz ki, Anadolu‘nun bütün
ihtiyacını anlayabilelim. Derdine deva olalım.
Vatanın asıl parçalarının yüzde doksan beşi
Anadolu’da olursa ve hükümetin merkezi
İstanbul’da bulunursa, Hükümet Anadolu’yu
biraz güçlükle düşünür.”

Atatürk için “Osmanlı ordusunun bu subayı,
galiplere “Hayır” deme cesaretini göstererek,
onları, tasarılarını gözden geçirmek zorunda
bırakmıştır.” der. “Atatürk, kendi halkından
Avrupalılara karşı savaş verirken, aynı zamanda
Avrupalılaşmasını istemiştir. Halk, kendisine
haysiyetini geri veren kişiye destek verir.
Bağımsızlık savaşından zaferle çıkan Türk halkı,
inanç sisteminden dile-harf sistemine, yönetim
şeklinden soyadı almaya, kadın haklarından
giyime kadar hattâ ölçü birimlerinde, saattakvimde değişiklik gibi daha ihmal edilebilir
görünen düzenlemelerle, yaşamının alt üst
edilmesine izin vermiştir.

Bu zihniyetteki Kuva-yı Milliye ruhu,
Cumhuriyetin ve Türkiye’nin geleceğini
yönlendirmiş ve hazırlamıştır.
Ankara’nın başkent oluşu aslında yeni bir insan,
yeni bir ulus, yeni bir devlet ve yeni bir Türkiye
yaratma iradesi ve süreci içinde düşünülmelidir.
Lozan Barış Andlaşması’nın, 23 Ağustos 1923
tarihinde TBMM’de onaylanmasıyla ülkenin
temel dış politik sorunları çözülmüş ve iç politika
kararlarının alınması zamanı gelmişti.
13 Ekim 1923 tarihinde Ankara’nın başkentliğinin
kabul edimesinin ardından 29 Ekim tarihinde de
yeni devletin yönetim şekli Cumhuriyet olarak
ilan edilmiştir.
Bir yandan ekonomik-siyasal düzenlemeler
–muhalif seslere rağmen- uygulanırken
sosyokültürel hayatla ilgili devrimler de arka
arkaya hayata geçirilmekteydi. Atatürk’ün
dava arkadaşları bile bu değişikliklere ve
zamanlamasına itiraz etmekteydiler. Ancak
Mustafa Kemal hem fikir hem harekat adamıdır.
Şehir şehir dolaşıp başöğretmenlik yapmış,
devrimleri birer birer bizzat kendisi halkına
tanıtmıştır.
Savaştan yeni çıkmış, fakir düşmüş,
muhafazakar, eğitimsiz bir halk bunca değişikliği
çok direnç göstermeden kabullenmiştir. Bunun
sırrını Amin Maalouf “Çivisi Çıkmış Dünya”da
anlatıyor:
Batı dünyasının benmerkezci politikalarının
neden olduğu kargaşayı eleştiren yazar,
geçmişte uygarlığın beşiği sayılan Doğu’nun,
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, insanlık
tarihinin çok nadir şahit olduğu bir kahramanlık
destanıdır. Bu nedenle onca yokluk içinde, savaşı
kaybetmiş müttefiklerimiz arasından galibiyetle
çıkıp Lozan masasına muzaffer oturduğumuzu,
muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki
asil kanda olduğunu sonbaharda, her 29
Ekimde, her 10 Kasım’da bir kez daha minnetle
hatırlarız.
Ülkelerin tarihlerindeki önemli olayların
yıldönümlerinin, her yıl yeni baştan, geçmişten
o güne kadar, Dünya nerede, biz neredeyiz,
nereye gidiyoruz meselelerine milletçe bakma
fırsatı olduğunu biliriz. Bu değerlendirmenin
yapılmadığı, şekilsel törenlere dönüşen
yıldönümlerinin, tarihin gittikçe silikleşmesine
yol açacağını da biliriz.
Bu anma törenlerinde İki Mustafa Kemal
olduğunu da idrak ederiz: Biri et ve kemik, geçici
Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal ise biziz,
hepimiz!
Memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat
ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir
topluluk!
Çok güzeldir Ankara’da sonbahar...
Ayfer Niğdelioğlu 81’

BİZİM DÜNYAMIZ

Olmasaydın... Olmazdık...
Büyük adam ölünce…

Sene 1938, 10 Kasım...
İstanbul Üniversitesi’nde saat 9’u 5 geçenin meşum haberi duyulmuş... Bir
Alman profesör var, Hukuk Fakültesi’nde, o da duymuş, şaşırmış. Derse
girsin mi, girmesin mi bir türlü karar veremiyor. O sırada aklına rektöre
müracaat etmek gelir. Kalkar, yanına gider. Aralarında şu konuşma geçer:
-Efendim, mütereddidim. Acaba ne yapsam?
-Sizde böyle büyük bir adam ölünce ne yaparlarsa, onu yapın.
İşte o zaman Alman profesör kollarını iki yana sarkıtarak:
-Bizde bu kadar büyük bir adam ölmedi ki... der.
(Yücebaş, Hilmi, Atatürk’ün Nükteleri-Fıkraları, Hatıraları, İstanbul, Kültür
Kitapevi, 1963, )

Geride yüce bir eser bıraktı
Gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan kahraman geride
yüce bir eser bıraktı… Geride, kanla, azimle, asaletle, eşi benzeri görülmemiş
bir cesaretle tüm dünyaya kafa kaldıran genç Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluşu ve gelişmesindeki gayelerinin temel taşı olan ilke ve inkılâplarını
bıraktı.

Gurur, minnet ve saygıyla anıyoruz…
Aramızdan ayrılışının 74. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü
anmak üzere, “Türk Devrimi’nin ruhunu ve hedeflerini geleceğe taşımaya”
söz veren Kolejli mirasçıları olarak, Ata’mızı sonsuzluğa uğurladığımız 10
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Kasım’da, TED Ankara Koleji Mezunları, öğrencileri, öğretmen ve velileri
İncek kampüsümüzde biraraya geldik.
Atatürk’ün kurduğu Türk Eğitim Derneği ailesi olarak, Ulu Önder’imizi
düzenlediğimiz bir törenle gurur, minnet ve saygıyla andık. Onu ne
kadar özlediğimizi bir kez daha hatırladığımız bu hüzünlü ve soğuk günde
içimizdeki Atatürk sevgisiyle ısındık.
Okulumuzda düzenlenen törenin ardından, hep beraber Anıtkabir’e
giderek Ata’mızı ebedî istirahatgâhında ziyaret ettik. Son olarak TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği üyeleri olarak Ata’mızın Selanik’teki evinin
modeli olan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki Atatürk Evi’ni gezdik.
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ÇANAKKALE 1915
Turgut Özakman’ın eserinden sinemaya uyarlanan, Yeşim Sezgin’in yönettiği
“Çanakkale 1915” filmini Kolej ailesi olarak, 11 Kasım Pazar günü gazilerimizle birlikte
izledik.
Kurtuluş Savaşı’nın taç kapısı, girişi olan Çanakkale Savaşı’nın destanını, tarihin en
eski milletlerinden birinin dirilişini, ateşten geçerek, kan içinde, bir daha uyumamak,
benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere
çığlık çığlığa direnişini beyaz perdeye aktaran filmi izlerken gözyaşlarımıza hakim
olamadık.

Muhteşem Bir Oyunu Birlikte İzledik:
“İSİM ŞEHİR HAYVAN”
12 Ekim gecesi, eserin Yılmaz Özdil’e ait olduğu,
Genel Sanat Yönetmenliği’ni Gencay Gürün’ün
yaptığı, Tiyatro İstanbul’un ses getiren kabaresi
“İSİM ŞEHİR HAYVAN” oyunundaydık.
Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu’nda
izlediğimiz ve Saygın Delibaş ile Fethi Kantarcı’nın
oyunlaştırdığı “İSİM ŞEHİR HAYVAN”ın
Yönetmeni Metin Serezli, oyun için; “Benim
niye aklıma gelmedi diye hayıflanarak ve onur
duyarak kabul ettiğim bir eser bu. Oyundaki
her şey gerçek. Ülkemizdeki çarpıklıkları
gösterip, muhatapları uyarmaya çalışıyoruz.
Komik ve eğlendirici bir dille ama sert olmadan
mesaj veriyoruz. Bu oyunla zamanın ruhunu
yakalamayı hedefledik ve seyirciyle müthiş
bir bağ kurduk” diye konuşuyor. Toplu bilet
alarak gittiğimiz oyunda, Metin Serezli Usta’nın
dediği gibi biz de seyirciler olarak; oyunla,
sahnedekilerle aramızda muhteşem bir bağ
kurduk.
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V. MURAD Bale Gösterisi Büyüledi…
TED Ankara Koleji Mezunlar
Derneği tarafından organize
edilen, sadece 93 gün süren
iktidarına karşın 28 yıl boyunca
hapis hayatı süren V. Murad’ın
yaşamının uyarlandığı ve Ankara
Devlet Opera ve Balesi’nce
sergilenen bale gösterisini Opera
Sahnesi’nde izledik.

V.Murad’ın 5 Kasım 2012 tarihli temsilinde
muhteşem bir sanat mucizesine şahit olurken,
V. Murad’ın 28 yıl hapis hayatı yaşadığı Çırağan
Sarayı’nda sürgündeyken yaptığı besteleri de
birlikte keşfettik.
V. Murad’ın bestelerini onun hayatını anlatan
balede kullanan, onlara bir anlamda yeniden
hayat veren, balenin liberettosunu hazırlayan
isimse tanınmış müzikolog ve besteci Emre
Aracı. Uzun yıllardır Osmanlı padişahlarının
eserleri üzerine araştırmalar yapan Aracı, iki
yıl önce V. Murad’ın bestelerinden haberdar
olmuş. Bu besteleri bale yapmak istemesinin
sebebini ise, “V. Murad’ı herkes sinir buhranıyla
anımsıyor ama sanatçı hassas kişiliği, yaptığı
yüzlerce Avrupai tarzda besteler çok az kişi
tarafından bilinir. Biz bu eserle onun farklı
yönünü ortaya koyuyoruz. Onun besteleri dans
edilmesi için yazılmış. V. Murad’ın bestelerinin
sahnelenmesini istedim. İki tane V. Murad
yarattım. Biri hapisteki V. Murad diğeri onun
hayalindeki padişah V. Murad... Bu iki karakterle
insanın iç çekişmelerini padişahın iki yönünü
vermek istedik” diye anlatıyor.
YARATICI KADRO
MÜZİK DÜZENLEME:
Emre Aracı, Bujor Hoinic
LİBRETTO:
Emre Aracı
KOREOGRAF:
G.Armağan Davran ARMAĞAN, A.Volkan
Ersoy
ORKESTRA ŞEFİ:
Bujor Hoinic
DEKOR-KOSTÜM:
Savaş Camgöz
IŞIK:
Fuat Gök
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Çarşamba Akşamlarının Adı:
Happy Hour
Yaz mevsimi tatillerle, işten fırsat buldukça şehirden kaçmak için yapılan kısa kaçamaklarla geçti. Tatil bitti… Yazlıklardan dönüldü. Camiamızı bir araya
getiren, her yaştan Kolejli’nin bir arada olmasına imkân veren Happy Hour buluşmalarımız ise yeniden hızlandı. Yoğun iş hayatımızda keyifli sohbetlerle
nefes almamıza yardımcı olan, dostlarımızla geçmişi yâd ettiğimiz, genç kardeşlerimizle umutlarını paylaştığımız ve her Çarşamba Kavaklıdere Sosyal
Kulübü’nde düzenlediğimiz Happy Hour buluşmalarımızda görüşmek üzere…
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Dönem Buluşmaları:

Dönem Buluşmaları:

99 Mezunları

95 Mezunları

Her sene gerçekleştirdiğimiz TED Ankara Koleji 99 Mezunları buluşmasını
bu sene ortalama 70-80 mezunumuzla 16.06.2012 Cumartesi akşamı
saat 19.30’da Hayal Kahvesi’nde (Tepe Prime) gerçekleştirdik.

TED Ankara Koleji 95 Mezunları buluşmasını 05.05.2012 Cumartesi
akşamı ve 29.09.2012 Cumartesi akşamı Mocha Lounge’da
gerçekleştirdik.

19
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92 Mezunları, 3 Meşale Yaktı
Türk Eğitim Derneği’nin “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık
Türkiye” adlı projesine ’92 mezunları da destek verdi.
2012 yılında 114 kişinin destek verdiği
organizasyon “TED Graduates‘92” Facebook
Grubu üzerinden gerçekleşti. Aralarında
İngiltere, Amerika, Bali, Rusya, İtalya,
St.Maarten ve İspanya’dan da katılımcıların
olduğu TED’92 mezunları yaktıkları meşaleler
ile gurur duyduklarını belirttiler.
92 Mezunları 2011 yılında da 42 kişiden 4,985
TL toplayarak 1 meşale yakmıştı. TED ’92
Mezunları, olarak önümüzdeki yıllarda destek
olunan bursiyer sayısını attırarak, bursiyerler
ile tanışarak eğitim hayatı boyunca yalnız
bırakmamak dileğindeler…

10.000 Genç Meşale, Daha
Aydınlık Türkiye Projesi
hakkında…
Gençliğin ve çocukluğun güzel bir yüzü, olgun
yaşlarımızın ise güzel bir ruhu vardır. Atatürk’ün
öncülüğünde kurulan ilk sivil toplum örgütü olan
ve 84 yıldır bu güzel ruhu korumaya çalışan Türk
Eğitim Derneği, alanında en köklü sivil inisiyatif
olarak faaliyet gösteriyor. 2003-2004 öğretim
yılı itibariyle bizler gibi çağdaş, laik, Atatürkçü
gençler yetiştirmek üzere Tam Eğitim Bursu
vermeye başlayan Dernek, 3 yıldır da “10.000
Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” sloganı ile
de bir eğitim seferberliği yürütmektedir.
Biz bu seferberlikle geleceğimize gölge düşüren
olumsuz ihtimalleri ortadan kaldıracağımıza, bu
çocukların yolunu aydınlatırken kendi yolumuza
da ışık tutacağımıza inanıyoruz.
Fırsat verilseydi, Türkiye’yi değiştirirdim
diyenlerden değil, değiştirenlerden olmak için
birer meşale de sizin yakacağınıza inanıyoruz.
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Derneğimiz 2012 yılı aidatı 100 TL.’dir.

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
ÜYELİK ÖDENTİ TALİMATI

Sayın üyemiz,
20 Şubat 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul kararınca;
* 2012 yılı aidatı 100.- TL olarak belirlenmiştir,
* Dernekte kesintisiz 40 yıllık üyeliğini devam ettirenlerden daha sonraki yıllarda üye aidatı 1.- (Bir) TL olarak
tahsil edilecektir,
* Doğum yılı itibariyle 25 yaşını doldurmamış dernek üyelerinden üye aidatının %50 si tahsil edilecektir.
1 - Ödemelerinizi Banka Hesap Numaralarımıza havale yoluyla;
T.İş Bankası

Ankara

Akay Şb.

4201 – 360 953

IBAN: TR05 0006 4000 0014 2010 3609 53

Finansbank

Ankara

G.O.P. Şb.

1915888

IBAN: TR96 0011 1000 0000 0001 9158 88

Garanti Bankası

Ankara

Kızılay Şb.

82 – 6296404

IBAN: TR26 0006 2000 0820 0006 2964 04

Yapı Kredi Bankası

Ankara

Akay Şb.

69948367

IBAN: TR26 0006 7010 0000 0069 9483 67

Akbank

Ankara

Bakanlıklar Şb.

0083032-3

IBAN: TR57 0004 6001 5388 8000 0830 32

2- Kredi Kartı Talimatı ile;
Aşağıda işaretlemiş olduğum ödemelerin, aksine talimat vermediğim sürece belirtmiş olduğum kredi kartı
hesabımdan derneğimiz hesabına alacak kaydedilmesini rica ederim.
………………………………………………………………..........................................................................................
Üye No
Adı Soyadı . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM:
.…………………………………............................
E-posta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maksimum

T. İş Bankası – T.C. Ziraat Bankası

Bonus

Garanti Bankası – ING Bank – Şekerbank – TEB – Denizbank

World

Yapı Kredi Bankası - Vakıfbank - Fortis - Anadolu Bank

Wings - Axess

Akbank

Cardfinans

Finansbank

Banka Adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kredi Kartı Bilgileri:
Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik Kodu:

-

ve

(Güvenlik kodu kredi kartınızın arkasında yer alan rakamın son 3 hanesi)

Geçmiş yıllara ait birikmiş aidatlarımı (

.........

TL)

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
12 eşit taksitte ödemek istiyorum.
2012 yılı aidatımı (

.........

TL)

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
2 eşit taksitte ödemek istiyorum.
Diğer yıllar aidatlarımı;
Her yılın Mart ayında peşin olarak ödemek istiyorum
Her yıl 5 eşit taksitte ödemek istiyorum.
Tarih:

İmza:

3 - www.kolej.org sayfamızdaki online işlem merkezinden.
4 - Posta çeki (Hesap No: 104 932) hesabımıza yatırarak veya derneğimize gelerek yapabilirsiniz.
Not: Kredi Kartı ile ödeme talimatı vermek için yukarıdaki kredi kartı talimatı bölümünü doldurarak, 0 312 418 74 41’e fakslayabilir
veya doldurduğunuz formu tarayarak uyelik@kolej.org adresine iletebilirsiniz.
Taşpınar Mah. 2800. Cad. No:5 İncek 06830 Gölbaşı / Ankara
Tel: (312) 444 0 958 Faks: (312) 418 74 41 Gsm: 444 0 958
e-mail: uyelik@kolej.org www.kolej.org
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6. Geleneksel Uçurtma Şenliği ve Kolej-IN
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin
düzenlediği 6. Geleneksel Uçurtma Şenliği,
07 Ekim Pazar günü İncek Kampüsü’müzde
gerçekleştirildi.
Kolejliler çocuklarıyla birlikte onlarca uçurtmayı
gökyüzüne göndererek göğü en güzel renklerle
boyadılar. Artık anne baba olan Kolejliler
çocuklarıyla çocukluk yıllarına döndüler, genç
Kolejli kardeşlerimiz ise; neşeleriyle günün
güzelliğine güzellik kattılar.

Kolej-IN ilk misafirlerini ağırladı...
Ailemizin bir araya geldiği bu güzel günde,
camiamıza nice güzel günler armağan edecek
olan Kolej-IN’i de sevgili Kolejlilerle tanıştırdık.
Bir sosyal tesis olmanın çok ötesinde,
yaşam tarzı olarak tasarlanan Kolej-IN,
değerli Kolejli ablalarımız, ağabeylerimiz ve
kardeşlerimizden tam puan aldı.

Uçurtmalarını uçuran, Kolej camiasını tek çatı
altında toplayacak olan Kolej-IN’le tanışan
Kolejlilere DJ Uğur Gündoğan eğlence dolu
performansıyla eşlik etti.
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TEDÜ

Liseye Veda Üniversiteye Merhaba...
TED Üniversitesi, TED Ankara Koleji
mezunlarının geçmişlerindeki en tatlı
hatıralarına ev sahipliği yapan Kolej
Kampüsünde, TED Ankara Koleji mezunlarına
özel bir kokteylli parti organizasyonu
gerçekleştirdi. 21 Eylül 2012 Cuma günü
gerçekleşen etkinlikte DJ. Uğur Gündoğan
da müzikleri ile geceye renk kattı. Tanıtım
kokteylinde bir araya gelen her yaştan
birçok mezun, gecenin geç saatlerine kadar
eğlenerek hasret giderirken “Kolej Hatırası”
perdesi önünde fotoğraflar çektirdi ve
defalarca birlikte Kolej Marşı’nı da söylediler.
TED Üniversitesi akademisyenleri ve idari
kadrosunun da katıldığı gecede TED mezunu
üniversite çalışanları mezunlarımıza tanıtıldı.
Gecede sırasıyla, TEDÜ Rektörü Prof. Dr.
Öktem Vardar ve Mütevelli Heyet Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu birer konuşma yaparak,
üniversite hakkında bilgi verdiler. Selçuk
Pehlivanoğlu “Üniversite kurmak hayalimizdi,
şimdi hep beraber hayalini kurduğumuz
üniversitemizin açılışında bir aradayız. Farklı
ve iyi eğitim veren, şov yapan değil, çağdaş
nesiller yetiştiren bir üniversite olarak,
Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacağız”
dedi. Kendilerine destek veren Kolejlilere
de teşekkür eden Pehlivanoğlu, üniversite
kurmanın kolay bir iş olmadığını dile getirerek,
çağdaş Türkiye’nin cumhuriyetine bağlı
gençlerinin yeni yetişmiş nesillerin simgesi
olmaya devam edeceklerini söyledi.

Neden TEDÜ?
TED Üniversitesi 2012-2013 eğitim öğretim
yılına, 320 kişilik kontenjanı tamamen
doldurarak başladı. İngilizce Yeterlilik
sınavlarından hemen sonra 17 Eylül’de İngilizce
Dill Okulu ve 24 Eylül’de ise bölümlerle birlikte
eğitime başlayan üniversitede ilk etkinlik
olarak Öğrenci Oryantasyon Günleri de
gerçekleştirildi.

www.tedu.edu.tr

Öğrencilere yapılan anketlerde çıkan
sonuçlara göre, TEDÜ’yü tercih eden
öğrencilerin çoğunluğu TED Üniversitesini
seçmelerine sebep olarak, öncelikle TED
isminin verdiği güveni, %100 İngilizce eğitim
öğretim veriliyor olmasını, öğretim üyelerinin
kalitesini ve genç olmasını, bölümlere
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değil fakültelere öğrenci alınıyor olmasını,
mezuniyet sonrasında TED Toplumunun yeni
fertleri olarak iş bulma konusunda önlerinin
daha açık olabileceğini ve üniversitenin şehir
merkezinde olmasını gösterdiler.
84 yıllık köklü TED geleneği ve markasının
verdiği güvenle, öğrenci merkezli eğitimin
Türkiye’deki ilk kurumsal ve istisnasız
uygulayıcısı olan TED Üniversitesi, yeni
eğitim tekniklerini ve liberal eğitim felsefesini
tüm aşamalarında uygularken, esnek bir
yapı altında anadal ve ekdal (major/minor)
programları ve kredi başına ücretlendirme
uygulaması ile öğrencilere alışılmışın dışında
farklı bir eğitim ortamı sunuyor.

TEDÜ

TED Mezunu Akademik ve İdari Kadromuz

Prof. Dr. Mehmet Reşit Tolun ’78
MMF, Dekan

Prof. Dr. Petek Aşkar ’74
Eğitim Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Aylin Özman ’82
İİBF, Uluslararası İlişkiler,
Profesör

Dr. Osman Alp ’89
MMF Endüstri Mühendisliği,
Doçent

Dr. Benhür Şevket Oral ’93

Dr. Nazire Nergiz Dinçer ’93
İİBF, İktisat,
Doçent

Dr. Mehmet Arısan ’87
İİBF, Uluslararası İlişkiler,
Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilm Dalı,
Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf
Öğretmenliği Anabilim Dalı
Yardımcı Doçent

Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent

Dr. Müge Çelik Örücü ’90

Yeşim Eraslan ’81
ELS, Müdür

Gülce Bayrakçı ’96
ELS, Md. Yardımcısı

Mehvar Ergün Türkkan ’98
ELS, Okutman/Ölçme ve
Değerlendirme Birim Başkanı

Tuba Berk ’86
ELS, Okutman

Eren Özaslan ’93
ELS, Okutman

Azra Erdem ’00
ELS, Okutman

Esra Erzen ’97
ELS, Okutman

Öykü Yücel ’06
İİBF, İşletme, Ar-Gör

İzzet Fehmi Güneş ’76
Genel Sekreterlik,
Genel Sekreter

İlkşen Çetintaş ’83
İnsan Kaynakları,
İnsan Kaynakları Yöneticisi

Mutlu Ata Can ’85
Kurumsal İletişim,
Kurumsal İletişim Yöneticisi

Ayşe Aylin Gelen ’81
Kurumsal İletişim,
Kurumsal İletişim Uzmanı

Selen Dikmenli ’91
Genel Sekreterlik,
Genel Sekreter Asistanı

Hasan Cumhur Nalcıoğlu ’80
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı,
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı

Dr. Sühendan Er ’83
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Dernek lokali değil, yaşam tarzı tasarladık...

Kolej-IN

BİRLİKTELİĞİMİZİN,
sevgimizin, dayanışmamızın,
başarımızın ve saygınlığımızın
simgesi olacak dernek sosyal
tesisimiz KOLEJ-IN, çok
yakında kapılarını açmaya,
sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Can Boğazdan Gelir

Mevsimsiz Yüzme Keyfi

Restoranımızda günbatımı ve göl manzarası
eşliğinde, Türk ve dünya mutfağı ile eşsiz yöresel
lezzetleri beğeninize sunacağız. Tecrübeli iş
ortağımız Bilintur Yemek Hizmetleri ile birlikte
özenle hazırladığımız farklı aromalar ve tatlar
duygularınızı harekete geçirecek , havuz başı
terasımızda ve oyun salonunda bu lezzetleri
tadarken Yumru Tepe’den güneşin batışını da
seyredebileceksiniz.

Çağdaş ve modern yaşam anlayışını paylaşmak,
Kolej camiasını yeni bir çatı altında bir araya
getirmek ve aramızdaki dayanışmayı artırmak
amacıyla inşa ettiğimiz KOLEJ-IN, sadece bir
spor kompleksi ya da dernek lokali olarak değil,
yepyeni bir anlayışı ve tarzı yaşama geçirmek
için tasarlandı.

Mevsimlere göre değişen ustalıkla seçilmiş
balık, mangal geceleri, yabancı ve yöresel açık
büfeler, kahvaltı ve brunchlar, özel isteklere
göre oluşacak menüler, büyük çaplı sosyal
etkinlikleriniz için hazırlanmış menüler pek
çok seçenek ve uygun fiyatlarla sizler için
hazırlanacak.

KOLEJ-IN’de yüzmenin keyfini 12 ay boyunca
çıkarabileceksiniz. Soğuk kış günlerinde
sıcacık bir ortamda yarı olimpik kapalı
havuzda günün yorgunluğunu ve stresini suya
bırakırken, çocuğunuz da yanı başınızdaki
çocuk havuzunda eğlenebilecek. Ankara’nın
sıcak yaz günlerinde ise İncek’in bunaltmayan
serinliğinde, açık havuzumuzda serinleyip geniş
teraslarımızda güneşleneceksiniz. Kendinizi
Ankara’dan uzaklaşmış, bir tatil köyüne gitmiş
gibi hissedebileceksiniz.

İncek Yerleşkesi’nin güney batısında,
okulumuzun hemen yanı başındaki tesisimiz,
sportif faaliyetlerin yanı sıra farklı imkânlar da
sunacak. 7 bin metre kareden fazla kapalı alanı
olan KOLEJ-IN’de hem spor yapacak, hem
de aileniz ve TED’li dostlarınızla keyifli anlar
yaşayacaksınız.

Bu muhteşem ambiyans içinde; sosyal etkinlik,
toplantı, seminer gibi organizasyonlarınız
ve özel günleriniz için, 250 kişilik çok amaçlı
salonumuzdan ya da bin kişiye kadar hizmet
verebileceğimiz havuz başı terasımızdan
faydalanabileceksiniz.

Yaşamak Harekettir
KOLEJ-IN’de sağlığınızı koruyacağınız, keyif
içinde zinde kalacağınız çok özel alanlar
da tasarladık. 3 adet tenis kortu, basketbol
sahası, kardio ve fitness salonları ile tercihinize
göre spor yapabilecek, dans dersleri ve
aktiviteleri ile ritim ve hareket esnekliğinizi
geliştirebileceksiniz. En son teknolojiye
sahip spor aletlerini uzmanlarımız eşliğinde
kullanırken hem ruhunuzun, hem bedeninizin
rahatladığını hissedeceksiniz. Spordan sonra
sauna – masaj – buhar odasını kullanarak tüm
yorgunluğunuzu üzerinizden atıp, stresinizden
arınmanızı sağlayacak sihirli dokunuşlar sizi
bekliyor olacak. Tüm bu aktivitelerden sonra
kendinizi kuaförümüzün hünerli ellerine bırakıp,
akşam yemeğine geçmeden önce güzelliğinize
güzellik de katabileceksiniz.

Dert Etmeyin Biz
Bakarız
Spor yapmaya giderken “Çocuğumu nereye
bırakacağım?” diye düşünmenize de gerek yok.
Deneyimli gözetmenlerimiz eşliğinde, 3 -7 yaş
ve 8 -12 yaş olarak düzenlenen iki ayrı çocuk
oyun odasında çocuklarınız yeni arkadaşlar
edinip oyunlar oynarken, sadece fiziksel değil
zihinsel olarak da gelişmeye devam edecek.
Çocuklarınız teknolojinin sağladığı en yeni
imkanlarla üretilmiş oyuncakların bulunduğu
bu salonlardan çıkmak istemeyecek.
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Çocukluk Günlerine
Dönüş
Oyun salonlarını düzenlerken sadece
çocuklarınızı düşünmedik, sizler için de
oyun alanları planladık. Masa tenisi, langırt
oynayabileceğiniz salonlarımızda yeniden
çocukluğunuza dönebileceksiniz. Ayrıca sporu
sadece fiziksel sporlar olarak görmediğimiz
için briç, satranç gibi zihin sporları da
oynayabileceğiniz salonumuzda çok keyifli
saatler geçireceğinize eminiz.

KOLEJ-IN’den
Vazgeçmeyeceksiniz
Her alanı siz üyelerimizin istek ve önerileri
ile mümkün olan en yüksek kalitede ürünler
kullanılarak yapılmış tesisimiz; okulumuz
yerleşkesi yanında yer aldığı için hem okulumuza
yakınız, hem de ayrı girişi ile okulumuzdan
bağımsız. Kolej-in sizin için; belki de en keyifli
zamanlarınızı geçireceğiniz, sağlıklı yaşamın
sırlarını keşfedeceğiniz, geçmişin yaşanmış
güzel anı ve duygularını hissedeceğiniz,
geleceğin Kolej arkadaşlıklarını oluşturacağınız
vazgeçilmez bir yer olacak. Bunun için çok
çalıştık ve eminiz.

“Bir derneğin yaşama geçirebileceği en modern
sosyal tesis olan KOLEJ-IN, çok yakında
kapılarını açıyor. KOLEJ-IN ile sizlere sadece
bir spor tesisini ya da lokali değil, eşsiz bir yaşam
tarzını da sunmaya hazırız.”
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Kalp yetmezliğinde
EECP tedavisi
Doç. Dr. Özlem Soran’82, yurt dışından en fazla konferans daveti
alan Türk doktorlarından... O’nu konferanslarda en çok mutlu
eden şey ise; bir Türk kadın hekimi olarak bilimsel arenada söz
sahibi olmak. Soran’la EECP Tedavisi üzerine konuştuk.
Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Amerika Birleşik Devletleri’nde Pittsburgh
Üniversitesi Kardiyoloji Departmanı’nda
Doçent Doktor olarak görev yapıyorum.
Aynı bölümde EECP Tedavi Laboratuvarı
Direktörü’yüm.
”Yurt dışından çok sık konferans daveti
aldığınızı biliyoruz, bu zamana kadar
yaklaşık olarak kaç konferans verdiniz?
160’ın üstünde yayın ve kongre sunumum
var. Ayrıca Amerika, Avrupa başta olmak
üzere kardiyoloji kongrelerine davetli olarak,
90’ın üzerinde konferans vermek üzere
çağrıldım.
Kaç ülkede konferanslar verdiniz?
Birçok... Bunlara birkaç örnek şöyle
verebilirim: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
birçok üniversiteye
konuşmacı olarak
çağrıldım. Ayrıca İsveç, Norveç, Polonya,
İtalya, Suudi Arabistan, İran, Suriye, Mısır,
Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Kanada,
Tayland, Portorico, İspanya ilk aklıma
gelenler.
Konferanslarınızda yaklaşık kaç
dinleyiciye hitap ettiniz?
Davetli olarak gittiğim konferanslarda sayı,
konferansın büyüklüğüne göre degişiyor.
Ancak; genellikle rakam 100 ile 600 arasında
değişir.
İlk konferansınızı nerede ve ne zaman
verdiğinizi hatırlıyor musunuz?
İlk büyük ve prestiji yüksek konferansımı
Pittsburgh’da verdim. EECP tedavisi her ne
kadar koroner arter hastalığının tedavisinde
kullanılıyordu ise de yaygın görüş kalp
yetmezliği
hastalarında
kontrendike

olduğu yani kullanılamayacağı idi. Bu
nedenlede kalp yetmezliği hastalarında
kullanılmamaktaydı. EECP tedavisinin kalp
yetmezliğinde kullanılabileceğini gösteren
bir projeyi önce üniversiteye, daha sonra
gerekli kurumlara izin almak üzere sundum.
Konu üstünde 5 sene çalıştık, bilimsel
araştırmalar yaptık. Araştırma sonuçlarımızı
yayınladık. FDA bütün araştırmalarımızı
inceledi ve EECP tedavisinin kalp yetmezliği
hastalarında güvenilir ve etkin bir şekilde
kullanılabileceğinin onayını verdi. İşte bu
onaydan sonra uluslararası bilimsel arenada,
konuşma yapmak üzere davetler gelmeye
başladı.
Sizi konferanslarda en çok mutlu eden
şey ne oluyor?
Bir Türk kadın hekimi olarak bilimsel arenada
söz sahibi olmak. Türkiye’den mezun
olduğumu ve davet üzerine Amerika’da
bulunduğumu söylemek.
Neden klinik araştırma yapmak gibi çok
iddalı bir yol seçtiniz?
Ortaokul ve lise yılları boyunca yüzdüm.
Ankara Koleji’nde okuyordum, ODTÜ’nün
yüzme takımında
yüzüyordum. Yüzme
bana hayata bakış tarzı verdi. Hiçbir zaman
olaylara ya da okuduklarıma kısa vadeli
bakamıyorum. Neden sonuç ilişkisi arıyor ve
uzun vade düşünüyorum. Yüzerken de asla
100 m. yüzemezdim, bütün birinciliklerimi
en uzun mesafe olan 800 m.’de alırdım.
Tıp hayatına başladıkdan ve araştırma ile
tanıştıkdan sonra havuzda değil okyanusta
yüzmek istediğimi anladım. Bizler doktorlar
olarak eşi olmayan bir meslek icra etme
şansını bulduk. Bu havuzda yüzmek gibi,
genel olarak çok çalışmak lazım ancak çok
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çalışırsan yapacakların aşağı yukarı bellidir.
Yolunu akademisyen olmaya çevirirsen o
zaman havuzdan çıkıp denizde yüzmeye
başlarsın. Olanaklar ve karşılaşacağın riskler
değişir. Klinik araştırmaya girince artık
okyanusa atlamışsındır. Risk yüksek ancak;
doğru projeler üretmeyi başarırsan karşına
çıkan güzellikler sonsuzdur. Geliştirdiğin
bir metod ya da ispatladığın bir tedavi şekli
ile hayatta hiç tanımayacağın insanların
yaşamlarına dokunma gibi eşsiz bir duygu
ile tanışırsın. Ben okyanusta yüzmeye karar
verdim ve onun için klinik araştırmalara
yöneldim.
”EECP Tedavi Yöntemi” hakkında bilgi
alabilir miyiz?
EECP Tedavisi, 1995 yılında FDA tarafından
onaylanarak koroner arter hastalığının
tedavisinde kullanıma sunulan
invasiv
(girişimsel) olmayan bir tedavi şeklidir.
Tedavinin en yaygın kullanıldığı hasta grubu ise;
• Daha önce bypass olmuş ya da koroner
(kalp) damarına balon anjioplasti yapılmış,
stent konmuş (PCI) ancak; göğüs ağrısı,
aşırı yorgunluk gibi şikayetlerin devam ettiği
hastalar,

SAĞLIK

“Yüzerken de asla 100 metre yüzemezdim, bütün birinciliklerimi en uzun mesafe olan 800
metrede alırdım. Tıp hayatına başladıkdan ve araştırma ile tanıştıkdan sonra havuzda değil
okyanusta yüzmek istediğimi anladım.”

• Başka hastalıklar ya da damar yapısının
elvermemesinden dolayı bypass ya da PCI
yapılması uygun olmayan hastalar,
• Bypass ameliyatı olmuş ya da PCI yapılmış
ancak; damarda tekrar darlık gelişmiş ve
tekrar müdehalenin riskli olduğu hastalar,
• Şeker hastalığı gibi ko-morbid durumları
olduğu için bypass ya da PCI’ ın uygun
görülmediği hastalar.

Doç. Dr. Özlem SORAN’82
1982 yılında TED Ankara Koleji’nden
mezun olan Soran, Ankara Tıp Fakültesi’ni
bitirdikten sonra ihtisasını kardiyoloji
alanında Türkiye’de yaptı. 1999’da
Pittsburgh Üniversitesi’nde kalp yetmezliği
üst ihtisasını tamamladı. 2001 yılında aynı
üniversitede EECP Tedavi Laboratuvarı
Direktörü oldu, 2003 yılında Kardiyoloji
alanında doçent oldu. Dr. Soran aynı
üniversitede epidemioyoloji masterı yaptı
ve ikinci dal Doçentliğini Epidemiyoloji
alanında aldı. Halen aynı üniversitede çift
dal doçenti olarak görev yapmaktadır.

EECP tedavisi günde bir saat 35 gün
devam eden, hastane yatışı gerekmeden
hastanın ayakta
tedavi gördüğü bir
sistemdir. Tedavi sistemi alt ekstermitelerde
(bacak ve kalçalar) dolaşan kanı kalbin
gevşeme fazında kalbe göndererek kalbin
kanlanmasını artıran, kalbin kasılma fazında
ise; kalbin önündeki yükü azaltarak kalp
kasılmasını güçlendiren bir mekanizma ile
çalışır. Tedavinin amacı bilimsel çalışmalarda
gösterildiği üzere kalbe dönen kan akımını
artırarak , kalpte ince kollateral dolaşım yani
ince kılcal damar ağı gelişimini sağlamaktır.
Yapılan çalısmalar EECP tedavisinin etki
mekanizmasını, endotel fonksiyonunu
düzelterek ve norohormon dediğimiz bazı
hormonların salınımlarını düzenleyerek de
gerçekleştirdiğini göstermiştir. Bugüne kadar
14.000’in üzerinde hastada araştırmalar
yapılmış, 150.000’in
üzerinde hastada
ise tedavi rutin olarak kullanılmıştır. Gerek
araştırma hastalarında olsun, gerekse günlük
rutin kullanımda olsun hastaların tedaviye
cevabı %80’dir.

2002 yılında Amerikan Kalp Derneği
(ACC) ve Avrupa Kalp Derneği (ESC)
tarafından “Fellow” olarak seçildi.
Yine aynı yıl Amerika’da Astra Zeneca
tarafından düzenlenen en başarılı klinik
araştırmalar yarışmasında yaptığı
klinik araştırma ile ilk 10 arasına seçildi.
2003 yılında Türkiye’de yılın en başarılı
doktoru ve bilim adamı seçildi. 2004
yılında “Atatürk’ün Kızları” ödülüne
layık görüldü. Kardiyoloji alanında
EECP tedavisinin kalp yetmezliğinde
kullanılabilirliğini dünyada ilk ispatlayan
doktordur, yaptığı klinik araştırmalar
sonrası tedavi FDA onayı alarak kalp
yetmezliği kullanımına girmiştir. Bu
konuda dünyada adı en çok geçen
doktordur.

1999 yılından beri ABD’de Medicare yani
Türkiye’deki Emekli Sandığı , Bağkur, Sosyal
Sigortalar Kurumları’na denk gelen kurum ve
hemen hemen bütün sağlık sigorta şirketleri
tedaviyi ödemektedirler.

Yaptığı bir başka klinik araştırma
sonuçları Amerikan Kalp Derneği
tarafından ( ACC ) tarafindan 2008
yılında tıbba yön veren en başarılı 3 klinik
araştırma arasına seçilmiş, “Late Breaking
Clinical Trial” oturumunda sunuma davet
edilen ilk Türk doktoru olmuştur.

Türkiye’de de EECP tedavisini uygulayan
Ankara, İstanbul ve İzmir’ de hastaneler ve
özel merkezler var. Ayrıca yakın zaman önce
Kocaeli Üniversitesi ve Gaziantep Sanko
Hastanesi de tedaviyi başarı ile uygulamaya
başlamıştır.
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Bir Tercüme Şirketinden
Çok Daha Fazlası...
İki Kolejli kardeşimiz, Nilgün Arıksoy
Baillie’84 ve Erdem Arıksoy’88
tarafından 20 yılı aşkın bir eğitim
ve tecrübe birikiminin eseri olarak
2004 yılında kurulan ACT Tercüme,
Danışmanlık ve Eğitim; pek çok özel şirket
ve kamu kuruluşuna profesyonel çeviri
ve dilbilim rehberliği, ingilizce eğitimi
(ESP) ve uluslararası ithalat - ihracat
danışmanlığı hizmetleri vermektedir.
Farklı konularda hem firmalara hem
de şahıslara profesyonel destek sunan
ACT ile ilgili merak ettiklerimizi değerli
mezunlarımıza sorduk.

Uluslararası ithalat-ihracat danışmanlığı
hizmetiniz hakkında bize bilgi verir misiniz?
Geçen zaman zarfında pek çok yerli ve yabancı
firmaya ithalat-ihracat, piyasa araştırması ve
pazarlama danışmanlığının yanı sıra kurumsal
tercüme hizmetleri verdik. Özellikle 20042007 yılları arasına bir Yunanistan firmasına
verdiğimiz danışmanlık hizmeti çerçevesinde
çimento sektöründe son derece büyük bir
tecrübe ve bilgi birikimine sahip olduk. Ayrıca
uluslararası çimento sektöründe de üretici
firmalar bazında akredite aracı firma olarak
sağlam bir yer edindik. Aynı yıllarda çimento
sektöründe edindiğimiz deneyimden hareketle
bir bims briket tesisini hayata geçirdik. Özellikle
stratejik ham madde (çimento, klinker,
demir-çelik, kömür, hurda gemi) ithalatı ve
ihracatı konusunda pek çok firmaya ve şahsa
danışmanlık hizmetini başarıyla verdik.
Tercüme konusundaki birikimleriniz ve
referanslarınızdan bahseder misiniz?
Uluslararası
ticaret
danışmanlığının
vazgeçilmez ayaklarından birinin de tercüme

Erdem ARIKSOY’88 - Nilgün ARIKSOY BAILLIE’84

olduğu hepimizin malumudur. Bugün aralarında
General Electric ve Philips gibi dünya devi
firmaların da olduğu pek çok kurumsal şirkete
tercüme hizmeti vermekteyiz. Ayrıca beyaz
et sanayinin önde gelen çatı kuruluşu BESDBİR ve dünyanın en önemli ve büyük damızlık
piliç üreticisi Aviagen’in (Ross Anadolu A.Ş.)
de resmi tercüme ofisi olarak hizmetlerimize
devam etmekteyiz. Beyaz et konusunda
edindiğimiz büyük bilgi birikimimiz sayesinde
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
konuyla ilgili tercümeleri ile AB mevzuatını da
bu bağlamda Türkçe’ye çevirmekteyiz.
Biraz da İngilizce Eğitimi ve ESP (English for
Specific Purpose) konusuna değinelim…
Bir lisan bir insandır sözünü duymuşsunuzdur.
İlkokul ikinci sınıfta Amerikan Savunma
Bakanlığı Okulları’nda başlayan, sonrasında
okulumuz TED Ankara Koleji’nde eğitimimizle
devam eden İngilizce maceramız bütün hızıyla
ve bugün de devam etmektedir. Ülkemizde son
yıllarda yabancı dil eğitimi ve tercüme en gözde
sektörlerden biri olmuştur. Bizi piyasadaki
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diğer kurum ve kuruluşlardan ayıran en önemli
nokta; bilgi ve deneyimizi kişisel eğitim ve
beceri ile harmanlamamız ve aktarımlarımızın
doğru, dürüst ve güvenilir olmasıdır. Kısacası
Google tercümesi yapmıyoruz. İngilizce
öğrenmeye gelen öğrencilerimize ‘My name
is Ayşe’ ile sınırlı olmayan, gramer ve dil
bilgisi eğitimi sunuyor; Amerikan kültürünün
İngilizce lisana yansımaları, deyimler, güncel
konuşma kalıpları, resmi ve özel yazışma
teknikleri, mülakat teknikleri, doğru ve ‘native
speaker’ aksanı, telaffuz konularında ve daha
birçok spesifik konuda hizmet veriyoruz.
Derslerimiz birebir ya da en fazla 5 kişilik
gruplar şeklinde yapılmaktadır. Yüksek kalite
hedefimiz nedeniyle katılımcı sayısı azdır.
Gelen öğrencilerimiz bir taşla birden fazla
kuş vurmaktadırlar aslında. Derslerimiz son
derece keyifli, akılda kalıcı, interaktif ve verimli
geçmektedir.
ESP hizmetlerimize; turizm alanında çalışan
beyaz ve mavi yakalılara, havayolu personeline
(uçuş ve yer hizmetleri, hava kontrol uzmanları),

KARİYER

“Bir lisan bir insandır sözünü duymuşsunuzdur. İlkokul ikinci sınıfta Amerikan Savunma
Bakanlığı Okulları’nda başlayan ,sonrasında okulumuz TED Ankara Koleji’nde eğitimimizle
devam eden İngilizce maceramız bütün hızıyla ve bugün de devam etmektedir.”

dış ticaret firması orta ve üst düzey yöneticileri
ile güvenlik sektöründe çalışan uzman kişilere
yönelik spesifik İngilizce eğitimini örnek
verebilirim. Halen ESP programına devam
eden Fizik Doçenti ve avukat öğrencilerimiz
mevcuttur.
Erdem Bey, başka bir alanda faaliyet
gösterdiğinizi, bu alanda ortağınız Ufuk
Bey’le ahşap zeka oyunları ürettiğinizi
biliyoruz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?
Tercüme ve uluslararası ticaret danışmanlığı
vaktimin çoğunu almakla beraber son yıllarda
ahşap işlerine yani hepimizin bildiği anlamda
marangozluğa karşı çocukluğumdan beri olan
ilgim, bu alanda profesyonel bir çalışma ortamı
nasıl yaratabilirim sorusunu gündeme getirdi.
Bu bağlamda arkadaşım ve ortağım Ufuk
Büyükyumak ile ahşap zeka oyunları üretimine
başlamaya karar verdik.
Bu oyunlardan biri de Tangram...Tangram
nedir acaba?
Tangram yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişi olan
mitolojik bir Çin bulmacasıdır. 7 ahşap parçadan
olaşan bu bulmaca ile binlerce şekil yapabilmek
mümkündür. Biz yaklaşık 3 ay gibi son derece
kısa bir sürede Ankara genelinde yaklaşık 200
noktayı kapsayan bir satış network’ü kurduk.
İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere büyük

şehirlerde franchise görüşmelerine başladık.
Bu noktada belirtmek isterim ki hiç aklımızda
olmamasına rağmen kendiliğinden gelişen bu
yoğun franchise talebi bizi bile şaşırttı. Şu anda
12 farklı ürün üretiyoruz. Ürünlerimiz tamamen
doğal ahşap malzemeden ve el yapımı olarak
üretilmekte, 100% Türk malı olarak piyasada
müşterilerimize sunulmaktadır. Bu konudaki en
büyük avantajımız; sağlığa zararlı maddelerden
imal edilen Uzak Doğu menşeili oyuncakları,
100% Türk malı ile hijyenik olarak ve üstün
kalitede üretebilmemizdir.
Son olarak daha önce de belirttiğim gibi
marangozluğa olan büyük ilgim ve Tangram
üretimi ile edindiğimiz tecrübe çerçevesinde
şimdilik sadece deneme aşamasında olan ve
daha ziyade hobi olarak isimlendirebileceğimiz
“stich & glue” tekniği ile marin kontrplaktan
tekne üretme çalışması içindeyiz. Planımız 2013
yılında 4 ila 12 metre arasında tekne üretimine
başlayabilmektir.
Kurmaya
başladığımız
atölyemizde önümüzdeki 2-3 ay içerisinde kendi
teknesini yapmak isteyenlere yönelik bir hobi
ve atölye çalışmasını da hayata geçirmek için
gerekli çalışmaları yapıyoruz.
Biz, Kolej’in bize kattıklarıyla kendi hayallerimizin
denizinde yol alıyoruz, şimdi ise; hayallerine
yelken açmak isteyenlere destek olmak için
çalışıyoruz.

Erdem ARIKSOY’88 - Nilgün ARIKSOY BAILLIE’84
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Erdem ARIKSOY’88
TED Ankara Koleji’nden 1988 yılında,
ODTÜ İktisat Bölümü’nden 1995 yılında
mezun oldu. Üniversite yılları da dahil
olmak üzere Ankara’nın önde gelen çeviri
ofislerinde İngilizce - Türkçe tercüman olarak
çalıştı. 1997 yılında VOLVO Construction
Equipment firmasında satış temsilciliği
yaptıktan sonra, 1998 yılında Başbakanlık’a
uzman yardımcısı olarak girdi. Yaklaşık
6 yıllık bir bürokrasi tecrübesinden sonra
2004 yılında ablası Nilgün Arıksoy Bailli
ile ACT Tercüme ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ni
kurdu. Tüm bu çalışmalarının yanı sıra ortağı
A. Ufuk BÜYÜKYUMAK ile ahşap zeka
oyunları üretimi yapmaktadır.

Nilgün ARIKSOY BAILLIE’84
İlk, orta ve lise eğitimini 1972-74 yılları
arasında SHAPE U.S Department of Defense
Dependent School ve 1984 yılında TED
Ankara Koleji’nde tamamladı. 1988 yılında
Ankara Üniversitesi D.T.C.F İngiliz Dili
Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı
yıl Milli Savunma Bakanlığı, F-16 Sistem
Ynt.D.Bşk’lığında Mütercim Tercüman olarak
iş yaşamıma başladı. 1989-2004 yılları
arasında Ankara’daki Amerikan Savunma
İşbirliği Başkanlığı’nda (JUSMMAT)
Amerikan Askeri Personel Hizmetleri Uzmanı
olarak çalıştı. Brüksel’de 2007 yılında
Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO)
bünyesindeki Amerikan Daimi Temsilciği’nde
(U.S. Mission to NATO) İdari ve Personel
Hizmetleri ve Protokol Uzmanı olarak çalıştı.
2008 yılında eşinin görevi nedeniyle Florida,
ABD’ye gitti. 2010 yılında Ankara’ya geri
döndü. Halen ACT Tercüme, Danışmanlık ve
Eğitim firmasında görevine devam etmektedir.

FİKİR BAHÇESİ

Çağlayan bir pınarın önüne, hiçbir engel set çekemez…
İlkşen ÇETİNTAŞ ‘83

Biz İnsan Kaynakları profesyonelleri için dengede kalmak önemlidir. Vicdan, adalet, profesyonel yaklaşım ve tarafsızlık, bu
dengenin korunmasında eşit ağırlıklıdır. İK yönetimi dediğinizde elbette ilk akla gelen süreç, “seçme ve yerleştirme” süreci
ve beraberinde kaçınılmaz olan referans kontrolleridir. Bu aşamada adayla ilgili bir yol ayrımına gelinir. Olumsuz referans
verilen aday ile yola devam etmeli mi, etmemeli mi?... Dengeyi kurmakta özensiz davranıldığında, şablon yaklaşımlar
devreye girer. Adayla ilgili risk alınmaz ve belki de katma değeri yüksek olabilecek bir aday, baştan reddedilir. Farklılık
yaratan işveren ise, kendi tarafsız ve uzman değerlendirmesinin ışığını kısmayandır. Ben de, üzerinde önemle durduğum bu
konuyu aslında bir “paradigma değişimi”ni tetiklemesi arzusu ile kaleme aldım. Keyif alarak okumanız dileği ile...
Pek fenadır birilerinin iki dudağı arasında olmak.
Ağızlarına bir lokma olarak sunulduğunuzda, öyle
bir hazdır ki yayılmak üzere olan damaklarına, ağır
ağır nefes alıp verirler, tek anını kaçırmamak için
alacakları zevkin…
Öyle hemen çiğnemeye başlamazlar sizi.
Dudaklarının arasında kıstırırlar önce, iyice
bir yoklarlar yumuşak karnınızı. Hangi etinizi
koparsalar, canınızın en çok yanacağını
hesaplarlar. Sonra sivri dişleri karşı konulmaz
bir güçle peşi sıra hamlelerini yapar. Artık siz
çiğnenensinizdir. Siz evrile çevrile öğütülürken,
merakla sorar diğerleri, “nasıl leziz mi?” diye.
Çiğneyenden daha iyi kimsenin bilemeyeceği
hesabı ile sabırsızca beklerler yanıtı. “Yok değil”
diye cevap verir diğeri, ağzında dişlerken ciğerinizi;
“Pek tatsız, pek tuzsuz” der. “Sakın bir lokmasını
bile atmayın ağzınıza” diye de sıkıca tembihler.
“Size yaramaz!”. Yüzünü ekşitir, ele vermemek için
kendisini; iğreti tebessümü, gözleri yanıltır. İşte o
zaman kanar diğerleri, inanırlar. Sırtlarını dönüp
giderler, sizin kemikleriniz savrulurken etrafa…
Diğeri ise, elinin tersi ile ağzını siler. “Lokmasını yar
etmedim” başkalarına diye…
İşte ben hep buna benzetirim referans
kontrollerini. Çünkü bilirim ki, insanlar diğerleri
hakkında sadece, “rahmetliyi nasıl bilirdiniz”

diye sorulduğunda, mistik bir korku ve itici bir
sahtecilikle, “iyi bilirdik” diye yanıtlarlar, aynı
kimseyi yaşarken ağızlarında çiğnedikleri halde.
Bu yüzden güvenmem ben referans kontrollerine.
Sormaz mıyım peki, bilgi edinmez miyim? Sorarım,
edinirim elbette. Ama hep bir kuşku taşırım içimde,
yanıt olumsuz geldiği zaman. Ya yanıltılıyorsam,
ya başka hesaplar varsa işin içinde? Ya
önyargıların, kıskançlıkların, çekememezliklerin,
anlatılamamış, kanıtlanamamış mobbing’lerin
mağduru ise o iki dudak arasında kalan? Dönüp
de red cevabı verdiğiniz zaman başvurusuna,
sebebini bilemez, anlayamaz çoğunlukla. “Siz de
olumlu adaylarımız arasındaydınız ancak; diğer
aday öne çıktı” aldatmacasına üzülür durur.
Mülakatlar sırasında sorulara verdiği yanıtlarda
arar yetersizliğini, “keşke öyle değil, böyle
cevaplasaydım” diye hayıflanır. Belki de en yakın
çalıştıklarının ihanetine uğramıştır, aklından dahi
geçirmez. Bilmez ki çoğunlukla kağıt üstündedir,
“yetkinlik bazlı değerlendirdik !” kuramsalı. İlişki
ağları, yargısız infazlar, dönüp “bir de sen anlat”
demeye, yargılanana bir şans tanımaya yeterli
olmayan dar zaman aralıkları, iş hayatının,
“bunu eleyin diğeri gelsin” döngüsünün bitmez
devinimi…

belki kimi zaman protest ve teslim olmayan,
bilin ki o ölçüde kabarıktır çevrenizi saran iştahlı
kalabalıklar; İki dudakları arasında çırpınmanız
için seferber olurlar.

Ne kadar yetenekli iseniz, ne kadar ışıltılı, çalışkan,
başarılı, ancak bir o kadar tavizsiz ve kimlikli,

Çağlayan bir pınarın önüne, hiçbir engel set
çekemez…

Bu yazım, istisnalar üzerine değil elbette.
Hırsları, hesapları ve hınçları ile içinde
bulundukları ekiplere gerçekten de zarar verenleri
saptayabiliyorsanız, saptayın. İzin vermeyin
görüşmeler sırasında sizi yanıltmalarına, aranıza
sızmalarına. Ama vicdanlı olmak, çok yönlü
değerlendirebilmek, önceki iş yerlerinde mağdur
edildikleri yetmezmiş gibi bir de kara bir gölge
gibi takip edilerek, yeniden aralamaya çalıştıkları
kapıların yüzlerine kapanmasında, maşa olmayın
derim ben. Madem ki profesyonel yöneticileriz,
o halde referans kontrollerinde belirtilen
olumsuz yargıları, aklımızın bir köşesinde tutarak
ancak; içinde yer aldığımız organizasyonlar
için belki de yüksek katma değer sağlayacak
kimseleri kaçırmadığımızdan emin olarak
sonuçlandırmalıyız kararlarımızı. Hem kim iddia
edebilir ki, kendisi de benzer durumlara maruz
kalmadığını veya kalmayacağını.
Ancak sarsılmaz bir inancım var benim…

İlkşen ÇETİNTAŞ ‘83
1983’de TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Lisans eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü’nde
tamamladıktan sonra uluslararası şirketlerde İnsan Kaynakları alanında çalışmalarına başladı.
20 yılı aşkın süre boyunca İnsan Kaynakları kurumsal yönetim süreçlerinin içinde doğrudan yer
alan ÇETİNTAŞ, İK alanında pek çok ulusal ve uluslararası projenin yönetilmesinde, çağdaş
sistem ve modellerin tasarımında doğrudan görev alarak, liderlik yaptı. Görev aldığı şirketlerin
kurumsallaşma ve değişim yönetimi sürecinde etkili olan Çetintaş, İcra Kurulu Üyeliği ve İK
Direktörlüğü rolleri ile stratejik yönetimin içinde aktif sorumluluklar taşıdı. Personel Yönetimi
Derneği (PERYÖN) İç Anadolu Yönetim Kurulu Başkanı olarak, Türkiye’de çağdaş insan
kaynakları yönetimi anlayışının yaygınlaştırılması ve gelişiminde etkin rol üstlenen Çetintaş,
TED Üniversitesi İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak, üst düzey insan kaynakları yönetim
sorumluluğunu sürdürmektedir.
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Büyükelçimizle
Çin’e Yolculuk...

Murat Salim ESENLİ ‘80

Dışişleri Bakanlığı’nda önemli görevlerde bulunan ve halen Türkiye’nin Çin Büyükelçisi
olarak görev yapmakta olan değerli mezunlarımızdan Murat Salim Esenli’80 ile Çin Halk
Cumhuriyeti üzerine merak etiklerimizi sorduk.
Dış ülkelerde önemli görevlerde bulunarak
ülkemize hizmet ettiniz. Bugüne
kadar hangi ülkelerde ve görevlerde
bulundunuz?
Yurtdışında ilk görev yerim Washington’du. Bu
şehirdeki Büyükelçiliğimizde 1988-1991 yılları
arasında hizmet ettim. 1990 yılında rotasyonla
yeni görevim Kuveyt olarak Bakanlıkça
belirlendikten sonra, aynı yıl yaşanan işgal
nedeniyle Kuveyt’e gidemedim. Ancak; o
dönemde ek personel ihtiyacı baş gösterdiği
için 45. BM Genel Kurulu sırasında geçici
olarak New York’ta görev yaptım. Bilahare,
1991’de Washington’dan Meksika’ya tayin
oldum ve 1991-1993 yılları arasında Meksiko
Büyükelçiliği’mizde çalıştım. Diğer yurt dışı
görevlerim arasında sırasıyla, 1995-1999
döneminde BM nezdinde Daimi Temsilciliği’miz
(New York) ve 2001-2005 yılları arasında BM

Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciliği’miz
bulunuyor. Ancak; 1980-1984 döneminde
Washington’da lisans eğitimim sırasındaki
faaliyetlerimi de fahri olarak ülkemi tanıtmaya
çalıştığım için görevimin ilk aşaması olarak
değerlendiriyorum. Söz konusu dönemde,
maalesef “Gece Yarısı Ekspresi” filmi nedeniyle
ülkemizle ilgili olumsuz kanaat hakimdi.
Çevremdeki Amerikalılar’ı ülkenin gerçekleriyle
ilgili eğitmeye gayret ederdim. Ayrıca, aynı
dönemde Papa John Paul II’ye yönelik suikast
girişimi de işimi hiç kolaylaştırmamıştı. Diğer
taraftan da sınıfımdaki Kıbrıslı Rum öğrenciye
karşı haklı davamız 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı
savunurdum.
Bize biraz Çin’den ve orada yaşayan
Türkler’in iş yaşamındaki ve sosyal
hayattaki konumundan bahseder misiniz?
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Çin
Halk
Cumhuriyeti
genelinde
Başkonsolosluklarımız ve Konsolosluğumuzda
kayıtlı Türk vatandaşı sayısı 2.250’dir.
Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Guangzhou,
Shanghay ve Pekin’de yaşıyorlar. Pekin’deki
vatandaşlarımızın bir bölümü yabancı
şirketlerde, kimisi de danışmanlık, ithalatihracat, enerji ve yatırım alanlarında
kendi kurdukları şirketlerde çalışıyorlar.
Vatandaşlarımızın bir bölümü de Pekin’de dil,
lisans, lisans üstü eğitim görüyorlar. Pekin’deki
büyük otellerin idarecileri arasında ülkemiz
vatandaşları da yer alıyor. Vatandaşlarımızı
30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi
resmi günlerde olduğu gibi bayramlarımız
vesilesiyle de bir araya topluyoruz. Pekin’de ve
ÇHC genelinde Türklerin saygın konumlarda
olduğunu gururla söyleyebilirim.

MESAJ KUTUSU

Oradaki Türkler’in birbirleri ile sosyal ya
da iş anlamındaki bağları nasıl?
Daha önce de belirttiğim, muhtelif faaliyetler
vesilesiyle ve zaman zaman ÇHC’ye ziyarette
bulunan devlet erkanımızın resmi ziyaretleri
sırasında
vatandaşlarımızı
imkanlar
ölçüsünde bir araya getiriyor, kaynaşmalarını
sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın kendi aralarında
haberleştikleri “Turks in China” isimli bir iletişim
portalı da mevcut. Takdir edersiniz ki yaklaşık
10 milyon km. kareye yakın bir yüz ölçümde
internet bizim için önemli bir araç.
Çinliler’in Türkler’e karşı bakış açısını nasıl
değerlendirirsiniz?
Çinliler’de ülkemize yönelik bilgi eksikliği var.
Ancak; bazı Avrupa ülkelerinde rastlanan
menfi ön yargılara uzaklar. Ülkemize genel
anlamda müspet baktıklarını söyleyebilirim.
Göreve başladığım 2009 Mart ayından bu yana
ikili düzeyde gerçekleştirdiğimiz üst seviyeli
ziyaretler sayesinde Türkiye’nin ÇHC’deki
görünürlüğünü önemli ölçüde artırdık. Son 3,5
yılda ülkemize gelen Çinli sayısında %93’lük bir
artış kaydettik. 2012 yılı sonunda da yeni bir
rekor kırmayı bekliyoruz. Karşılıklı ziyaretlerin,
turizmin, iki halkın birbirini daha iyi tanımasına
vesile teşkil ettiğini düşünüyorum. 2013 yılında
Çin’de Türk Kültür Yılı’nı kutlayacağız. Bu
sayede Türkiye ile ilgili hem bilgi hem de ilgide
artış beklentisi içindeyiz.
Türkiye-Çin ilişkilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
1971 yılında tesis edilen TR-Çin ilişkileri, 19801985 yılları arasında yüksek bir grafik çizmiş,
bilahare 1997-2000 yıllarında yine yükselme
eğilimi göstermiştir. 2000’li yıllardan sonra
ülkemiz girişimcilerinin Çin’i ikili ticarette
daha çok ithalat ve üretim için hedef seçtiğini
görüyoruz. 2002 yılından itibaren ikili
ilişkilerde başlayan yeni hareketlenmenin
2009-2012 yılları arasında zirve yaptığını
kesinlikle söyleyebilirim. Anılan dönemde
Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, 14
yıl aradan sonra, ÇHC’ne Devlet Başkanı Hu
Jintao’nun daveti üzerine bir devlet ziyaret
gerçekleştirdi. Aynı şekilde, Başbakanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 27 yıl aradan
sonra, Hükümet Başkanı düzeyinde tarihi
ziyaret yaptı. Ayrıca Kabinemizin değerli
bakanları da ikili ziyaretlerle ilişkilerimize ivme
ve içerik kazandırdılar. Bu bağlamda, iki ülke

ilişkilerinin Sayın Başbakanımızın talimatları
doğrultusunda 2010 yılında Stratejik İşbirliği
düzeyine çıkarıldığını da hatırlatmak isterim.
Bu önemli gelişme üzerine, ÇHC ile ikili
ilişkilerimizi her alanda hızla çeşitlendiriyor
ve derinleştiriyoruz. ÇHC ile altyapı projeleri,
enerji, ulaştırma, teknoloji transferi, yatırım,
finansman gibi alanlarda büyük fırsatlar
mevcut.

Bu sayede, karşımıza çıkan zorluklar bizi
ürkütmedi, yıldırmadı. Bugün geldiğim noktada
annem Seher Esenli (kendisi de Ankara Koleji
mezunudur) babam Ahmet Bedrettin Esenli’yle
birlikte, tüm öğretmenlerimizin büyük katkıları
olduğunu da vurgulamalıyım. Bu vesileyle tüm
öğretmenlerime kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Onları zaman zaman çocukça şeylerle üzdüysek
bizi affetsinler, haklarını helal etsinler.

Çin mutfağına genelde damak alışkanlığı
olarak ön yargılı yaklaşırız, sizin
görüşlerinizi merak ediyoruz.
Çin yemeğiyle ilk olarak ABD’deki öğrencilik
yıllarımda tanışmıştım. TED mezunu
kardeşim Rıza Selim Esenli’yle birlikte dekoru
mütevazı, fiyatları uygun, üniversiteye yürüyüş
mesafesinde sevdiğimiz bir Çin lokantası vardı.
Ona sıkça giderdik. 1980’lerin başında Amerikan
mutfağı bugünkü kadar çeşitlenmemişti. Bizde
bol sebzeli Türk mutfağına en yakın olarak
Çin mutfağını seçmiştik. Bu nedenle, Çin’deki
mutfağa alışmam çok kolay oldu. Aslında
Çin mutfağı da Türk mutfağı gibi çok zengin
bir mutfak. Bu mutfakta bölgelere göre 8 ayrı
grup var. Ben görevim icabı ülke içinde sıkça
dolaştığım için 8 grubun tamamını deneme
fırsatı buldum. Hepsinin menüsünden damak
tadımıza uygun bir yemek bulabiliyorum. Örnek
vermek gerekirse, Sichuan Bölgesi’nin baharatlı
tavuğu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin kuzusu,
Tibet’in yak eti, Guangdong mutfağının deniz
mahsulleri, Xi’an, Pekin ve Sanghay’ın mantıyı
andıran hamur işleri, hepsi lezzetli. Ben Çin’e
gelenlere ön yargılarından arınmalarını tavsiye
ederim.

Son olarak, genç okuyucularımızla bir hususu
paylaşmak istiyorum;

Kolej’in kariyeriniz üzerindeki etkisinden
bahseder misiniz?
Kolej, kariyerim üzerinde hep müspet etki yaptı.
Hazırlık sınıfından itibaren öğretmenlerimizin
başka ülke vatandaşları olması, onlarla kendi
dillerinde iletişim kurabilmemiz sanırım
eğitim sürecinin en önemli aşamasıydı.
Daha sonra okulumuzda okuyan Hindistan
ve Güney Kore’den öğrenciler 1970’lerin
Türkiye’sinde ufkumuzu genişletici ögeler
oldular. Öğretmenlerimizin verdiği ödevler,
sunuma teşvik eden ancak ürktüğümüz
sözlüler, bizi gün içinde sürekli yaşadığımız
sınamalara hazırladı. Kolej’deki sıkı dostluk,
sıra arkadaşlığı kavramı, en zor zamanda bile
bizde yalnız olmadığımız hissini güçlü tuttu.
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Önünüzde koskoca bir hayat var. Bu hayatta
öncelikle sağlığınızı iyi korumayı unutmayın.
Başladığınız işi mutlaka bitirin, en çirkin şey
yarım kalmış iştir. Verdiğiniz sözü mutlaka
tutun. Tutamayacağınız söz vermeyin. Çevrenizi
koruyun, ihtiyacı olan insanlara el uzatın.
Çetrefil bir konuyla karşılaştığınızda sorunun iki
veçhesini de dinleyip karar verin. Karar verirken
acele etmeyin. Anne, baba, öğretmenlerinize
saygıda, küçüklerinize anlayış ve sevgide kusur
etmeyin. Aklınıza koyduğunuz her şeyi kararlı
olursanız gerçekleştirebileceğinizi unutmayın.
Zorluklardan yılmayın (Bu bağlamda ortaokul
ve lise yıllığımda benimle ilgili yazılanları
bulursanız okumanızı tavsiye ederim).İyi
çalışın, iyi eğlenin. Değerlerinize ve ülkenize
hep sahip çıkın.
Tüm genç arkadaşlara yaşamlarında başarılar
diliyorum.

Murat Salim Esenli’80
1980 yılında TED Ankara Koleji’nden
mezun olduktan sonra American Unv.Of
Washington, D.C. İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü
bitirmiş ve Saint John’s University
Uluslararası İlişkiler Hukuk Bölümü’nde
Hükümet, Politika Uluslararası Hukuk
Programı konularında master yapmıştır.
1984 yılından itibaren yurtdışında çeşitli
görevlerde ülkemizi temsil eden Esenli
3 çocuk babasıdır ve halen Çin Halk
Cumhuriyeti nezdinde Büyükelçimiz
olarak görev yapmaktadır.

KEYİF

Fırından yeni çıkmış pekmezli ve esmer şekerli Biscotti mis gibi kokuyor, yanında kabarmış, pudra şekeriyle süslenmiş
müthiş İmparatorun Keki de yerini alıyor. Bu tatların mimarı Diana Güven Ankara Çayyolu’nda açtığı Diana’s Backhaus’da
gelen siparişleri yetiştirirken, bizleri de misaﬁr ediyor.
Macera Avusturya’da başlıyor aslında. Sanatçı bir ailenin çocuğu Diana Hanım. Aslında soyağacında saray fırıncı ustası da
var. Bu ilginç birleşim o zamandan belki de bugünlerin habercisi gibi. Ailesi sayesinde çocukluğu sanatla iç içe geçmiş,
resim ve heykel alanında ki eğitimini okulundan yüksek dereceyle mezun olarak tamamlamış ve tekstil sektörüne
yönlemiş.
Bir gün annesiyle Türkiye’ye gelmiş ve bu sürpriz ziyaret Diana Hanım’ın hayatını değiştirmiş. Türkiye’ye sık sık gelir
olmuş ve bu sayede Türkçeyi öğrenmiş. Bu ziyaretler sırasında geniş bir çevre edinen Diana Güven tekstil sektöründeki
çalışmalarına da devam etmiş. Tekstil ihracatı yapan ﬁrmalarda onaltı yıl çalışmış. On parmağında on marifet olan Diana
Hanım şu an, kurumsal ﬁrmalara giyim tasarımı yapan yabancı bir ﬁrmada danışmanlık yapıyor.

Diana Güven, Avusturya’da başlayan ve Türkiye’de devam eden iş yaşamına çocuklarının doğumuyla kısa bir ara vermiş,
daha doğrusu ev hanımlığı mesleğine tam zamanlı geçiş yapmış. Bu süre onun değişik iş alanlarını keşfetmesine ve
değerlendirmesine sebep olmuş. Eski Avusturya Sarayı fırıncı ustası Herr Winklmayr’un torunu olarak unlu mamüllere
olan merakını işe dönüştürmek istemiş. Günde üç öğün tatlı yiyebileceğini dile getiren Diana Hanım, bu tutkusuyla
değişik tatlar aramaya yönelmiş.
Eşinin İtalya seyahati dönüşü hediye olarak getirdiği Biscotti Diana Hanım için bir dönüm noktası olmuş. “Biscotti yeni bir
şey değildi, biliyordum ve yapıyordum. Ama o zamana kadar hiçbir Biscotti’yi o kadar beğenmemiştim. Eşimin getirdikleri gerçekten çok lezzetliydi.” diyen Diana Hanım bu lezzeti paylaşmayı düşünmüş.
Farklı bir sektörde ve özellikle faklı bir ülkede iş kurmanın zorluklarını bilse de bu konuda babasının cesaretini örnek
almış. “ Babam, ben henüz bebekken, fırıncılık eğitiminden vazgeçmiş. Sanat eğitimi almaya başlamış ve hâlâ
heykeltıraşlık mesleğine mutlu mesut devam ediyor” diyen Diana Güven evde Biscotti yapıp satmaya başlamış. Bir süre
sonra bu konuda daha da ilerlemek istediğine karar vermiş.
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Bu kararla iş başı yapan Diana Güven bu İtalyan lezzetini Türk mutfağının malzemeleriyle yeniden şekillendirmiş.
Biscotti’si için “Eğer fıstığa, fındığa alerjiniz yoksa kesinlikle hiçbir zararlı malzeme içermiyor. Son derece besleyici
olmasının yanı sıra, metabolizmayı çalıştırıyor. Esmer Biscotti’de ne yağ ne de beyaz şeker var. Tamamen esmer şekerle
tatlandırılıyor. Pekmezli Biscotti’de de yağ ve şeker hiç yok. O da üzüm pekmeziyle tatlandırılıyor. Hepsinde organik
yumurta, organik portakal ve limon kabuğunu kullanıyoruz” diyen Diana Güven bu sağlıklı yiyeceğin gönül rahatlığıyla
istenildiği kadar tüketilebileceğini de sözlerine ekliyor.
Kapalı bir ortamda 2 ay muhafaza edilebilen bu Biscotti
özellikle apansız gelen misaﬁrler için ev hanımlarının can
simidi gibi. Çalışanların, arabasında, çantasında,
çekmecesinde bulundurabileceği Biscotti sabahleyin kahvaltı
edemeyenler için de son derece besleyici bir alternatif.
Esmer Şekerli ve Pekmezli Biscotti çeşitlerine yeni alternatiﬂer
eklemeye hazırlanan Diana Güven Avusturya’nın ünlü
İmparator Keki’ni de menüsüne katıyor. Ankara Çayyolu’nda
açılışını yaptığı Biscotti atölyesi Diana’s Backhaus’da siparişleri
keyiﬂe yapıyor.
Bu macerayı daha da ilerilere taşımak için bir fırın açmayı
düşleyen Diana Güven böylece bir aile geleneğini de
sürdürmüş olmayı istiyor. Sağlıklı ürünlere hasret kaldığımız şu
günlerde iyi bir alternatif Diana’s Backhaus. Tatlı bir sürpriz.
Sohbetimizin sonunda bizi uğurlarken tadına doyamadığımız
Biscotti’den daha da sipariş veriyoruz. Güvenle ve sağlıkla
yemeniz dileğiyle diyor Diana Güven ve tüm tatlı severleri
Diana’s Backhaus’a davet ediyor.
Bizden size tavsiye, mutlaka deneyin, pişman olmayacaksınız.

Adres: Mutlukent Mah. 1943. Cad.
1955. Sok. no:2 Ümitköy ANKARA
Tel: 0312 236 46 30
Web : www.dianasbackhaus.com
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Bir Sosyal Sorumluluk Projesi
Olarak Alzheimer Hastalığı
Doç. Dr. Ufuk ERGÜN ufukergun@yahoo.com

Serin bir yaz akşamında, yaşlı bir
kadın bahçede oturmuş yanındaki
genç kıza dert yanıyordu:
- “O kadar yoruldum ki bütün gün
mavi hırkamı arayıp durdum. Yine
saklamışlar, sonra da biz görmedik
diyorlar. Bu kış gününde benim
eşyalarımı alıp saklıyorlar, bana
yazık değil mi? Her gün bir avuç
dolusu ilaç veriyorlar, akıllarınca
beni yavaş yavaş zehirleyecekler.
Ama ben hiç kanar mıyım,
yutuyormuş gibi ağzıma alıyorum,
onlar görmeden çıkarıyorum.
Sonra o beyaz saçlı adam çevremde
dolanıp duruyor, ‘Anneciğim,
anneciğim’ diye…..Ben nereden onun
annesi oluyormuşum, ne kadar ayıp.
Lütfen ona söyler misin beni rahat
bıraksın…”
- “Peki babaanne, söylerim… Seni
burada bulacağımı biliyordum
ama bir daha bize haber vermeden
çıkıp gitme olur mu? Hadi artık eve
gidelim.” dedi genç kız.
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Bu ve benzeri öyküler, yakınında bir
Alzheimer hastası olan herkese tanıdık
gelecektir. Alzheimer hastalığı, bir demans
türüdür. Demans, tıp dışı çevrelerde
“bunama” olarak bilinir. “Alzheimer hastalığı”
ile “demans” terimlerinin, genellikle –yanlış
da olsa- birbiri yerine kullanılıyor olması;
Alzheimer hastalığının 65 yaş üzerinde
en sık görülen demans türü olmasından
kaynaklanıyor olabilir. Bu isim, hastalığın
patolojik bulgularını tanımlayan Dr Alois
Alzheimer’e ithafen verilmiştir.

Lions Vakfı’ndan Prof. Dr. Murat Emre’ye Ödül

Alzheimer hastalığı’nda beynin, özellikle
hafıza ile ilgili bölgelerinden başlamak
üzere, normal işleyişi etkileyen bir takım
protein ve fibriller birikmektedir. Hastalık
ilerledikçe bu birikintiler, beynin diğer
bölgelerine de yayılır. Böylece, hastalığın
erken dönemlerinde yalnızca hafıza ile ilgili
sorunlar yaşanırken, ileri dönemlerde bir
takım davranış bozuklukları, şüphecilik,
kaybolmalar, kendine bakım güçlüğü,
anlamsız gezinmeler, hayal görmeler, yer
ve zaman bilgisinde bozulma, yakınlarını
tanımama ve giderek yaşamını sürdürmek
için tümüyle bakıma gerek duyacak hale
gelinmesi gibi sorunlar eklenir.

çok sayıda faaliyet yürütmektedir. Derrnek
ve vakfa, konuyla ilgilenen, bu konuda
çalışmak, bağış yapmak ve etkinliklerinden
yararlanmak isteyen herkes gönüllü olarak
katılabilir. Türkiye Alzheimer Derneği’nin
merkezi İstanbul’dadır; Bursa, Denizli,
Eskişehir, İzmir, Erzurum, Ankara, Mersin,
Samsun, Kayseri’de şubeleri vardır.

Alzheimer hastalığının nedeni ve tedavisi ile
ilgili, özellikle son yıllarda yeni bilgiler sunan
çok sayıda çalışma vardır ama gidilecek
yolun sonuna henüz gelinmemiştir.

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde, yine
dernek ve vakıf aracılığıyla, toplumsal
farkındalığın artırılmasına yönelik çok sayıda
etkinlik yapılmaktadır.

Bir Alzheimer hastasının yakını olmak,
yaşamı etkileyen ama yeterli ve doğru
bilgi ile iyi yönetilebilen bir takım zorluklar
içermektedir.

Gönülden vereceğiniz destek; derneğin
toplumda farkındalık yaratma çabasına ışık
tutacak, atılacak yeni ve güzel adımların
heyecanını artıracaktır…

“Türkiye Alzheimer Derneği” ve “Alzheimer
Vakfı”; toplumda Alzheimer hastalığı ve diğer
demanslar ile ilgili farkındalığı oluşturmak,
hasta ve yakınlarına destek vermek amacıyla
kurulmuştur. Bu amaçla; hasta yakını ve
bakım verenler için eğitim programları, hasta
çay saatleri, hasta yakını destek toplantıları,
hastaya yaklaşım konusunda bilgilendirme,
hukuksal konularda bilgilendirme, bilimsel
toplantılar, konserler, sosyal etkinlikler, yazılı
ve görsel basın yoluyla bilgilendirmeler,
kitap ve dergi basımı, gündüz ve yataklı
bakımevi açılmasına destek verilmesi, hasta
yakını eğitim kampları, ev ziyaretleri, evde
bakım desteği, Alzheimer çağrı merkezi gibi

Derneği Ziyaret Eden Müzik Öğrencileri

Daha fazla bilgi için;
Türkiye Alzheimer Derneği Merkez İletişim Bilgileri
Şube Başkanı : Prof. Dr. Murat Emre
Şube Müdürü: H. Fügen Kural
Halil Rıfat Paşa Mah.Güler Sok. No:33 Okmeydanı/Şişli İSTANBUL
bilgimerkez@alzheimerdernegi.org.tr – alzdernek@alzheimerdernegi.org.tr
www.alzheimerdernegi.org.tr
Tel: 212 224 41 89 , Faks: 212 296 05 79
Ankara Şubesi : Şehit Adem Yavuz sok 16/6 Kızılay/Ankara
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BİLKENT CENTER SANAT SOKAĞI

Ankaralılar Gerçek Sanatseverlerdir
Bilkent Center Sanat Sokağı fikri nasıl
ortaya çıktı?
2007 yılında Bilkent Center yöneticilerinin
ziyaretime gelip bir sergi projesi sunmamı
istemeleri ve ardından Bilkent Center AVM’de
yaptığımız “Renklerin Suda Dansı” ve “Bir
Zamanlar…” adlı iki serginin başarısı bu projenin
ilk adımı oldu.
Bize biraz Sanat Sokağı’nın hikayesini
anlatır mısınız?
Aslında, böyle bir mekan yaratma fikri bende
çok önceden oluşmuştu. Bir Londra seyahatim
sırasında, Covent Garden denilen hem alışveriş
merkezi hem de sanat ve antikanın buluştuğu bu
mekanı görünce, bunu Ankara’da nasıl uygularımı
hep düşündüm. Bilkent Center yöneticilerinin
sanata olan duyarlılığı ve mekanın özellikleri
örtüşünce proje kendiliğinden ortaya çıktı. Farklı
mekanlar ve projelerlede pekiştirdik ve ortaya
Türkiye’nin en büyük sanat sokağı çıktı.
Etkinliklerinizden bahseder misiniz?
Bilkent Center Sanat Sokağı aynı anda 40
sanatçının eserlerini sergileyebileceği bir
alandır. Sürekli yenilenen sergiler, sanata uygun

etkinlikler, workshoplar ve sanatçıların yakın ilgisi
burayı sanatseverlerin ilgi odağı haline getirdi. Bu
arada “Sizin için Sanat Projesi” büyük renk kattı.
Herkese hitap eden fiyatlarla orijinal bir esere
sahip olmak burayı cazibe merkezi haline getirdi.
Dünyaca tanınan Hikmet Çetinkaya, Yakup
Cem, Şehriyar Cem, Selim Güventürk, Cevdet
Batur gibi sanatçıların manevi desteklerini de
unutamayız. Şu anda belki de dünyada örneği
olmayan çocukların boyuna göre yaptığımız
“Pastel Galerimiz” çok büyük ilgi görmekte.
Bugünlerde yaptığımız müzayedelerimiz de
burayı çok popüler bir hale getirdi.
Bilkent Center Sanat Sokağı’nda sanatçı ve
sergi seçimi nasıl yapılıyor?
Öncelikle sanatçının eserlerini ve özgeçmişini
değerlendiriyoruz. Ünlülerin yanı sıra, genç
sanatçılara da yer veriyoruz. Her zaman
değişikliği sunmak önceliğimiz.
Şimdiye kadar hangi sanatçıları ağırladınız?
Şimdiye kadar, 2008 yılından beri 200’ün
üstünde sanatçıyı ağırladık. Cevdet Batur,
Hikmet Çetinkaya, Yakup Cem, Hanefi Yeter, Adil
Ocak, Selim Güventürk, Yusuf Bilge, Orhan
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Gürel, Sabri Akça, Yaşar Çallı, Şehriyar Cem,
Nusret Dökmeci, İlknur Gürcan, Nezafet
Özlütürk, Ayşe Arkün, Özcan Allahverdi, Veysel
Akkuş, Şükran İstanbullu, Remzi Taşkıran… şu an
hatırladıklarım.
Yakın zaman programınız hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Projelerimiz devam edecek. Müzayedelere
daha ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Herkesin
katılabileceği, sempatik müzayedeler yapmayı ve
farklı sergilere özellikle yabancı sanatçılara daha
çok yer vermeyi düşünüyoruz. Bir de Sokağımız
dışında, bu kasımda en büyük hayallerimden
birini gerçekleştiriyorum. Sevgili Cevdet Batur
üstadın Retrospektif sergisini düzenleyeceğim.
Bu sergi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açılacak,
küratörlüğünü ben yapacağım. Benim için büyük
bir onur.
Ankaralıların sanata yaklaşımını ve ilgisini
değerlendirir misiniz?
Ankaralılar, gerçek sanat severlerdir. Çok
iyi koleksiyonerlerimiz var ve detaylı bilgi
almayı severler. Ziyaretçi sayısına baktığımda,
İstanbul’da yaptığım etkinliklerle kıyasladığımda
Ankara bir başkadır. Zaten tüm çabam Ankara’yı
sanatında Başkenti yapmaya çalışmak ve bunda
son derece umutluyum.
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İstanbul Modern, Amerika’dan
Sanat Müzelerini Ağırlıyor

İstanbul Modern, ABD’den önemli müze profesyonellerini İstanbul izleyicisiyle düzenli olarak
buluşturacak yeni bir konuşma serisine başlıyor. 2013 yazına kadar sürecek olan konuşmalar;
müze yönetimi, küratöryel pratikler, koleksiyonlar ve arşivler, izleyici oluşturma ve halkla ilişkiler,
eğitim ve sosyal programlar, etkinlik programları, yerel ve küresel pazarlama ve iletişim stratejileri,
yeni teknolojiler, müze mimarisi ve müze iç alanlarının yeniden tanımlanması gibi temel konulara
odaklanıyor.

Van Gogh Alive Dijital
Sanat Sergisi Ankara’da!

İstanbul Tasarım Bienali

Musibet

İstanbul Modern, 1. İstanbul
Tasarım Bienali’nin iki ana
sergisinden biri olan, küratörlüğünü
Emre Arolat’ın üstlendiği Musibet’e
ev sahipliği yapıyor.
13 Ekim – 12 aralık 2012 tarihleri arasında
sanatseverleri ağırlayacak olan “Musibet
/ Büyük Dönüşüm Ekseninde Tasarımda
Bağlam ve Anti - Bağlam’ın Estetizasyonu”
isimli sergide İstanbul’da ve Türkiye’de farklı
bölgelerinde yaşanan pek çok güncel deneyim,
sergi çerçevesindeki sorunsallaştırma dizileri
üzerinde masaya yatırılıyor.

SERGİ
Van Gogh’un en ünlü eserlerini bugüne kadar hiç deneyimlenmemiş yepyeni bir formatta sunan
Van Gogh Alive, 15 Ekim – 30 Aralık tarihleri arasında Ankara Cer Modern’de ziyaretçileriyle
buluşturuyor.
Van Gogh Alive, dahi ressamın en ünlü eserlerini 3,000’in üzerinde dijital imaj ile çerçevenin
içinden çıkararak izleyicilerine klasik müze gezisinin çok ötesinde bir deneyim yaşatıyor.

44

13 Ekim 2012 30 Kasım 2012
Çizginin Ucunda /
Mehmet Güleryüz
Tepe Prime - Eskişehir Yolu 9.Km
A-4 Ankara
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CERMODERN
ARALIK
2 ARALIK PAZAR // 11:00 – 13:00
Her ayın ilk haftası bir ressam tanıyoruz.
“Şeker Ahmet Paşa” ile Natürmort
çalışıyoruz. Kuru pastel boyanın
olanaklarından yararlanıyoruz.

9 ARALIK PAZAR // 11:00 – 13:00

Çanak çömlek patladı. Seramik küçük
adam, kürdan heykel çalışması.
Geometrik şekiller ve hedef tahtası oyunu.
Amaç: Yaratıcılığı destekleme, seramik
hakkında bilgilenme.

İstanbul Modern Sanat Müzesi, Paris’teki Centre
Georges Pompidou işbirliği ve eğitim sponsoru
Garanti Bankası’nın katkılarıyla gerçekleştirdiği
Genç İstanbul Modern etkinliklerini, 12 Ekim
2012 - 6 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenen
Blobterre adlı 12. programıyla sürdürüyor.
Programda 6-12 yaş grubundaki çocuklar ve
aileleri, sanatçı Matali Crasset’nin tasarladığı
Blobterre adlı dünyayı keşfe çıkıyor.
Matali Crasset, Blobterre’i tüm canlıların uyum
içinde birlikte yaşadıkları bir özgürlük dünyası
olarak tanımlıyor. Bitki hayvanlardan, bitki
adamlardan oluşan bu dünyanın tüm canlıları
melez. Çocuklar Blobterre’de bu canlılarla
tanışarak onları anlamaya ve nasıl uyum içinde
yaşadıklarını keşfetmeye çalışıyorlar. Böylece,
masallarda dinledikleri mekanları, kahramanları
ve olayları hayal etmek yerine, Blobterre’in
büyülü dünyasından yola çıkarak kendi
masallarını yaratıyorlar.
Blobterre, pazartesi hariç hafta içi her gün
saat 10.00, 13.00 ve 15.00’te okul gruplarına;

16 ARALIK PAZAR // 11:00 – 13:00
Tak tak takvim. 2013 yılı takvimini
kendimiz resimliyoruz.

23 ARALIK PAZAR // 11:00 – 13:00
Karagöz, Hacivat, Salkım İnci, Çelebi,
Tiryaki, Laz, Bolulu, Kayserili, Kürt,
Kastamonulu, Arnavut, Arap, Acem,
Rum, Ermeni, Tuzsuz Deli Bekir, Cambaz,
Hokkabaz, Cazular, Cinler, Canan… Gölge
Oyunu karekterlerinden yol çıkarak kendi
kuklalarımızı yapıyoruz.

cumartesi günleri saat 10.30, 13.00, 15.00’te ve
pazar günleri saat 10.30’da çocuklara ücretsiz
düzenleniyor. Programa aileler pazar günleri saat
13.00’te katılabiliyor.

30 ARALIK PAZAR // 11:00 – 13:00
Yaptığımız kuklalarla bir gösteri
hazırlıyoruz ve “Yeni Yıla Merhaba Partisi”
düzenliyoruz. Hepinizi bekliyoruz…

Blobterre’in kontenjanı 15 kişiyle sınırlı.

Cevdet Batur’dan “FİNAL” Sergisi
Cevdet Batur, 65 yıllık sanat hayatını 19 Kasım’da
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açacağı sergi ile
sevenleri ile paylaşıyor. Batur’un 250 – 300 resimle
açtığı sergide 65 yılın tüm birikimleri, Devlet Opera
ve Bale’sinde yaptığı La Boheme, Tosca, Carmen,
Aida, Madame Butterfly ve daha pek çok oyunun
dekorlarının eskizleri de yer alacak.
İki çocuğu da Kolej mezunu olan sanatçının
tüm Kolejli genç kardeşlerimize bir mesajı var:
“Gençler ne meslek sahibi olursanız olun, doktor,
avukat… Sanatın bir dalını bilin, üstün körü değil,
tam bilin... Bir aydın, güzel sanatların bir dalı ile
iç içe olmalı.” “Sanatçı hayatın her anına şekline
dokunmalı” diyen değerli üstadımızın sergisinde
görüşmek üzere.
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Türküler Yetim Kaldı…
Ne yaşamış ne yaşıyor
Söz-Müzik Neşet Ertaş

Bu dünyada muradına ermeyen
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Sevdiğimi sinesine salmayan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Arayıp da öz yarini bulmayan
İki vücut bir tek gönül bulmayan
Yari bulup yar gönlünü bilmeyen
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar
Yarin aşkı ile bağrı kavrulan
Ömrü boşa harman olup savrulan
Seni sevip sevdiğinden ayrılan
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

Işıklar içinde uyu türkü baba…
Türkü ve bağlama ile özdeşleşmiş bir isim Neşet
Ertaş… Türküsünde yalan dediği dünyadan
ışıklara uğurladık O’nu.

Kısa boylu, yüzünün yarısı yanık bir adamdı, “saz
çal” dedi, o çaldı, çığırtkan müşteri topladı. Ver
elini İstanbul.

1938 doğumlu Neşet Ertaş’ın müzik hayatı 6
yaşında, babasının peşinde yollara düştüğü
günlerde başladı. Kendi deyimiyle “6 yaşından
beri insan hizmetinde, gönül hizmetindeydi”.
Bir İstanbul biletine saz çalıp, elde kısa sazı
gurbete çıktığında yaşı 15’ti. Cebindeki 2,5 liraya
Ankara’ya otobüs bileti aldı, çığırtkanlardan
birine “param yok, İstanbul’a gideceğim” dedi.

Neşet Ertaş, 1950’li yılların sonunda İstanbul’a
gelerek ilk plağını “Neden Garip Garip Ötersin
Bülbül” adı ile babası Muharrem Ertaş’a ait bir
türküyle çıkardı. Halk tarafından çok beğenilen bu
plağı ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri
takip etti. Daha sonra Ankara’ya yerleşti. Burada
yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin
daveti üzerine Almanya’ya gitti. Çocuklarının

Gurbet elde garip olan Garibim
Aşkın deryasına dalan giribim
Sevdiğinden ayrı kalan garibim
Ne yaşamış ne yaşıyor ne yaşar

eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun
bir süre Almanya’da kalan sanatçı, 2000 yılında
İstanbul’da verdiği konserle sahne hayatına geri
döndü.
Kendisine sunulan ‘devlet sanatçılığı’ unvanını;
“Hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir
devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor.”
diyerek kabul etmedi. Gerek sanatı, gerek alçak
gönüllü tavrıyla halk için yaşayan bir efsane olan
Neşet Ertaş, Unesco tarafından yaşayan insan
hazinesi kabul edilmiştir.

2012 Orhan Kemal Öykü Ödülünü
Gölgede Kalanlar İsimli Kitabıyla
Mezunlarımızdan Suzan Bilgen
Özgün’81 Kazandı
Çukurova Edebiyatçılar Derneği (ÇED)’nin
düzenlediği 5. Orhan Kemal Öykü Yarışması’nı
kazanan eser sahiplerine ödülleri verildi. AdanaSeyhan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende
yarışmanın birincisi Suzan Bilgen Özgün (Gölgede
Kalanlar), ikincisi Meriç Renkver (İlkgüz Ağrısı) ve
üçüncüsü Hakkı İnanç’a (Ocakta Yemeğim Var)
plaket ve çeşitli hediyeler sunuldu. Birincilik
plaketini Orhan Kemal’in oğlu Nazım Öğütçü’den
almanın kendisi için ayrı bir mutluluk ve onur
olduğunu belirten Suzan Bilgen Özgün, Orhan
Kemal’in yapıtlarındaki en önemli özelliklerinden
birinin insan sevgisi ve umut olduğunu vurguladı.

Suzan Bilgen Özgün’81
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Hayatın ta kendisi:
Flamenko…
Ceyhun GÜNEŞ ‘97
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“Türkiye’de flamenkonun gelişmesi
için yaptığı çalışmalarla adından
söz ettiren Ceyhun Güneş, yeni
albümüyle bize yine eşsiz ezgiler
taşıyor. Yeni albümde de yine bu
iki coğrafyayı, daha da belirgin
bir şekilde hissedeceksiniz. Türk
ritmiyle ünlü İspanyol flamenko
şarkıcısı Guadiana’nın sesini,
İspanyol ritimleriyle bağlama
sesini, ney ve alkışları, flamenko
gitar ile Serkan Çağrı’nın muhteşem
klarnetini aynı anda duyacaksınız.
Duygular ise hayattan. Yani hem
neşeyi, hem hüznü, şımarıklığı, aşkı
yaşayacağız birlikte.”
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Profesyonel müzik hayatınıza başlamanızda
TED Ankara Koleji’nin size nasıl etkileri oldu?
Ben gitar çalmaya TED Ankara Koleji’nde
başladım. Sevgili müzik öğretmeni Soner
Öztaşkın’ın hafta sonları verdiği gitar derslerine
katıldım. İki yıl sürdü bu dersler. Oradaki ortam,
Kolej’deki hocalarım benim gitar çalmama
her zaman destek oldular. Bu arada Kolej’in
bize kazandırdığı özgüven, iletişim becerileri
ve kültürel donanım, biz farkında olmasak da
hayatımızın tüm alanlarında ve yaptığımız her
işte bize başarı kazandırıyor. Bu yüzden TED
Ankara Koleji’nde okumuş olmamın bugün
bulunduğum yeri çok etkilediğini düşünüyorum.
TED Ankara Koleji çatısı altında müzik
çalışmalarınız oldu mu?
Tabii ki oldu. İlk konserimi 27 şubat 1996
tarihinde, eski lise binasının konferans salonunda
verdim. Afişlerini de kendim çizip hazırlamış,
ellerimle okulun dört bir yanına asmıştım.
Bunun benim için önemi büyük. Ayrıca lisede de
“Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması”na katıldık.
Ankara’da birinci olup İstanbul’a finallere gittik

grubumuzla. Bu da benim müzik hayatımda
unutmadığım, en güzel anılarımın başında gelir.
Mezun olduktan sonra da neredeyse her yıl
kütüphane haftasında TED Ankara Koleji’nde
konserler verdim.
Sizi ilk olarak kurucusu olduğunuz Mavi Siyah
Flamenko Grubu’nun gitaristi olarak tanıdık.
Bize bu hikayenizden bahseder misiniz?
Flamenko gitara olan tutkum üniversitede de
sürdü. Konservatuar okumadım ama okusam bu
kadar gitar çalışmazdım herhalde. Bu çalışmalar
bir süre sonra beste çalışmalarımla da devam
etti. Bu süreçte de müziğimi icra etmek için
3 arkadaşımla bir grup kurdum. 2003 yılının
sonlarıydı. Daha sonra müziğimin ihtiyaçları
artınca 8 kişilik bir grup olduk. 2009 yılında ilk
albümümüzü yayınladık. Şimdi de ikinci albümle
çok güzel bir adım daha attığımızı düşünüyorum.
Flamenkonun felsefesi nedir?
Flamenko, hayatın kendisidir. Her an, her duygu
flamenkoya konu olabilir. İçinde mutlak olarak
isyankarlığı, hüznü, ani duygusal dalgalanmaları
hissedebileceğiniz bir müziktir. Biraz da dalga
geçmektir. Hem hayatla, hem kendisiyle.
Bize biraz yeni çıkacak olan albümünüzden
bahseder misiniz?
Albüm 2008’den bu yana bestelediğim eserlerden
oluşuyor. Bu albüm ilkine göre daha kısa bir
dönemi kapsadığı için kendi içinde daha tutarlı
oldu diye düşünüyorum. Parçaların anlatımları,
hisleri birbirine daha yakın. Bu albümle daha
geniş kitlelere ulaşmayı, flamenkoyla daha fazla
sanatseveri tanıştırmayı hedefliyoruz. İçerisinde
biraz daha popüler bir parça da var. O parçanın
da misyonu dinleyici kitlesini genişletip, diğer
parçalarımızın dinlenmesini sağlamak. Genel
olarak flamenkonun köklerinden ayrılmadan, bu
topraklardan da renkler kullandık. Tabii ki misafir
sanatçıların katılımları da albümü bambaşka
bir yere taşıdı. Ayrıca ilk albümden farklı olarak
sadece enstrumantal değil, sözlü eserler de var
ve Burak Altuni’nin harika sesini de dinleyeceğiz.
Mavi Siyah albümünüzde flamenko ile
Anadolu ezgilerinin müthiş beraberliğine
şahit olduk. Yeni albümde hangi coğrafyalar
ve duygular yer alıyor?
Yeni albümde de yine bu iki coğrafyayı, daha da
belirgin bir şekilde hissedeceksiniz. Türk ritmiyle
ünlü İspanyol flamenko şarkıcısı Guadiana’nın
sesini, İspanyol ritimleriyle bağlama sesini, ney
ve alkışları, flamenko gitar ile Serkan Çağrı’nın
muhteşem klarnetini aynı anda duyacaksınız.
Duygular ise hayattan. Yani hem neşeyi, hem
hüznü, şımarıklığı, aşkı yaşayacağız birlikte.
Yeni albümünüzün hazırlık aşamasında
nelerden ilham aldınız?

Ceyhun GÜNEŞ ‘97

Yeni parçalarımın bir bölümünü askerliğim
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sırasında besteledim. Sanırım oradaki farklı
psikoloji, duygu yoğunluğu beni oldukça etkiledi.
Ayrıca günlük hayatta karşılaştığım her duyguyu
biriktirdim ve onlardan eserler ortaya çıkardım.
“Bu parçanın hikayesi şu” diyebileceğim bir
parçam yok ama bu süredeki hikayelerimin
toplamından çıkan albüm bir oldu bu.
Albümünüzün tanıtımı kapsamında TED
Ankara Koleji’nde herhangi bir organizasyon
planlıyor musunuz?
Henüz bir görüşme yapmadık. Ama benim
aklımda mezunlar derneğimizle ortak bir etkinlik
düzenlemek var. En kısa zamanda onlarla da
iletişime geçeceğim.
Flamenko Ankara Derneği kurucususunuz,
derneğin TED Ankara Koleji ile yaptığı ortak
çalışmalar var mı?
Flamenko Ankara Derneği’ni kurmamdaki amaç,
benim gibi bu kültüre ve müziğe ilgi duyanları
bir araya toplamak ve bu kültürün yayılmasına
katkıda bulunmaktı. Bu düşünceden hareketle
bu güne kadar 5 uluslararası Flamenko festivali
düzenledik. Kasım ayında da albüm lansman
konserini de yapacağımız 6. festivalimizi
seyirciyle buluşturuyoruz.
Bunun dışında okullarla ilgili geliştirmekte
olduğumuz projeler var. Öğrencileri flamenkoyla,
müzikle ve dansla buluşturacağımız küçük atölye
çalışmaları yapacağız. Amacımız küçük yaşta
bu işe heves duyan bir kesim yaratmak. Bu
konuda TED Ankara Koleji bizim için en önemli
adreslerden biri olacaktır.
Ceyhun GÜNEŞ’97
1997 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olan
Güneş, Hacettepe Üniversitesi’nde mühendislik
okudu ve daha sonrasında Gazi Üniversitesinde
İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Müziğe 9
yaşında Can Girginkoç’dan piyano dersleri alarak
başladı. 1990’dan sonra Ted Ankara Koleji’nde
Soner Öztaşkın’la iki sene klasik gitar çalıştı.
2003 yılında amatör ve profesyonel müzisyen ve
dansçıların buluştuğu Flamenko Ankara Derneği’ni
kurdu. 2004 yazından itibaren İspanya’da Gerardo
Nuñez, Manolo Sanlucar, Paco Serrano, Jeronimo
Maya, Rafael Riqueni, Jose Antonio Rodriguez,
Manolo Franco, Niño de Pura, Tino Van Der Sman,
El Carbonero, El Entry gibi flamenko ustalarıyla
çalışma fırsatı buldu. 2003 yılında Cordoba Gitar
Festivalinde tek Türk gitarist olarak sahne aldı.
2003 yılında kurulan ve uzun süre başkanlığını
yaptığı Flamenko Ankara Derneği ile de “Uluslararsı
Flamenko Ankara Festivali” basta olmak üzere
bir çok konser ve gösteride yer aldı. Doğan Canku,
Burak Aydos, İspanya dans birincisi David Perez,
gitarist Jeronimo Maya, Gerardo Nunez gibi
isimlerle sahne aldı. Aynı zamanda gitar eğitmeni
olarak bu güne kadar bir çok öğrenci yetiştirdi.
Halen Flamenko Ankara derneği festival komitesi
sanat direktörlüğünü sürdüren sanatçı, ikinci albüm
kayıtlarına, gitar eğitmenliğine ve konserlerine
devam etmektedir.

KİTAP

Beşinci Köşe
Gamze Güller ‘87
Dedalus Kitap, Mayıs 2012

Gamze Güller ilk öykü kitabı İÇİMDEKİ KALABALIK’ı 2008 yılında yayımlamıştı. Yeni kitabı BEŞİNCİ KÖŞE ise Mayıs ayında raflarda yerini buldu. Güller
öykü dilini düşünerek/bilerek/severek oluşturuyor. Kıvamında bir olgunluk ve farkındalıkla kuruyor öyküyü. Mimar gözüyle yakaladığı ayrıntıları
yazar eliyle kâğıda aktarırken, sözcüklerle resimler çiziyor. Pırıl pırıl, canlı, inandırıcı... Öykülerinin en önemli zenginliği, kadın-erkek, kent-kır, zenginyoksul dünyaların çelişkilerini bir arada anlatabilmesinde belki. Bu çeşitliliği anlatırken oluşturduğu bütünlüklü gerçeklik duygusu şaşırtıcı. Yaşamın
renklerini modern alışkanlıklara nasıl terk ettiğimizi çarpıcı öykülerle anlatıyor BEŞİNCİ KÖŞE. Etkili gözlemlerin birer sonucu olan öykülerine kolaylıkla
dâhil oluyorsunuz ve onlardan ayrılmak istemiyorsunuz. Okuru sarıp sarmalayan bu büyünün bir başka nedeni de, hepsi farklı dünyaları anlatmasına
rağmen tamamının dilinde beliren biçemin tek imzaya, Güller’in imzasına ait olması.

Bir Uzun Yolculuk
“gelincik”...
Mehlika Mete ‘77

gelincik’i 1864 yılında atayurtlarından sürgün edilen Çerkesler’in hikayesi üzerine
kurgularken Kafkasya’da yaşanan bu büyük trajedi hakkında epey zaman önce
okuduklarım başlangıç noktam oldu. Kafkasya halklarının - ki hepsi Çerkes olarak anılır,
Çar’ın boyunduruğu altına girmemek ve topraklarını teslim etmemek için kahramanca
direnişleri ve sonunda kat be kat üstün Çarlık ordularının yakıp yıktığı köylerini terk etmek
zorunda kalmaları ile başlıyor gelincik. Çerkesler’in verimli tarlalarını, hayvanlarını,
evlerini geride bırakarak çıkarıldıkları zorunlu yolculukta ve sonrasında; varılan Anadolu
toprakları da olmak üzere yakın coğrafyada hayatlarını kaybedenlerin anısına, sürgün
edilen iki küçük Çerkes çocuk hayal ettim. Ve kitap bu iki kardeşe, Maze ile Daryal’a
kurguladığım yazgıyla 1876’ya kadar devam etti. Böylece gelincik’te söz konusu tarihler
arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan politik, sosyal ve ekonomik olaylar da
yer aldı. Sultan Abdülaziz Han’ın Avrupa seyahati, Balkanlar’daki isyanlar, kız öğretmen
okullarının açılması, donanmanın güçlendirilmesi, Şirket-i Hayriye’nin atılımları gibi…
gelincik’i yazmayı sürdürürken, Osmanlı tarihine dair öğrendiğim ayrıntılar kadar
beni heyecanlandıranlar arasında Çerkes toplumunu keşfetmem de var. Bu yüzden
de gelincik’i Çerkes kültürünün son derece renkli ve zengin Nart Destanları, masalları,
atasözleri, gelenekleri ile Çerkesler’in dürüstlükleri, ince mizah anlayışları, kibarlıkları ve
yiğitlikleri ile süsledim.
Kitabımın adının gelincik olmasına karar verince, kırmızı renginin ölümden sonraki dirilişi
simgelediğinden söz eden mitosları ve geleneksel gelinliklere dayandırılan ismi ile gelincik
çiçeği, benim gibi Maze’nin de en sevdiği çiçek oldu!
Kimi okurlara göre gelincik’in ilk kitabım Matmazel Nina’ya nazaran biraz masalsı ve
bir çırpıda okunur olması, itiraf etmeliyim ki edindiğim bilgileri ortaya çıkarmaktaki
telaşımdandır.
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İngilizce (Kullana)bilmek
Tuba Zehir ‘85

Bu kitap bir ihtiyaçtan doğdu. İngilizce öğretmenliği yaptığım yıllar boyunca, eski lise arkadaşlarımdan
trafikte aracımı çeviren polis memuruna, eve tadilata gelen mimardan bale eğitmenime kadar birçok kişi
İngilizce öğrenmeyle ilgili sorunlarını dile getirdi ve önerilerde bulunmamı istedi. Bu kişilerin bir bölümü daha
önce kolejlerde veya dil dershanelerinde İngilizce öğrenmiş ama şu anda kendilerini İngilizce kullanabilecek
kadar güvende hissetmeyen kişilerden oluşuyordu. Bir çoğu yoğun bir iş temposuyla çalışan ve bir aile hayatı
olan kimselerdi. İngilizce öğrenmeye zaman ayıramamaktan, ayırsalar bile nereden başlayacaklarını ve ne
yapmaları gerektiğini bilmemekten şikayetçiydiler. Bana danışan bir diğer grup da elbette öğrencilerimdi.
Onların sorunu ise önlerinde geçmeleri gereken sınavlar olması ve bu yüzden yaşadıkları sıkıntılardı.
Her ne kadar bu iki grubun bulundukları nokta birbirinden çok farklı gibi görünse de sonuçta ihtiyaç
duydukları şey aynıydı: İngilizce bilen ve bunu yeri geldiğinde kullanabilen bireyler olmak. Yıllar boyunca farklı
bireyler ve ihtiyaçlara yönelik İngilizce öğrenme sorunlarını ilgi ve hevesle gidermeye çalıştıktan sonra ortaya
çıkan fikir ve önerilerimi bir kitapta toplamaya karar verdim. Sonuçta elinizdeki kitap ortaya çıktı. Bu kitap
bir gramer kitabı değildir, bir sözlük de değildir, bir test kitabı hiç değildir. Bu kitap sizlere gramer kitaplarını,
test kitaplarını, sözlüğünüzü, yabancı televizyon dizilerini, interneti, İngilizce roman veya öyküleri, branş
kitaplarını ve hatta buzdolabınızı İngilizce öğrenmek için nasıl kullanabileceğinizi ve nasıl kullanmamanız
gerektiğini anlatan ve bunu yaparken de yaşanmış ve kimisi komik anılarla İngilizce öğrenirken düştüğümüz
tuzakları gösteren bir rehberdir. Okuyun, deneyin, sizin için en uygununu bulun ve eğer zaman ayırabilirseniz
ingilizcekullanabilmek@hotmail.com adresine bir yorum yazın. İngilizce öğrenme serüveninizin keyifli
geçmesini dilerim...

WIT

Bu kitap ODTÜ’lü abi ve ablaları tarafından, geleceğin ODTÜ’lülerine yazılmıştır...

İNGİLİZCE

CD

(kullana)

Short Stories

Tuba Karata
ylı Zehir

Öyküyü okuyup dinledikten sonra Türkçe olarak birilerine anlatın.
Hiç bir şey anlamasanız bile kayıtlı metni defalarca dinlemek için fırsat yaratın (Örneğin
odanızda oyun oynarken veya uykuya dalana dek aynı öyküyü CD çalarınızda defalarca
dinleyin . Unutmayın, Türkçe’yi de bebekken (konuşulanı anlamasak bile) duya duya
öğrendik, aynı durumu İngilizce için de kullanabiliriz.

-

Öyküyü anladıysanız, öyküyle ilgili bir kaç resim daha çizmeyi deneyin. Bu resimleri
kitabın ilgili sayfalarına yapıştırabilir, odanıza asabilir ve gelen misafirlere
gösterebilir öyküyü bir de onlara anlatabilirsiniz.

-

Metni tam olarak (veya hiç!) anlamazsanız bile en azından sözcüklerin
okunuş ve yazılışlarını farketmenize ve İngilizce’nin telaffuzuna,
tonlamasına ve hızına alışmasına yardımcı olabilir.

-

Öyküyü bir yandan dinleyip bir yandan da yüksek sesle (okuyucuyla aynı
hıza erişene dek, defalarca) okuması da çok verimli bir yöntemdir. Üstelik
bir çok öğrenci bunu çok eğlenceli bulurlar.
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Aynı öyküyü (özellikle sevdiği öyküleri) defalarca okuyup dinleyin.
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Zaman buldukça bu kitaptan bir öyküyü okuyarak dinleme çalışması yapın.

-
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Yaşına, İngilizce seviyesine ve kişiliğine bağlı olarak, bu kitaptan fayda sağlaması için
yapılaabilecekler:
-
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The Little book of

Kitapla birlikte hazırlanan CD de, yazılı öykülerin kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtlarda farklı
aksanlara yer verilmiştir. Bunun amacı İngilizce’nin farklı aksanlarına alışmasını sağlamaktır.

-
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Yabancı bir dilin çocukluk döneminde daha verimli öğrenilebildiğine dair bulgular mevcuttur. O
yüzden çocuklarımızın ellerindeki bu fırsatı kullanarak ileriki yaşlarda İngilizce’yi iyi kullanabilen
bireyler olma olasılıkları vardır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi, sadece okulda verilen
derslerle yetinmemeleri gerekmektedir. Çocuklarımızın İngilizce öğrenebilmek için bireysel
çaba sarfetmeleri ve buna zaman ayırmaları gerekmektedir. Ancak bunu yaparken esas olan
şey, bunu bir çaba veya zaman kaybı olarak değil bir oyun, bir eğlence gibi görmeleridir. Bu
kitaptaki öyküler 18-20 yaşlarındaki ODTÜ İngilizce Hazırlık okulu öğrencileri tarafından
İngilizce olarak yazılmış ve öğretmenleri tarafından titizlikle mükemmelleştirilmiştir. Bir çoğu,
günümüz çocuklarının didaktik bulduğu için sıkıldığı klişe öykülerden uzak, komik, zekice
kurgulanmış sonları olan eğlenceli öykülerdir ve çocukların okur ve dinlerken eğlenmelerini
hedeflemektedirler.

The Very Very Short Stories

Türkiye’de yaşayan ve günlük hayatlarında yalnızca Türkçe konuşulan ortamlarda bulunan
çocuklarımızın İngilizcelerini geliştirmek için sadece okuldaki derslerde verilenlerle yetinmeleri
ne yazık ki ileriki hayatlarında yeterli olmamaktadır. İngilizce öğrenmeye çalışan her bireyin
esas olarak yapması gereken şey, İngilizce’yi kullanabilmek için kendisine fırsat yaratmasıdır;
İngilizce’yi okuyup dinleyerek, yazarak ve konuşarak öğrenmeye çalışmak, herhangi bir gramer
veya test kitabından soru çözmekten çok daha verimli bir yöntemdir. Bu kitap, çocuklarımıza
kendi başlarına İngilizce bir metni dinleme ve okuma çalışması yapmaları için bir fırsat sunma
amacını taşımaktadır.
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Güneşin Çocukları 2 - Atlantis’in Ötesinde…
Ali Ataman ‘74

… ve son görev, Atlantis’in ötesinde, çok uzaklardaydı,
hatta imkansızdı…
Günler önce durup bahçesine baktığım yerde gene
durdum. Bahçe, ağaçları, çeşit çeşit çiçekleri, çimeniyle
Renior’ın tabloları kadar renkli ve ince, renkli giysileri
içinde erkeklerle ve kadınlarla, daldan dala, ağaçtan ağaca
uçan kuşlarla La Fonten’in masallarından bir sayfa kadar
canlıydı. Sarayı çevreleyen her yapının bahçeleri vardı.
Binalarda renk renk granit ve mermer kullanılmıştı. Evet!
Atlantis bütün zamanların en zengin, en görkemli şehriydi.”
Soluk kesen temposuyla bir çırpıda okunabilen çok
güzel bir kitap. Hikayesinin her bölümünde bir sonraki
aşamada ne olacağını merak ettiğiniz için tempoyu hiç
düşüremiyorsunuz…
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Balıkçılık ve Çevre
Balık stoklarının sağlıklı hale gelebilmesi için Türkiye’nin eko
sistem temelli balıkçılık yönetimine, acil reformlara ihtiyacı var.
Greenpeace’in de altını çizdiği gibi Türkiye’de balıkçılık uzun yıllar
var olmak istiyorsa hala atılması gereken pek çok adım var .
Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği önemli
bir ekonomik faaliyet olarak dünya refahına
dikkate değer katkılar sağlamakta. Son beş
yılda, dünyanın deniz ürünü tedariğindeki
artış küresel nüfus artışının üzerine çıktı. Bugün
deniz ürünleri, özellikle balık, dünya nüfusunun
büyük çoğunluğu için gıda ve hayvansal
protein olarak önemli bir kaynak oluşturmakta.
Buna ek olarak, ekonomik bir sektor olarak
dünya nüfusunun büyük bir kısmı için, hem
doğrudan hem de dolaylı olarak, önemli bir
geçim kaynağı.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü FAO’nun
2012 raporuna göre balık ve balıkçılık ürünleri
dünya çapında en çok işlem gören gıda malları
arasında yer almakta ve ticaret hacimleri ve
değerleri 2011 yılında en yüksek değerlere
ulaşmış durumda. Öte yandan avcılık sabit
kalırken, yetiştiricilik yani akuakültür üretimi
genişleyerek devam ediyor. Önümüzdeki on
yıl içinde, toplam üretimde en hızlı büyüyen
hayvansal gıda üreten sektörlerden biri olarak
sığır veya kümes hayvanlarının üretimini
aşacağı öngörülüyor. Durum böyle olunca da
dokunulması pek kolay olmayan bir sektör
olarak karşımıza çıkıyor.
Neredeyse bir milyar insanın hâlâ açlık çektiği

bir dünyada, fakir toplumların bu büyük
sektör içerisinde yer almaları, gerek ekonomik
açıdan gerekse gıda güvenliği açısından pek
de mümkün görülmüyor. Özellikle Afrika
ve Güneydoğu Asya’da fakir toplumlar için
eskiden en önemli besin kaynağı olan balığın
tüketim seviyeleri çok düşük kalıyor. Bir
türlü sürdürülebilirliği yakalayamayan kötü
balıkçılık uygulamaları, zayıf balıkçılık yönetim
rejimleri, doğal kaynakların kullanımına ilişkin
ihtilaflara, küçük ölçekli balıkçılık toplulukların
öncelikleri ve hakları konusunda başarısızlık ve
adaletsizliklere, hatta çocuk işçiliği dahil pek
çok soruna sebep oluyor.
Özellikle son bir ayda hem gazeteleri hem de
sosyal medyayı yakından takip edenler balıkçılık
sezonunun açılması ile birlikte patlayan
tartışmalara tanık oldular. Okyanuslara kıyasla
daha “az zengin” sayılabilecek olan Akdeniz
ve nispeten biraz daha zengin Karadeniz’de
balık stoklarının ciddi baskı altında olduğu
hepimizin bildiği bir konu. Bunu hem sivil
toplum kuruluşlarının kampanyalarından,
hem de tezgahta çeşitliliği azalan, boyları
küçülen ve fiyatı artan balıklardan rahatlıkla
anlayabiliyoruz.

Atila URAS’85

Türkiye’deki durumu rakamlarla ifade etmek
icin TUIK’in 2011 yılı verilerine bakacak olursak,
Türkiye’de su ürünleri üretiminin bir önceki yıla
göre %7’nin üzerinde artarak 700,000 tona
ulaştığını görebiliriz. Bu üretimin %60’ı deniz
balıklarından, %6,5’i diğer deniz ürünlerinden,
%5’i iç su ürünlerinden ve geri kalanı da
yetiştiricilikten elde edilmiş.
Yetiştirilen en önemli türler iç sularda %53 ile
alabalık, denizlerde %25 ile levrek, %17 ile
çipura.
Denizde ise en çok hamsi avlamışız (230,000
ton). İkinci sırada ise Çaçabalığı var (87,000
ton, yaklaşık %20’ lik bir paya sahip). Bu
arada hamsinin yarıdan çoğunun balık unu
fabrikalarına gittiğini de belirtelim. Tezgahta
görmek istediğimiz palamut gibi, mezgit gibi
ve gündemi cok meşgul eden lüfer gibi türlerin
oranları % 1 -2 seviyelerinde. Bakınca 3 tarafı
denizlerle çevrili ve Marmara gibi ‘bize ait’
bir denize sahip bir ülke olarak deniz ürünü
üretimimiz dünya sıralamalarında ortalarda yer
alsa da kişi başına düşen yılda 10 kg (balık unu
dahil) miktarla pek de balık zengini bir sofraya
ait olduğumuz söylenemiyor.
Uzunca bir süredir Greenpeace Akdeniz
tarafından kamu oyunun dikkatini çekmeye
çalışan “Seninki kaç santim” kampanyası
önemli olumlu adımlara vesile oldu. Balık
stoklarının devamlılığı adına yürüttükleri
kampanyada günümüzde avlanan balıkların
çoğunun henüz yavru olduğuna ve hatta bunun
yasal olduğuna dikkat çekmeyi başardılar.
Bilimsel çalışmalara dayanarak oluşturulan
kampanyada 700.000 kişinin desteğini aldılar,
fakslar yollandı, telefonlar edildi, küçük ölçekli
balıkçılar, diğer STK’lar kampanyalar yaptı ve
2011 yılında orfoz, lagos ve lüfer için avlanma
boyları yeniden belirlendi; orfoz-lagos 45 cm,
lüfer 20 cm oldu.
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BALIK ÇORBASI
(Çevreci usulü) 4 kişilik

Sorumlu bir tüketici olarak balık satın almanız
dileğiyle aşağidaki balık çorbası tarifini de bu sayının
bonusu olarak beğeninize sunuyorum :
MALZEMESİ
1 kg. sürdürülebilir avlanmış, yasal boyutlarda kemiği
büyük balık
2 adet havuç
2 adet patates
1 adet iri kuru soğan
1 adet yapraklı kereviz
Malzemenin 2 parmak üzerine çıkacak kadar su
Tuz, karabiber, defne yaprağı
1 çorba kaşığı mısır unu
1 demet maydanoz
Yarım yemek kaşığı tereyağı

Yasal bu düzenlemelere rağmen bu iki kararın
uygulamasının yetersizliğini balık pazarlarında
satılan çinekoplarla, restoranlarda yavru
orfozlarla görmek mümkün.
Bu yıl ise Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı
önemli bir karar alarak önümüzdeki 4 yılı
kapsayacak ’Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Tebliğ’ ile gırgır avcılığında
avlanmanın 18 metre olan derinlik uzaklığının
24 metreye çıkardı. Bu karara balıkçıların tepkisi
sürse de tecrübeler ve bilimsel calışmalar
bu tip uygulamaların balıkçılık sektörünün
sürekliliği ve balık stoklarının sağlığı açısından
orta ve uzun dönemde çok fayda sağlayacağını
söylüyor.
Yeşil yakalı bir yorum ile konuyu toparlayacak
olursak; balık stoklarının sağlıklı hale
gelebilmesi için Türkiye’nin eko sistem temelli
balıkçılık yönetimine, acil reformlara ihtiyacı var.
Greenpeace’in da altını çizdiği gibi Türkiye’de

balıkçılık uzun yıllar var olmak istiyorsa hala
atılması gereken pek çok adım var.
En başta bir bağımsız bilim komisyonu
oluşturularak su ürünleri kanunu ve ilgili
düzenlemelere bilimsel gerçeklerin daha etkin
bir biçimde dahil edilmesi; ticari balık türlerinin
avlanma boyları listesinde stok durumlarına ve
üreme boylarına göre yeniden düzenlenmesi
(Örneğin palamutun minimum 38 cm olması
gibi); hassas ekosistemlere sahip balık
yumurtlama, üreme ve göç alanlarının derhal
avcılığa kapatılması (boğazlar gibi); sürdürülebilir
küçük ölçekli kıyı balıkçılığına destek verilmesi;
yasa dışı avcılık ile mücadelede caydırıcı cezalar
ile sistematik çalışmalar düzenlenmesi; acilen
tekne sayısının azaltılması ve en önemlisi
kıyılarımız boyunca deniz rezervleri ve koruma
ağları oluşturularak bütüncül ekosistem anlayışı
ile denizlerimizin korunması...
Tüketiciye de üreticiye de rastgele…

Atila URAS ‘85
1985 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği’ni
bitirdi. Bir süre kıyı mühendisi olarak çalıştıktan sonra “yeşil yakalı” olmaya karar verdi.
1999 yılından itibaren kıyı alanları yönetimi, deniz ve kıyı koruma alanları ve doğa koruma
konularında Doğal Hayatı Koruma Derneği, WWF Akdeniz Programı ve WWF Türkiye’de
koordinatör ve yönetici olarak dünyayı kurtarmaya çalıştı. Bu çabalarına son 6 yıldır
Birleşmiş Milletler’ de devam ediyor. Bu 6 yılın bir kısmını Türkiye’de BM Kalkınma Programı
bünyesinde sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine uyum konularında program
yöneticisi olarak çalışarak geçirmesinin ardından 2012 yılının başından beri Atina’da BM
Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı Ofisi’nde görev yapmaktadır.

Terbiyesi için:
2 yumurta sarısı
1 adet limon
1 çorba kaşığı ılık su
HAZIRLANIŞI
Balığı kafa, kuyruk, kemik ne varsa hep beraber
geniş bir tencereye koyun. Aynı tencereye soğanın
kabuğunu soyup ikiye bölerek ekleyin, yanına da
kereviz yaprağı, defne yaprağı, tane kara biber az da
tuz koyup haşlayın. Bence su 3 litre olsun, kaynarken
bir kısmı gidiyor çünkü ilerki aşamalarda.
Sonra balığı içinden çıkartın ve kılçıklarını ayıklayın.
Bir kenara koyuverin.
Suyu süzün (başka tencereye ha, sakın yanlışlıkla
suyu lavaboya dökmeyin), ıvır zıvırı çöpe atın,
tencereyi çalkalayın kenarında köpükler kalır, onları
iyice temizleyin, balığın suyunu geri koyun, içine küp
küp doğranmış havuç, patates ve kerevizi atın ve orta
ateşte kaynatın.
Patatesin tadına baktığınızda ağzınız yandı ve patates
yumuşaksa, hemen yavaş yavaş karıştırmaya devam
ederken mısır ununu top top etmeden çorbaya
ekleyiverin, iyice karıştırın, topakları ezin, altını azcık
kısın, tada bakarken eğer tuzu eksik geldiyse hemen
ekleyiverin.
Sonra kılçıksız balığı ince kıyılmış maydanozla
beraber çorbaya ekleyin.
Biraz çevirin 2-3 dakika, terbiyesi için yumurta
sarısını azıcık çorbanın suyunu ilave edip limon suyu
ile çırpın, karıştırın, ama iyi karıştırın ki köpürsün.
Terbiyeyi yavaş yavaş karıştırarak çorbaya ilave edin.
2 - 3 dakika sonra ateşten indirin (Çaktırmadan azcık
tereyağı atıverin içine...)
Afiyetle olsun…
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Sen mutluluğun resmini
yapabilir misin Zülfü?
“Romanını yazsam üstad...”
demiş ve naif bir dille üç
mutsuzu yazmış Livaneli. Fonda
mutluluğun formatsızlığı,
ön planda tecavüz kurbanı,
potansiyel töre maktülü Meryem,
Harvard’lı Profesör İrfan ve
dağda eşkiya kovaladıktan
sonra namus belasına amca kızı
Meryem’in ardına düşmüş exkomando Cemal.
Her dokunuşta başka bir
görüntüyle karşılaştığımız
kaleidoskopik bir konu!
Genç yazarlarımızdan Hakan Günday da,
Güneydoğu Anadolu’da başlayıp Londra’ya
uzanan AZ’da, underground bir yorumla, fonda
Derda(ları), ön planda ise çağımız insanın
kanıksadığı şiddeti anlatmış.
Dizi izleye izleye kadın cinayetlerini, türlü
cinsel suçları, öbek öbek şehit haberlerini
kurgu sananları, farkında olmak kavramını
Facebook’ta dürtmekle karıştıranları dürten
bir roman. Günday’ın, özellikle Oğuz Atay’ın
eserlerine yaptığı göndermeler, romanın
düşünsel boyutunu derinleştiriyor.

çıkabileceğimiz, hayata nasıl tutunabileceğimiz
hakkında önermelerde bulunuyor. İlk
siyasetname olarak tescil edilmiş olan bu antik
metin, bireysel mutluluğun, adil-güven verensağlam ekonomik yapılı bir toplumda söz
konusu olabileceğini söylemekte.
Görünen o ki, ne üzerinden geçen 1000 yıl,
ne bunca teknolojik gelişme, ne de toplumsal
dönüşümler insanoğlunu mutluluğa pek
yaklaştıramamış!
Devam etmeden önce “Mutluluk” sözcüğünü,
Türk Dil Kurumu’nun nasıl tanımladığına
bakalım: “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli
olarak ulaşmaktan doğan kıvanç durumu”.
İşte sözün bittiği yer!... Bu mümkün
olamayacağına göre, kedinin kuyruğunu
kovalaması misali mutluluğun peşini bırakıp
işimize gücümüze baksak daha iyi olmaz mı?...

Mutluluğun önünde iki engel vardır:
Aşk ve İş
Böyle demiş Freud. İşimize bakalım öyleyse!
Yakınlarda okuduğum bir araştırma, “Karakter
Aşınması”nda Richard Sennett, mutsuzluğun
yeni sebebini, değişen iş yaşamı ve ekonomik
yapı ile açıklıyor. Bir akademisyen gözüyle,
günümüz ekonomik düzeninin, çağımız insanı
üzerindeki etkilerini inceleyen yazar, şu
soruların yanıtını aramış:

Her iki romanın kaidesi de aynı: “Mutluluk,
devlet düzeni ve toplumsal hayattan bağımsız
olamaz.”

-Anlık piyasa ve pazar koşullarına uyum
sağlayabilmek için her an parçalanan ve sürekli
yeniden yapılanan işletmelerde, kurum kültürü
nasıl oluşturulabilir?

11. Yüzyılda yaşamış olan Yusuf Has Hacib de
yazarlarımıza katılıyor. Kutadgu Bilig’de (Mutlu
Olma Bilgisi), devlet düzeni, kişisel mutluluk,
hayatın sonu gibi konularla nasıl başa

-Esneklik kavramının çalışanlar açısından
anlamı: Yaşam boyu iş güvencesinin
kaybolması, sürekli iş ve şehir değiştirerek yön
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Ayfer NİĞDELİOĞLU’81
1981’de Ankara Kolejinden, 1986’da
A.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan
mezun oldu. 20 yıl İş Bankası’nda
çalıştıktan sonra hayatının sayısal
dönemini kapatıp “sözel”e geçti.
Halen muhtelif yayınlarda edebiyatla
ilgili yazılar yazıyor, editörlükredaktörlük yapıyor.

ve aidiyet duygusunu yitirmek, istikrarlı bir işin
yerini geçici projelerin alması, yırtıcı bir rekabet
ortamında beslenen güvensizlik ve kayıtsızlık.
Bu durumda çatlak fay hattında ekmek parası
kazanmaya çalışanlardan, aidiyet ve güven
duygusu nasıl beklenebilir? Aidiyet ve güvenin
olmadığı yerde mutluluk barınabilir mi?
Sennet’e göre, bunların cevabı “Hayır”. Öyleyse
bir “Aşk vakası” inceleyelim, yerimizin yettiği
kadar:
Bu aşkın kahramanları, Yahya Kemal ile ilk
kadın ressamlarımızdan, Nazım Hikmet’in
annesi Celile Hikmet Hanım. Sosyetenin en
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çok konuşulan uçarı, haşarı, güzeller güzeli
kadını ile duygusal, ağır başlı, boğazına
düşkün, sosyal hayatta çekingen şairinin aşkı,
zamanında dillere destan olmuştu.

bedbaht olmadığından dolayı kendini bahtiyar
bulan” diye tarif eder. Demek ki mutluluk
kılavuzu olarak filozofları seçmek de derda
deva olmayacak!

Zıt kutuplar birbirini çeker; Bu fizik kuralıdır.
Ancak yağ ve su birbirine karışmaz, bu da
kimya kuralı! Sözün kısası, bu aşkın hüsranla
sonuçlanması, iki sevgiliden başka kimseyi
şaşırtmamıştı.

Hayattaki son dakikalarınız
olduğunu bilseydiniz, ne yapardınız?

Freud, “İnsan, kendisini nelerin mutsuz
ettiğini bilmezse, neyin mutlu edeceğini de
bilemez.” diyor. Dünya kadınından umudu
kesen Yahya Kemal hiç evlenmedi ve yüreğine
bir şehrin sevgisini yerleştirdi: İstanbul’un. Gün
doğumunda, gün batımında, varlıkta-yoklukta,
yazda-kışta-baharda hayranı olduğu şehrin,
sade bir semtini sevmeyi bile, bir ömre değer
buldu.
“Koca Mustâpaşa”yı, “Üsküdar”ı, “Kanlıca”yı,
“Adalar”ı gözlerinden önce yüreğiyle seyretti.
Öyle hayranlıkla seyretti ki ki, büyük şaire
İstanbul’un 8. Tepesi dediler. Ücrâ ve fakir
köşelerini, sisini, yağmurunu, baharını sevdi.
İstanbul’u fetheden yeniçeriye gazel yazdı, fethe
şahit olan Üsküdar’a imrendi mısralarında.
Sonsuza kadar sürebilecek aşk mı var?
Büyük şair bugün yaşasaydı, hangi kulenin
manzarasından ilham alırdı acaba? Köprülere
gece bakıp, “Boğazın pırlantalı gerdanlıkları”,
gündüz bakıp “Darağacı ilmekleri” mi derdi?
Kim bilir?
Belki de mutluluğa giden yol, doğa ile uyum
içinde yaşamaktan geçiyordur. Shakespeare,
mutluluğunun sırrının beklentileri düşük
tutmakta olduğunu söylemiş. Bir düşünelim,
tarih boyunca dünya malı ile ilişkisini en aza
indirebilmiş kim var? Diyojen, Büyük İskender’e
“Gölge etme başka ihsan istemem” diyen bizim
Sinoplu Diyojen.
Rivayet odur ki, içinde yaşadığı bir fıçı ve bir
çanaktan başka malı olmayan kinik filozof, bir
gün çeşme başında avucu ile su içen çocuğu
gördüğünde “Bu çocuk bana fazladan eşyam
olduğunu öğretti” diyerek elindeki çanağı da
atmış. İnsanoğlunun gösterdiği gelişmeye
bakınız:

1920’lerin Paris’inde, araştırma yazıları ve halk
anketleriyle ünlü L’Intransigeant gazetesi şöyle
bir soru attı ortaya:
“Amerikalı bir bilim adamı, dünyanın sonunun
yaklaştığını, en azından Avrupa kıtasının büyük
bir bölümünün yitip gideceğini belirtiyor.
Felaket öyle ani gelecek ki, yüzmilyonlarca
insan kesinlikle ölecek. Siz hayatta olduğunuz
son dakikalarda ne yapardınız?”
Marcel Proust’un bu soruya verdiği yanıt,
yazımızı şimdilik noktalasın:
“Dediğiniz gibi ölüme çok yakın olsaydık,
hayat gözümüze birdenbire harika görünürdü
herhalde. Düşünün, hayat bazen bizden neleri
esirgiyor; projeler, yolculuklar, aşk... Hepsi
yarının var olduğundan emin olmanın rehaveti
ile erteleniyor.
Ama bunların hiçbirini yarın yapamayacağımızı
bilsek... Ahh, hayat işte o zaman ne güzel
olurdu! Şu felaket olmasa da yarın ilk iş
Louvre’un yeni galerilerini görsem, Bayan X’in
ayaklarına kapansam, Hindistan’a yeni bir
yolculuk yapsam!
Felaket gelmez ve biz bu planları asla
gerçekleştirmeyiz. Çünkü yeniden günlük
yaşamın tam ortasında buluruz kendimizi.
Kayıtsızlığımız arzularımızı öldürür.
Bugünü yaşamak için felaket haberlerine
gereksinim duymamalıyız. İnsan olduğumuzu
ve ölümle her an yüzyüze olduğumuzu bilmek
yeterli, bunu başarmak için.”

Sen mutluluğun resmini
yapabilir misin Abidin?
...
işin kolayına kaçmadan ama
gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü
anneciğin resmini değil
ne de ak örtüde elmaların
ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında
dolanan kırmızı balığınkini
sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin
1961 yazı ortalarında Küba’nın resmini yapabilir
misin
çok şükür çok şükür bugünü de gördüm ölsem
de gam yemem gayrının
resmini yapabilir misin üstat
...
- Nazım Hikmet Saman Sarısı’ndan alıntı

Ahmak mutluluğuyla yaşamayın;
Bilgilenmekten kaynaklanan mutsuzluk,
mutluluğun ta kendisidir.
- Prof. Dr. Ünsal Oskay

Yıldızları süpürürsün, farkında olmadan,
Güneş kucağındadır, bilemezsin.
Bir çocuk gözlerine bakar, arkan dönüktür,
Ciğerinde kuruludur orkestra, duymazsın.
Koca bir sevdadır yaşamakta olduğun,
anlamazsın.
Uçar gider, koşsan da tutamazsın..
- Shakespeare

Bunca zaman bana anlatmaya çalıştığını,
kendimi bulduğumda anladım.
Herkesin mutlu olmak için başka bir yolu
varmış,
kendi yolumu çizdiğimde anladım.
Bir tek yaşanarak öğrenilirmiş hayat, okuyarak,
dinleyerek değil...
- Can Yücel

Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan
daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için
beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil,
bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan
daha yüksekte ararlar, bazıları daha alçakta.
Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır.

Bugün bilgeliğin yolu Ferrari’yi satmaktan
geçiyor...
19. yy. edebiyatçılarımızdan Âli Bey, 361
kelimeden oluşan mizahi sözlüğü Lehçetü’l
Hakâyık’ta, “Feylesof” sözcüğünü “Daha ziyade

- Konfiçyüs
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Tasarım neden önemli?
Latince designare fiilinden türeyen design, Türkçede tasarım kelimesiyle karşılanmakta. Designare özellikle altını
çizmek, işaret etmek, seçmek, tasarlamak anlamlarına geliyor, bu yönüyle tasarımcının eyleminin önemi de aslında
kelimenin anlamında gizleniyor: Bir ürünün, yaratının, tasarımın diğerlerinden farklı olduğunu göstermenin tek ve
biricik yolu onu doğru tasarlamak ve devamında doğru tanıtmak. Kitap söz konusu olduğunda bu kapak iken, farklı
ürünlerde ambalaj ve sunum biçimi tasarımcının yeteneği ve yaratıcılığıyla şekilleniyor.
Yayıncılar, farklı farklı hayatların yaşandığı,
kocaman dünyaları bizlere taşıyor. Bizler
bu dünyaların kapılarını kitabın kapağıyla
aralıyoruz. Bu noktada kitap kapağının
önemi üzerine konuşmak istiyoruz.
Kitabın yolunu çizen, yazgısını belirleyen en
önemli faktörlerden biri de şüphesiz kitabın
kapağı. Böylesi önemli bir yolda hangi adımların
izlendiğini de başta okurlar olmak üzere birçok
kişi merak ediyor. Kitabın konusu ve edebiyat
dünyasında durduğu yer yayınevi editörleri
tarafından tasarımcılara anlatılıyor, devamında
öne çıkan temalar ve ruh belirlenip kitap kapağı
oluşuyor. Rafta fark edilir olma, benzerlerinden
ayrılma, özgün olma gibi anahtar kelimeler
kitapların kendisi kadar kitap kapakları için de
geçerli. Diğer yandan sanatçının ilhamı her
şeyin üzerine çıkabiliyor kimi zamanlarda, tek
bir sözden olağanüstü bir kapak kendiliğinden
kağıda dökülüyor. Joyce Maynard imzalı Çilek
Kızlar bunun iyi bir örneği.

Tüketici algılarına baktığımızda bir kitabın
kapak tasarımının onun çekiciliğini
artırdığını söyleyebilir miyiz?
April: Kapak tasarımı kitabın kaderini çizen
başlıca unsurlardan biri. Doğru kapakla raflarda
yerini alan kitap, devamında okurunu buluyor.
Aynı şekilde hatalı kararlarla, yanlış tercihlerle
tasarlanan kitaplar raflarda kaybolup gidebiliyor.
Bu yönüyle kitabın içeriği kadar kapağın
doğruluğu da son derece önemli diyebiliriz.
Motto: Birçok kitap örneğinde bunu yaşadık.
Çilek Kızlar örneği üzerinden gidebiliriz, önemli
bir yazarın önemli bir kitabıydı Çilek Kızlar,
bir yandan romantik ve duygulu bir öykü
anlatılıyordu, bir yandan da yüksek tempolu bir
okuma vaat ediliyordu. Kapak tasarımına bu
duyguları yansıttık, renk tercihlerimiz enerjik ama
seçtiğimiz görüntü romantikti, devamında kitap
okurunu kolaylıkla buldu ve kısa süre içerisinde
yeni baskılarını yaptı.
Keşke O’nun kitabı bizden çıksa, kitabının
kapak tasarımını biz yapsak diye hayal
kurduğunuz bir yazar var mı?
Motto: April Yayıncılık’ın programında özel ve
önemli isimler var, Olasılıksız’ın yazarı Adam
Fawer’ın yeni kitabı geliyor; diğer yandan Murat
Menteş, Alper Canıgüz gibi yeni Türk edebiyatının
önemli temsilcileri bu çatı altında buluşuyor.
Bizler de kapaklarımızla bu önemli sürecin bir
parçası olacağız, hayalini kurduğumuz şeyi
gerçekleştireceğiz.
Aslında her kitapta siz de kendi tasarım
dilinizi konuşturuyorsunuz? Sizin
tasarımlarınız neler anlatıyor?
Kitabın konusu kadar hissettirdikleri, duygu ve
kültür dünyamızda nerede durduğu gibi sorular
üzerinden tasarımlarımızı yapıyoruz. Tasarım
dilimiz kitabın diliyle uyumlu, bunda kitap ile
ilgili aldığımız sunumun büyük yeri ve önemi
var şüphesiz. Yazarın dilini, yayınevinin diliyle
birleştiriyor ve devamında kendi süzgecimizden
geçirip kapaklarımızı ortaya koyuyoruz.
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Raflarda bir kitabın kapak tasarımı aklımızı
çeliyor. Tasarımcılar kapak tasarımıyla
kendi tarzını yansıtırken, siz yayıncıların
özgün duruşlarını yansıtabilme şansları
oluyor mu?
Her kitabı bir proje olarak algılayan bir yayınevi
olarak, kitap seçiminden çevirmen tercihine,
editörlükten arka kapak yazısına belirli bir duruş
sergiliyoruz. Kapakta da yine April ruhunun
yansıtılmasını önemsiyoruz, odağımız yazar
ve kitap, üzerinde April ağacı olan kitap, iyi bir
kitaptır düşüncesiyle kitabın her aşamasına dahil
oluyoruz.
Okuyan bir toplum değiliz maalesef... Hep
bu alışkanlığın aile ve eğitimle alakalı
olduğunu düşünürüz. Peki sizce yayıncılara
ve tasarımcılara da bu konuda rol düşüyor
mu?
April: Yayınevlerine büyük görev düşüyor
şüphesiz. Görsel bir dünyada okurları kitaba
çekmek için her yolu denemek gerekiyor.
Bizim örneğimizde iyi kitaplar seçiyor, doğru
çevirmenlerle ve editörlerle çalışıyor, iyi kapaklar
ile okurla buluşuyoruz. Reklam kampanyalarımız,
viral ve gerilla çalışmalarımızla okura ulaşıyoruz.
Kitaplarımız için kısa filmler çekiyor, tanıtımı
yayın duyurusuyla sınırlı bırakmayıp özel yazılar
ve makaleler hazırlıyoruz. Kısaca kitap okumayı
ve okutmayı önemsiyor ve buna göre projeler
yapıyoruz.
Motto: Tasarımcıların kitapla ilişkili olması,
herhangi bir ürün gibi kitabı konumlandırmaması
gerekiyor. Tasarımcı da kitabı bilmeli ve ona göre
tasarım yapmalı, bu şekilde yürütülen projeler
her zaman daha başarılı ve özgün oluyor.
Gerilla çalışmalarıyla dikkat çeken Kutan
Ural’ın stencil çalışmaları üzerine konuşmak
istiyoruz biraz da…
Dünyadaki akımları yakından takip eden bir
tasarımcı ve sokağı önemseyen biri olarak
stencil çalışmalarına uzun zamandır imza
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atıyorum. Sokağın kendi dili var, o dilden kopuk
bir tasarımcı, sanatçı olamaz diye düşünüyorum;
ben de bunun için sokaklardayım, büyük
mesajlarım, klişe sözlerim yok; kendi dünyamı
dünyanın sokaklarına işliyorum yalnızca.

İstanbulTypography seriniz büyük ses
getirdi. Serinin hikayesini ve seriyle
ilgili gelecek vadede planlarınız varsa
paylaşabilir misiniz?
Kutan Ural: Her semtin bir ruhu ve dili olduğunu
düşünüyordum, Ankara’dan İstanbul’a gelen
bir tasarımcı olarak bunu daha net görebildim.
Devamında İstanbul Typography çalışmamı
yaptım, semtleri sokakları harfler üzerinden
konuşturdum, büyük beğeni toplaması da beni
çok sevindirdi. Yaratıcılık plan program çok
dinlemiyor, aklımda bir takım projeler var, hayata
geçirdikçe alıcısını bulacak diye düşünüyorum.

Eğitim ve
Hayallerde Ortaklık
Okul yıllarında büyük hayaller kurulur. Sıralarda
doğan hayalleri kimileri gerçekleştirir, kimi
düşlerse düş olarak kalır. Kolej’de hayallerin peşini
kovalamak öğretilir, okul sıralarında başlayan
düşler, ileriki yıllarda başarıya dönüşür. Kolej
hayali gerçek yapmanın adıdır.
Motto Visual Solutions’un hikayesi de bir Kolej
hikayesi. Onur Sözeri’01 ve Kutan Ural’02,
arkadaşlıklarını iş ortaklığına taşır ve 2008 yılında
Ankara’da bir tasarım ve reklam ajansı kurarlar.
Hedef özgün, yaratıcı ve yenilikçi işler yapmak,
daha önce denenmeyeni denemektir. Başarılı
çıkışın ardından sınırlar da hayaller de büyür ve iki
ortak İstanbul tasarım dünyasına girmeye karar
verirler. Tam da bu dönemde yenilikçi edebiyat
anlayışı ve özgün kapaklarıyla kısa sürede büyük
başarı kazanan April Yayıncılık ile yolları kesişir.
Dostlukları Kolej yıllarına uzanan Kemal Egemen
İpek’98 ve Ali Barbaros Solmaz’98’ın kurucuları
olduğu April Yayıncılık da tam bu dönem İstanbul
Gümüşsuyu’nda ofisini açmıştır. Hayaller, vizyon
ve inanç birliğiyle aynı çatı altında üretime
başlayan ekipler büyük başarılar kazanır, rafları
Kutan Ural ve Onur Sözeri’nin tasarımını yaptığı
kitaplar süslemeye başlar.
Bir yandan kitap tasarımlarını sürdüren ekip,
bir yandan da Türkiye yayıncılığında yeni yeni
denenmeye başlanan ‘kitap filmleri’ alanına
eğilirler. Mutluluk Projesi, Şahane Hatalar, 1473
adlı kitaplara yaptıkları tanıtım filmleriyle yeni
bir alanın sınırlarını zorlarlar, özgün ve yenilikçi
çalışmalarını video alanına da böylece taşırlar.

Onur Sözeri’01, Meriç Köstem’04, Kutan Ural’02, Kemal Egemen İpek’98

Markaların yönetimi, reklam stratejilerinin
belirlenmesi gibi konularda da yine ayrıksı ve
yenilikçi fikirler üreten ekip, yayıneviyle de
koordinasyon içinde çalışmakta. Son dönemin
popüler sitelerinden Zaytung’un almanak
tasarımını üstlenen ekip, aynı zamanda Kitap
Fuarı için de özel projeler üretiyor.
Edebiyatı, tasarımı, müziği bir çatı altında
birleştiren ve Kolejli ruhuyla işlerini sürdüren
ekipten Onur Sözeri, “Kolej bizlere yalnızca
eğitim vermekle kalmadı, aynı zamanda hayallerin
peşinde koşmayı, vizyon ve disiplini kazandırdı.
Aynı dili konuşabildiğimiz Kolejli dostlarımızla
bir çatı altında olmak ve ortak hayalleri paylaşmak
mutluluk verici,” derken April Yayıncılık Yayın
Yönetmeni Kemal Egemen İpek de benzer bir
vurgu yapıyor: “Ortak birikim, ortak geçmiş
ve ortak gelecek düşü. Aynı çatı altında farklı
disiplinlerin yarışı ve ortaya çıkan sinerjiden
doğan büyük enerji. Başarının sırrı bu.”
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Yeni Türk Ticaret Kanunumuz ve
Yapılan Son Dakika Değişikliklerine Bir Bakış
Mezunlarımızdan Murat Sancar’86, Yeni Ticaret Kanunu’muza dair
bir değerlendirmeyi bizler için kaleme aldı.
Murat SANCAR’86
Murat Sancar, 1986 yılında TED
Ankara Koleji, 1990 yılında da
Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat
bölümünden mezun olduktan sonra
aynı yıl PricewaterhouseCoopers’a
katılmıştır. 1995-1998 yılları arasında
PwC Ankara ofisi denetim departmanı ve
idari işlerinden sorumlu müdür olarak
çalışmış, 1998 yılında İstanbul ofisine
kıdemli müdür olarak transfer olmuştur.
Kendisi 2001 yılında şirket ortaklığı’na
kabul edilmiştir ve Aralık 2011 tarihinden
bu yana PwC Ankara ofisinin Yönetici
Ortağıdır...
Muhasebe Uzmanlığı Sertifikası, Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansı,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Ruhsatına sahip olan Sancar, ayrıca
Bağımsız Denetim Derneği, TÜSİAD
Sermeye Piyasaları Çalışma Grubu
ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası üyesidir.
22 senelik PwC kariyerinde birçok
sektörde bağımsız denetim hizmeti
vermiş olan Murat Sancar, ağırlıklı
olarak otomotiv, enerji, inşaat ve
telekominikasyon sektörlerinde
uzmanlaşmıştır. Kendisi 1996-1998
eğitim yıllarında Bilkent Üniversitesi
İşletme Fakültesi’nde part-time öğretim
görevlisi olarak Finansal Muhasebe
derslerini vermiştir.

Murat SANCAR ‘86
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13 Ocak 2011 tarihinde TBMM’de kabul
edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun “Yeni
TTK veya Yeni Kanun” yürürlük tarihi 1
Temmuz 2012 olarak belirlenmişti. Kanun
koyucunun Yeni TTK’nın yürürlüğe giriş
tarihini yaklaşık 18 ay sonraya ötelemiş
olmasının da elbette bir sebebi vardı. Kanun
koyucu, ülkemizi geleceğe taşıyacak köklü
ve ezber bozan değişimleri içinde barındıran
bu Yeni Kanun’a ticari yaşam aktörlerin
gereği gibi hazırlanması için fırsat tanımak
istemişti... Ancak tanınan bu 18 aylık süre,
ne yazık ki Yeni Kanun’un ruhunu anlayarak
gerekli hazırlıkları yapmak yerine genellikle
getirdiği köklü değişikliklerin yanlış ve dar
yorumlanması ve bunun sonucunda da bu
değişikliklerin örselenmesiyle geçirildi. Bu
değişiklikler şirketlerin, şirket ortaklarının ve
iş dünyasının yükünü kısa vadede azaltma
ve kanunun uygulanabilir olması adına
yapılmakla beraber, Yeni TTK’nın öngördüğü
gelecek vizyonu, şeffaflık, kurumsal yönetim
ve sürdürülebilirlik, bağımsız denetim ve
kurumsal raporlama alanlarında ciddi
tavizleri de beraberinde getirdi. Mevcut
şirketlerin bazılarının aslında doğası gereği
şirket olmaması gerektiği, gerçekten bir
sermaye şirketi olarak ticaret hayatında
yer alması gerekenlerin de tam ve modern
anlamda kurumsal ve sürdürülebilir olması
gerekliliği vizyonu önemli ölçüde revizyona
tabi tutuldu ve ülkemiz için çok iddialı
görünen bu hedef kim bilir belki de bir başka
bahara kaldı. Şimdi 2023 yılında dünyanın en
büyük 10. ekonomisi olacağını hedeflediğimiz
Türkiye’nin geleceğinin altyapısının kurulması
için şirketlerden bağımsız denetçilere, Kamu
Gözetim Kurumu’ndan meslek örgütlerine,
politikacılardan akademisyenlere herkesin
önünde çok daha önemli bir görev var.
Bazı alanlarda zorunlu görülerek hedef
küçültülmüş de olsa Yeni TTK ile o hedeflere
ulaşmak ve Türkiye’deki ticari yaşamı ülkenin
büyüklüğü ve hedeflerini taşıyacak çağdaş
düzeye ulaştırmak için var gücümüzle ve el
ele çalışmak. Zira ülkemizin ekonomisi için
gelecekte çok güzel bir yer öngörüsü olmakla
birlikte, o yer biz gereken özveri, cesaret ve
çalışkanlığı göstermediğimiz takdirde bize
rezerve edilmiş değil…

1

Yeni TTK, tüm sermaye şirketleri
açısından internet sitesi açma ve
internet sitesi içeriğini Kanun’a uygun
olarak düzenleme yükümlülüğünü
getirmekteydi, ancak 6335 sayılı
Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile
yalnızca denetime tabi sermaye
şirketleri açısından internet sitesi
zorunluluğu getirilmiş ve internet
sitesinde yayımlanacak bilgilere
de sınırlama getirilmiştir. (İnternet
sitesi açma yükümlülüğü 1 Temmuz
2013’den itibaren 3 ay içerisinde
gerçekleştirilmelidir.)

gereği olarak getirilen ve ortakların
şirkete borçlanmasını yasaklayan 6102
sayılı Yeni TTK’nın 358. Maddesi “Pay
sahipleri sermaye taahhüdünden doğan
vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe
ve şirketin serbest yedek akçelerle
birlikte karı geçmiş yıl zararlarını
karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete
borçlanamaz.”şeklinde değiştirilmiştir.
Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri ile
yakınlarının şirkete karşı borçlanmalarını
yasaklayan 6102 sayılı Yeni TTK’nın 395.
Maddesi’nin ikinci fıkrasında değişikliğe
gidilmiştir.

2 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile
Yeni TTK’nın 39. Maddesi sadeleştirilmiş
ve bu madde gereği belgeler ile internet
sitesinde yer alması öngörülen bilgiler
için yürürlük tarihi 1 Ocak 2014 olarak
belirlenmiştir.

5 Esas sözleşme değişikliklerinin
yapılması için verilen süre, 6335 sayılı
Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile Yeni
TTK’nın yürürlük tarihinden itibaren
on iki aya kadar uzatılmıştır (Bu tarih, 1
Temmuz 2013’e tekabül etmektedir.)

3 TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız
denetim yükümlülüğü getirmekteydi,
ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik
Kanunu ile Yeni TTK’nın 397. Maddesi’ne
yeni bir fıkra eklenmiş ve denetime tabi
şirketlerin Bakanlar Kurulu tarafından
belirleneceği düzenlenmiştir.

6 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu
ile şirket kuruluşu, sermaye artırımı,
birleşme, bölünme gibi işlemlerde
işlem denetimi ve işlem denetçisinden
rapor alma şartını içeren hükümler Yeni
TTK’dan tamamıyla çıkarılmıştır.

4 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu
ile sermayenin korunması ilkesinin bir

Şimdi gelin birlikte Yeni TTK’nın yürürlüğe
girmesine kısa süre kala yapılan bazı önemli
değişiklikleri inceleyelim:
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7 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile
Yeni TTK’ya eklenecek Geçici Madde 7
ile öngörülen kriterleri taşıyan şirketlerin
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tasfiye işlemlerine ilişkin kolaylaştırılmış
bir prosedür öngörülmüştür.
8 6102 sayılı Yeni TTK’da ticari defterlerin
Türkiye Muhasebe Standartları’na
“TMS” göre tutulacağı düzenlenmekte
idi ancak; 6335 sayılı Yeni TTK
Değişiklik Kanunu ile TMS’ye göre
defter tutma zorunluluğu konusundaki
düzenlemeler çıkarılmıştır ve Vergi
Usul Kanunu hükümlerine uygun
olarak defter tutulması düzenlenmiştir.
Ancak; Yeni TTK’nın 88’inci maddesi
uyarınca münferit ve konsolide sene
sonu mali tabloları düzenlenirken,
TMS’ye, kavramsal çerçevede yer
alan muhasebe ilkelerine ve bunların
ayrılmaz bir parçası olan yorumlara
uyulması ve bunların uygulanması
zorunludur. Bu çerçevede Genel Kurul’a
sunulacak mali tabloların TMS’ye uygun
olarak hazırlanması gerekecektir.
9 6102 sayılı Yeni TTK uyarınca finansal
tabloların, faaliyet raporunun, kar
dağıtıma ilişkin genel kurul kararının
ve bağımsız denetçi görüşünün ticaret
siciline tescil ve ilan edilmesi, internet
sitesinde yayımlanmasını düzenleyen
524. madde tamamen yürürlükten
kaldırılmıştır.
10 6102 sayılı Yeni TTK’da kapanış onayı
tüm ticari defterlere uygulanacakken,
6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu
ile yalnızca yevmiye ve yönetim kurulu
karar defterinin kapanış onayının
izleyen faaliyet döneminin üçüncü
ayının sonuna kadar notere yaptırılacağı
düzenlenmiştir.
11 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu
ile Yeni TTK’nın 359. maddesi uyarınca
anonim şirket yönetim kurulu üyelerinde
bulunması gereken aşağıda sayılan
nitelikler tamamen kaldırılmıştır: En
az 1/4’ünün yüksek öğrenim görmüş
olması, en az birinin T.C. vatandaşı
olması ve Türkiye’de ikamet etme
zorunluluğu.

13 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu
ile kar payı avansına ve yönetim kurulu
üyelerinin şirkete karşı borçlanma
yasağına dair düzenlemelerin limited
şirketler açısından da geçerli olacağı
kabul edilmiştir. Benzer şekilde
anonim şirket ortaklarının şirketten
borçlanmasına ilişkin 6335 sayılı Yeni
TTK Değişiklik Kanunu ile getirilen
ve yukarıda dördüncü bölümde de
belirtilen düzenlemeler limited şirket
ortakları için de geçerlidir.
14 Limited şirketlerde sermayenin
ödenmesine ilişkin hükümlerde
anonim şirket hükümlerine atıf
yapılmıştır. Böylece limited şirketlerde
de sermayenin 1/4’ü tescilden
önce ve kalanı ise 24 ay içerisinde
ödenebilecektir. 6335 sayılı Yeni TTK
Değişiklik Kanunu ile getirilen bu
değişiklik öncesinde limited şirketlerin
Yeni TTK’ya göre sermayelerinin
tamamının ödenmiş olması
gerekmekteydi.
15 Denetime tabi şirketlerin ilk bağımsız
denetçilerini atamaları için belirlenmiş
olan son tarih 1 Mart 2013’den 31 Mart
2013’e uzatılmıştır.
16 Yeni TTK’nın 553. maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Kurucular, yönetim kurulu üyeleri,
yöneticiler ve tasfiye memurları,
kanundan ve esas sözleşmeden doğan
yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal
ettikleri taktirde, hem şirkete hem pay
sahiplerine hem de şirket alacaklılarına
karşı verdikleri zarardan sorumludurlar.”
Maddenin önceki halinde bulunan
“kusurlarının bulunmadığını

12 6102 sayılı Yeni TTK uyarınca limited
şirketlerde tam temsile yetkili en
az bir müdürün Türkiye’de ikamet
etmesi zorunlu iken 6335 sayılı Yeni
TTK Değişiklik Kanunu ile söz konusu
zorunluluk tamamen kaldırılmıştır.
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ispatlamadıkça” cümlesi çıkartılmış
ve böylece kurucular, yönetim kurulu
üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları
kanundan ve esas sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini ihlal ettikleri
iddia edildiği takdirde kusurlarının
bulunmadığını ispat etmek durumunda
kalmayacak, iddia edenler kusurları
ispat etmekle yükümlü olacaktır.
17 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu
ile ikincil mevzuatın yürürlük tarihinin
müteakip altı ay içerisinde uygulamaya
girmesi düzenlenmiştir.
18 Denetçinin tanımı birinci fıkrada
“Denetçi, bağımsız denetim yapmak
üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa
göre ruhsat almış yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir
unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/
veya ortakları bu kişilerden oluşan
sermaye şirketi olabilir” olarak
değiştirilmiştir. Ayrıca denetçi rotasyonu
“On yıl içinde aynı şirket için toplam
yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi
üç yıl geçmedikçe denetçi olarak
yeniden seçilemez” şeklinde yeniden
belirlenmiştir. Buna ek olarak, Yeni
TTK’nın 400. maddesinin dördüncü
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
19 Yapılan değişiklikle, Yeni TTK’da
öngörülen hapis cezalarının bir kısmı
adli para cezasına, adli para olarak
öngörülen cezaların da bir kısmı idari
para cezasına çevrilmiştir.

GEZİ

Basra Körfezi’nin Tarihi
Yarımadası’nda Bir Damla
Barış Emek ERGİN ’85
1968’de Beşiktaş’da doğmuştur. 1985
yılında TED Ankara Koleji’nden mezun
olduktan sonra 1989’da ODTU İnşaat
Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve çalışma
hayatına başlamıştır. Art of Abundant
Living, Green Building Council ve Katar
Türk İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi olup halen Katar Doha’da Eko
Şirketler Grubu Ülke Müdürü olarak
görevine devam etmektedir.

Barış Emek ERGİN ‘85
Resmi adı Katar Devleti (Devlet-ül Katar),
Güneyde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap
Emirlikleri ile sınırlıdır. Yüzölçümü 11.427 km2
olup Kastamonu’dan küçük, Bursa’dan büyüktür.
1.5 milyon nüfuslu ülkede sadece 500 bin Katarlı
vardır. Nüfusun yüzde doksanı başkent Doha’da
yaşamaktadır. Yerel adı Ad Dawha olan başkent,
Ulus’tan İncek’e kadar uzanan Çankaya
ilçemiz kadar yer kaplamaktadır.
Yarımadanın ilk sakinleri, usta birer gemici olan
Kananitler’dir. 628 yılında İslamiyet’i kabul eden
Kananitler, denizcilikten sağladıkları gelirlerle
günümüzdeki gibi lüks bir hayat sürmekteydiler.
Emeviler ile araları açıldıktan sonra bağımsız
bir yönetim kurdular. Ülkeye adını verdiği
söylenen Qatari bin Fuja’a, bir Arap şairi idi.
Farklı kaynaklar ise Qatar’ın damla anlamına
gelen Qatra’nın çoğulu yani damlalar anlamına
geldiğini söylemektedir.. Abbasi Dönemi’nde
(869), Katar toprakları yeniden fethedildi. 1520
yıllarında Katar kıyılarına Portekizliler geldiyse
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de pek fazla tutunamadılar. 16. yüzyılda,
Osmanlı hakimiyetine girdi, 1870’e değin
Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Katar şeyhliği,
1916 Antlaşması’yla, savunma ve dışişleri
bakımından İngiltere’nin egemenliğine girdi.
1970’te İngiltere’nin Körfez’den çekilmesiyle
bağımsızlığına kavuşan Katar, İslâm hukukuna
dayalı meşruti monarşi ile yönetilmektedir.
Katar’a ait çok sayıda ada ve mercan resifi vardır.
İnci avcılığı ülkede balıkçılık gibi gaz öncesi
önemli gelir kaynaklarından biridir. Ülkenin
büyük bir bölümü çöllerle kaplı. Çöllerde 150’yi
aşkın bitki türü yetişmekte. Bunların çoğu yaz
yağmurlarıyla birlikte kısa süreli yeşeren ve çiçek
açan bitkiler. Safari yapılabilecek uygun alanlar
ve tesisler mevcut. Özellikle Kasım ile Mart ayları
ılık havası ile görülmeye ve tekne gezisine değer.
Katar, 2008 krizinden etkilenen Körfez ülkeleri
arasında gaz rezervi ile sivrilmiş ve 2022 Dünya
Futbol Şampiyonası’nın verilmesinden itibaren
yükselen bir grafik çizmiştir. Özellikle Libya
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inşaat pazarının duraklaması Doha’yı ihale
turizmi başkenti haline getirmiştir.
2012 itibariyle çoğu Antakyalı, 50’si Kolejli:) 10
bini aşkın Türk ile Türkiye, Katar’ın imar ve servis
sektöründe etkili olmaya devam etmektedir.
Olası gezinizin ilk durağı olarak her ikisi Türk
İnşaat firmalarınca yapılmış havaalanından
İslam Eserleri Müzesi’ne (Islamic Art Museum)
gitmeniz önerilir.
El yazmaları, halılar, seramik ve benzeri eserlerin
sergilendiği müze, deniz kıyısına 60 metre
uzaklıkta inşa edilen suni bir ada üzerinde
kurulu. Kahire’deki Tulunoğulları Devleti’nin
kurucusu Ahmet İbn Tulun adına yapılan
camiden de esinlenilerek inşa edilen müzede
İslam medeniyetinin Endülüs, Osmanlı, İran
ve Emevi gibi farklı mekan ve zamanlarında
yazılmış kitapları da bulunmaktadır.
Diğer görülmesi gerekli yerlerden bazıları ise şu
şekildedir;
Mısır ve Kapalı Çarşı’nın küçük bir kopyası olan
Souq Vakıf.
Katara Kültür Yerleşkesi. Katar Filarmoni
konserlerinin de verildiği çeşitli restoranların
ve plajın bulunduğu, etkinliklerin yapıldığı bir
kampüs.
West Bay, Pearl ve Lusail. Ofis, konut
ve alısveriş merkezleri olan bölge modern
mimarinin Jeanne Nouvel eserleri gibi ikonik
örneklerini barındırmaktadır.
Kaya Oymaları (Petroglyphs) Jebal
Jassassiyeh, dünyanın en güzel tarihi kaya
oymalarından bazıları.
Barzan Tower & Umm Salal Mohammed
Kalesi.
Emirin 3 eşinden biri olan HH Sheikha
Moza’nın eğitime ve sağlığa verdiği önemle
bölgede örnek, modern bir müslüman ülkenin
temellerini atmaya devam ettiği Katar, 3-4
günlük bir programla görülmeye değer.
Ankara’dan Katar Havayolları ile 3.5 saatte
aktarmasız gidilebilirsiniz ve vize kapıdan 15
günlük alınabiliniyor.
Bekleriz…
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YAŞAM KALİTESİ

Farkındalık Korosu

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç’76 ile hastalarına tıbbi olarak verdiği desteğin yanı sıra
motivasyonel olarak da destek vermek adına kurduğu Farkındalık Korosu üzerine konuştuk.

“Adına kanser denilen,
bu ortak deneyimi
yaşamış güçlü
kadınlardan oluşan bu
naif koro, benim kanserle
mücadelemde tedavimin
bir parçasıydı aslında.
Çünkü, müziğin insanı,
rehabilite edici bir yanı
vardı ve ben orada
dostlarımla 2 yıldır her
salı günü tek yürekten
şarkılar söyleyerek “iyi ki
varım” diyorum.”

Yine bir salı günü ve saat 12.00…Tunalı Hilmi
Caddesi’ndeki Sevda Cenap And Vakfı’nın
çalışma salonundan heyecan ve sevgi dolu
sesler yükseliyor. 2008 Ekim ayından beri her
hafta geldikleri bu salon, onlara mutluluk ve
dostluk sunuyor. Kimi çalışan, kimi emekli
olmuş, bazısı da ev hanımı olan bu kadınların
ortak noktası yaşamlarının bir yerinde meme
kanseriyle karşılaşmış olmaları. Tedavisi
yıllar önce tamamlanmış olanlarla halen
tedavi alanlar bir arada. Birbirlerinin hatırını
içtenlikle soruyorlar. Biraz rahatsız olduğunu
söyleyen varsa onunla candan ilgileniyorlar,
çünkü onu çok iyi anlıyorlar. Birisi dertli ise
onunla birlikte dertlenmeyi ve paylaşmayı çok
iyi biliyorlar.
Yine bir Salı günü çalışmaya geldiklerinde
onlarla birlikte bu yolda yürümeye başlayan,
çok sevdikleri bir arkadaşlarının ölüm haberini
aldılar. Hastalığı ilerlediğinde onu, birlikte
ziyaret edip destek olmuşlardı. Kimileri hala
kaybettikleri dostlarının ailelerinin hatırını
soruyor bayramlarda.
Bu kadınlar, ölümcül bir hastalıkla tanışıp
başarıyla
yaşamlarına
devam
eden
FARKINDALIK KOROSU koristleridir. Her birinin

Prof. Dr. Deniz YAMAÇ’76
1976 yılında TED Ankara Koleji’nden
mezun oldu. Ankara Tıp Fakültesi’ni
bitirdikten sonra iç hastalıkları ve
onkoloji ihtisaslarını bitirdi. Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 15
yıl öğretim üyesi olarak görev yaptı.
2011 de emekli oldu ve Ankara
Güven Hastanesi’nde Tıbbi Onkoloji
Bölümü’nü kurdu. Eşi ve iki oğlu da
kendisi gibi TED mezunudur.

66

Prof. Dr. Deniz YAMAÇ ’76

kanserle tanışma öyküsü farklı olabilir ama
hepsi bu koroya belli bir amaçla geldi. Genç
koristlerden birisinin sözleri bunu çok güzel
açıklıyor, “Adına kanser denilen, bu ortak
deneyimi yaşamış güçlü kadınlardan oluşan
bu naif koro, benim kanserle mücadelemde
tedavimin bir parçasıydı aslında. Çünkü
müziğin insanı, rehabilite edici bir yanı vardı
ve ben orada dostlarımla 2 yıldır her salı günü
tek yürekten şarkılar söyleyerek “iyi ki varım”
diyorum.”

YAŞAM KALİTESİ

“Kanserle yıllardır uğraşan biri olarak yaşama son derece bağlı olan bu kadınları
gördüğümde kanser tedavisinde başarıyı yakaladığımı hissediyorum ve onlarla
şarkı söylemekten çok keyif alıyorum.”

Farkındalık Korosu, Rotary’nin Halkla İlişkiler
Komite Başkanı olan müzisyen Pınar Ayhan
tarafından, derneğin Meme Kanserinde Erken
Tanı Projesi’nin sosyal ayağı olmak üzere
önerildi ve kuruldu. Şarkı söylemenin yaşama
daha keyifli, daha pozitif ve neşeli bakmasını
sağladığını düşünen Pınar Ayhan, bu projenin
de şarkı söyleyen ve meme kanseri tedavisi
gören kadınlarla çok daha ilgi çekici ve ses
getirici olacağına inanmıştı. Kendisi gibi
müzisyen ve meme kanserine çok duyarlı olan
doktor eşi ile konuyu paylaştı. Eşi Sühan Ayhan
önce kendi hastalarını arayarak ilk adımı attı.
Çok kısa zamanda 10 korist bir araya gelmişti.
Bu arada koro için bir eğitici arayışına girildi.
Bunun için Sevda Cenap And Vakfı Kadınlar
Korosu Şefi ve Eğiticisi Cihan Can’dan daha
hoş bir kişi bulunamazdı. Bu seçim çok
isabetli oldu, çünkü enerjisi, eğitici kişiliği ve
çalışkanlığı ile kadınları kısa zamanda eğiterek
ve koro ruhunu vererek bir araya getirebildi.
Cihan Hoca “Tüm kadınlar şarkı söyleyebilir”
diyerek yola çıkmıştı. Sabırla çalıştılar ve
birlikteliklerinden gittikçe daha fazla keyif alır
oldular.

öğrendiler. Koristlerden biri ortak duyguları
şöyle dile getiriyor, “Arkadaşlık, dostluk,
şarkı söylemek, ortak duyguları paylaşmak...
Bunlar koronun bana kişisel olarak yaşattığı
mutluluklar. Bunun yanında bir de bu
hastalığı yaşamış ya da yaşamamış tüm
kadınlara erken tanının önemini ve her ne
olursa olsun hayata tutunmaları için bir sürü

Bu arada her çıktıkları konserde hem kadının
müzikteki başarısını hem de meme kanseri ile
baş etmedeki kararlılığını sergilediler. Meme
kanseri ile yaşamın devam ettiğini, erken tanı
ile meme kanserindeki tedavinin başarısını
vurguladılar. Birçok televizyon programına
katılarak kadınları bilinçlendirmek için
konuştular. Meme kanserinin konuşuldukça
daha baş edilir ve daha az korkulur bir
hastalık olduğunu kanıtladılar. Hastalığını
saklayan belki de toplumdan kaçan
kadınlara cesaretleriyle örnek oldular. Meme
kanseriyle karşılaşacakları korkusuyla kontrol
için doktora gitmeyen kadınlara uyarıda
bulundular. Toplum için örnek oldular ve
bunu da içlerinde hissettiler. Bunu hissetmek
onların dünyayla daha fazla kucaklaşmasına
ve yaşamdan anlamlar çıkarmalarına neden
oldu. Hastalıklarıyla barışık yaşamayı
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nedenleri olduğunu hatırlatmanın mutluluğu
var”. Benim duygularıma gelince, kanserle
yıllardır uğraşan biri olarak yaşama son
derece bağlı olan bu kadınları gördüğümde
kanser tedavisinde başarıyı yakaladığımı
hissediyorum ve onlarla şarkı söylemekten
çok keyif alıyorum.
Prof. Dr. Deniz YAMAÇ’76

BİLİM TEKNOLOJİ

Uygulama Olmadan
Bilim Bir Anlam Taşımıyor
Prof. Dr. Ayşegül AKBAY YARPUZLU ‘84
1967 yılında Ankara’da dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara
Koleji’nde bitirdi. 1990 yılında Hacettepe
Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru unvanıyla
mezun oldu. Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Uzmanlık eğitimi sırasında Fulbright
Komisyonu bursuyla ABD’de, Doçentlik
sonrası TUBİTAK bursuyla eski Doğu
Almanya’da ve İngiltere ile İspanya’da
araştırma guruplarıyla çalıştı. Avrupa
Komisyonu ERASMUS Seçici Jürileri’nde
Brüksel’de görev yaptı. Bulgaristan ve
Polonya’da yayınlanmış kitapları ve bilimsel
eserlerine yapılmış yüzlerce atıfa sahiptir.
Ankara Tıp Fakultesi Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı’nda görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Ayşegül AKBAY YARPUZLU ‘84

Türkiye’deki bilim müzelerinin durumunu, neler yapılması gerektiğini ve gelecek
çalışmalarını Prof. Dr. Ayşegül Akbay Yarpuzlu’84 ile konuştuk.
Bilim müzelerinin amacı nedir?
Ülkemizdeki bilim müzeleri dünya
standartlarında mı?
Dünyada birçok bilim müzesi var. Bilim
müzelerinde çocukların, gençlerin bilimle
iç içe bir ortamda bütünleşmeleri,
interaksiyona girebilmeleri hedeflenmiştir.
Bu müzeler yerel yönetimlerin ve özel
girişimcilerin katkısıyla başarıya ulaşmış
projelerdir. Ankara’da Feza Gürsey Bilim
Merkezi bu müzelerin en önemlilerinden
birisidir. Türkiye’de TÜBİTAK destekli pek
çok bilim müzesi bulunuyor. Türkiye’ye
baktığımızda bu bilim müzeleri nitelik
açısından yeterli seviyede değil.

Türkiye’de bilim insanının
yetişememesinin temel sebepleri
nelerdir? Ülkemizde neden yeni bir
teknolojik ürün veya bilimsel buluş
göremiyoruz? Ayrıca TÜBİTAK’ın bilimsel
projelere desteği söz konusu mu?
TÜBİTAK’ın bilimsel çalışmalara desteği
bulunuyor. Fakat ülkemizde yaratıcı bilim
ile uğraşabilecek kadar dünyaya entegre
bilim adamı yetişmiyor. İçine kapalı bilim
düzeni içerisinde yaratıcı, yenilikçi projeler
üretmek mümkün değil. Şu an piyasada
bulunan elektronik ve teknolojik ürünlerin
hiç birisinin patenti bize ait değil. Bunun
nedeni uluslararası bilim ile yeterince iş
birliği içerisinde olmamamız. Biz kendimizi
uluslararası bilimden izole ettiğimiz
müddetçe, bu türden ürünleri ortaya
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koymamız mümkün değil. Ne kadar kendimizi
soyutlar, içimize kapanır ve milli projelere
ağırlık verirsek, üretilmiş mal ve hizmeti
yeniden üretmeye çalışmış oluruz. Yani yeni
bir bilimsel buluş veya bir ihtiyaca cevap
verecek yeni bir ürün ortaya koyamayız.
Evrensel bilim; gidip yerinde görmekle,
dokunmakla, konuşmakla ve sosyal iletişim
kurmakla mümkün olabilir.
Exploratorium nedir?
Yeni ve gönüllü olarak oluşturulmuş bir
proje olan Exploratorium, enformasyon
ve komünikasyon teknolojisi ile görsel
sanatları bir araya getirebilmeyi hedefler.
Kişi, Exploratorium’da sergilenen görsel
sanat eserinin kamera alanına girdiği zaman
görsel vizyon ile kişinin, sanat eseriyle

BİLİM TEKNOLOJİ

“ABD’de; bilim ve sanat öğrenimi aldığım yıllarda laboratuvar dersimize giren
öğretim görevlisinin ilk cümlesi şuydu; ‘Ellerinizle dokunduğunuzu deneyin.’ Yani
uygulama olmadığı zaman bilim, hiç bir anlam taşımıyor. Eğer karakalemle veya tahta
üzerine çizilen bilimsel şemaların gerçek hayatta karşılıklarını görmezseniz ve onlara
dokunmazsanız, neden öğrendiğimizin bir anlamı kalmıyor.”

interaksiyonu üzerinde eseri dönüştürüp,
değiştirebilmesi amaçlanıyor. Mesela, Çin
Halk Cumhuriyeti’ndeki sergide Mona Lisa
eserinin interaksiyonu yapıldı. Tabloya
yaklaştığınız zaman kamera kişiyi algılıyor. Kişi
Mona Lisa tablosuna “Günaydın” dediğinde,
tablo o kişinin sesini elektronik algılama
sistemi ile algılıyor ve “Günaydın” diyor.
Kişi tablonun karşısında durduğunda, tablo
kendisi ile ilgili bilgileri veriyor. Örneğin; bir
binayı düşünelim. Kişi o binanın interaktif
alanına girdiği anda bina üzerine yerleştirilen
ışıklar aracılığı ile kendi hayal dünyasını
bütünleştirebiliyor. Kişi binanın dış yüzeyi

Prof. Dr. Ayşegül AKBAY YARPUZLU ‘84

Feza Gürsey Bilim Merkezi

üzerine yağmur yağdırabiliyor, dalgalar
oluşturabiliyor vb. Yani kişi o anda, kendi
hayal gücü ile bulunduğu ortam arasında bir
interaksiyon gerçekleştirebiliyor.

öğretim görevlisinin ilk cümlesi şuydu;
“Ellerinizle dokunduğunuzu deneyin.” Yani
uygulama olmadığı zaman bilim, hiç bir
anlam taşımıyor. Eğer karakalemle veya
tahta üzerine çizilen şemaların gerçek
hayatta karşılıklarını görmezseniz ve onlara
dokunmazsanız, onları neden öğrendiğimizin
bir anlamı kalmıyor. Bu türden projelerle,
ülkemizde temel sıkıntı olan ezberci
eğitime karşı, pratik eğitimle gençlerimize
ve çocuklarımıza bilim ve sanatı sevdirip,
bizleri daha da ileriye taşımalarını sağlamak
hepimizin görevi ve arzusudur.

Exploratorium,
kısaca;
sanatçıların,
eserlerini sürekli veya zaman zaman
yenileyebilecekleri, sürekli veya geçici
görsellerle sergiledikleri bir çeşit müzedir.
Böyle bir müzenin amacı nedir?
ABD’de bilim ve sanat öğrenimi aldığım
yıllarda laboratuvar dersimize giren

Feza Gürsey Bilim Müzesi
İrfan Baştuğ Caddesi,142, Altınpark
Aydınlıkevler, 06140. ANKARA
Telefon: +90 (312) 317 99 19
Faks: +90 (312) 317 97 28
E-posta:
fezagurseybilimmerkezi@gmail.com
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ÇOCUK

Çocuk Yogası
Didem GENÇOSMANOĞLU ÖZTABAK ‘95

Çocuk yogasında yoga duruşları oyunların, hikayelerin
içine yerleştirilerek çocuklara uygulanmaktadır. Kimi
zaman bildiğimiz oyunlar çocuk yogasına uyarlanabilir.
Yoga, Hindistan’da doğmuş olup bütün
dünyaya yayılmıştır. Yaygın bir kanı
olarak, sadece asanalardan (duruş)
oluşan bir çeşit spor gibi gözükse de
gerçekte ruh ve beden sağlığını tamamen
bir bütün olarak görüp eş zamanlı
gelişimlerini sağlar. Yoga sanskritçe “yuj”
sözcüğünden türemiştir ve birleştirmek,
bir araya getirmek anlamına gelir. Nefes
ve meditasyon yoganın en önemli
parçalarındandır. Meditasyonu günlük
yaşama katarak meditatif ve doğal bir
olma haline geçmek, her şeyin olması
gerektiği gibi olduğunu kabul etmek
yoganın esas amacıdır.

Çocuk yogası, günümüzde sayısı gittikçe
artan hiperaktivite ve çocukların
bilgisayar ve televizyon bağımlılığı
sonucu azalan sosyal iletişime bambaşka
bir yaklaşım getirmektedir. Zihin algısını
düzenleyen bir sistem olarak kabul

Yoga diye bir sistemin var olduğunu ilk
öğrendiğimde, kişiler bunu çocukluktan
itibaren hayatlarının bir parçası haline
getirseler fiziksel, zihinsel ve de ruhsal
sıkıntılarla karşılaşma ihtimallerini ciddi
anlamda azaltırlar diye düşünmüştüm.
Çocuk yogası yapan bir çocuğun
yapmayana göre daha az oranda duruş
bozukluğu, ayak basış problemleri,
omurga eğriliği, kas zayıflığı gibi fiziksel
problemlerle karşılaşıcağı tartışılmaz
bir gerçektir. Küçük yaşlarda taşınmaya
başlayan sırt çantaları çocukların
omurgalarına baskı yapmakta, çocuk
yogası omurilikteki baskıyı azaltmakta
ve esneklik kazandırarak omuriliği
güçlendirmektedir.
Ders içinde yapılan nefes egzersizleri
çocuklara küçük yaşta doğru nefes almayı
öğreterek, kan dolaşımını düzenlemekte,
vücudun maksimum oksijen kullanma
kapasitesini kullanmasına yardımcı
olmaktadır. Atatürk’ün dediği gibi ‘Sağlam
kafa sağlam vücutta bulunmaktadır.’
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edilen yoga, hiperaktif olan ve olmayan
çocuklar da zihni sakinleştirerek algı
karmaşasının düzenlenmesine yardımcı
olmaktadır. Derslerin en son aşaması
olan dinlenme bölümünde yapılan küçük
meditasyonlarda zihin olabildiğince
sakinleşip çocuklarda rahatlama ve
gevşemeye yardımcı olmakta, çocukların
doğuştan sahip oldukları hayal güçlerini
kullanmalarına imkan vermektedir.
Dinlenme sonrası yapılan paylaşımlarda
çocukların kendini ifade etme, topluluk
içinde konuşma ya da konuşan
arkadaşının
sözünü
kesmeden
dinleyebilme gibi sosyal beceriler
edinmesi süreç içinde gözle görülebilir
hale gelmektedir.
Çocuk yogası doğadaki hayvan, bitki gibi
çoğunlukla canlıları temel almakta ve
derslerde bu canlıların duruşları, sesleri
taklit edilmektedir. Bu durum çocukların

ÇOCUK

gözlem yeteneğini desteklemekte, kendi
yorumlarını katarak yaptıkları duruşlar
yaratıcılıklarını ortaya çıkartmaktadır.

Gökkuşağı:

Derslerde oynanan oyunlar rekabete
dayalı değildir, bununla, çocuklar arası
birlik beraberlik ve sadece eğlenceye
odaklanmak hedeflenmektedir. Ödülleri
de eğlencedir...

1. Çocuklar daire şeklinde otururlar.
2. Her birine 1 adet farklı renklerde kağıt parçası verilir.
3. Kağıtları veren kişinin gözleri kapalıdır, kağıtları çocuklara rastgele dağıtır.
Renk seçimi yapılmaz.
4. Her çocuk kendisine gelen rengin ona hangi yoga duruşunu çağrıştırdığını
arkadaşlarına söyler ve o duruşu sınıfa yaptırır.

Burada önemli olan bütünlük içerisinde
herkesin oyuna katılımını sağlamaktır.
Oyun aracılığı ile çocuklar aktif olarak
öğrenirler. Bu, öğrenmeyi kolaylaştırdığı
gibi dikkat ve odaklanmayı da geliştirir.
Sağ ve sol lobların dengelenmesini
sağlayan, müzik zekasının kullanıldığı,
timus çalışmasının yapıldığı bir grup
oyununu, size örnek vermek istiyorum.

Körebe:

Sırayla hatırlama oyunu:
1. Daire şeklinde bağdaş kurarak
oturulur.
2. Sırasıyla yapmaları gereken hareketler
ve söylemeleri gereken sözler gösterilir.
a. Avuçları tamamen yere değdirerek
iki defa vurun ve pat pat deyin.
b. Kollar çapraz, sağ kol sol dizin
üzerine, sol kol sağ dizin üzerine 2
defa dizlere vurarak bam bam deyin.
c. 2 defa alkışlayın ve alkış alkış deyin.
d. 2 defa kalbinize yumuşakça vurun
ve tik tak deyin.
e. 2 defa başınıza vurun ve bum bum
deyin.

Çocuk yogasında, yetişkin yogasının
aksine hareketleri doğru yapmak önemli
değildir. Zaman içinde çocuğun yaşıyla
orantılı olarak hareketlerin doğru
yapılması gelişme gösterecektir.
Çocuk yogasında yoga duruşları
oyunların, hikayelerin içine yerleştirilerek
cocuklara uygulanmaktadır. Kimi zaman
bildiğimiz oyunlar çocuk yogasına
uyarlanabilir.

Çocuklardan birinin gözleri bağlanır, ebe olur. Diğer çocuklardan her birine bir duruş
kartı verilir. Müzik eşliğinde çocuklar dansetmeye başlar, müzik durunca hepsi olduğu
yerde kalırlar. Ebe, gözleri kapalıyken içlerinden birini yakalayınca eşarbı çıkartır ve
yakaladığı arkadaşının elindeki kartta olan yoga duruşunu diğer arkadaşlarına yaptırır.
Bu sefer yakalanan kişi ebe olur, yakalayan çocuğa yeni bir duruş kartı verilir. Müzik
tekrar başlar, çocuklar dans eder. Müzik durunca herkes olduğu yerde kalır. Ebe gözleri
bağlı olarak bir arkadaşını yakalar, yakaladığı arkadaşının elindeki kartı sınıfa yaptırır.
Oyun bu şekilde devam eder...

Çocuk yogasında renklerin önemi ve çağrıştırdıklarına örnek olabilecek bir uygulamayı
anlatmak istiyorum.
Bütün dünyayı sarmış olan kişisel gelişim eğitimlerinin temelinin çocuk yogası
olduğunu düşünüyorum. Küçük yaşlarda çocuk yogasıyla tanışmış, yogayı çocukluk
dönemi boyunca ve ileriki yaşlarında devam ettirmiş bir bireyin, içindeki güzellikleri, ne
kadar özel olduğunu unutmadan yaşamını devam ettirirken maksimum potansiyelini
kolaylıkla ortaya çıkartabileceği daha olasıdır. Böyle bir bireyin hayatın her alanında
başarılı olması doğal bir sonuç olacaktır.
Çocuk yogası, içinde yoga duruşları yapılan oyunlarla, kullanılan olumlamalar ve
paylaşımlarla çocukların özgüvenlerini, arkadaşlarına saygı duymalarını, birbirlerine
destek olmalarını, rekabetsiz ortamda eğlenmeyi, hayal güçlerini kullanmayı ve şu
anda sahip oldukları çocuk ruhlarını hayatları boyunca kaybetmeden, eğlenerek ve
kendilerini gerçekleşleştirerek yaşamalarını destekleyen eşşiz bir programdır.

Didem GENÇOSMANOĞLU ÖZTABAK ’95
1995 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hindoloji
Bölümü’nden mezun oldu. Yoga’yla üniversite yıllarında tanışan
Öztabak, bir senedir profesyonel olarak çeşitli kreşlerde,
özel olarak çocuk yogası eğitimi vermektedir.
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HOBİ

Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu
(TÜDOF) Üzerine...
Dünya çapında başarılı
olmuş, ödül sahibi oyunlara
imza atan Mevlüt Dinç ile
ülkemizde dijital oyun sektörü
ve bu sektörü geliştirmek
amacıyla projelerine devam
eden TÜDOF (Türkiye
Dijital Oyunlar Federasyonu)
üzerine konuştuk.
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HOBİ
Sobee Studios olarak yurt dışında
yapılan oyunların ülkemizde de
gerçekleştirilebileceğini ispat ettiniz.
Kuruluş sürecinizden ve Türk Telekom
çatısı altına girmenizden bu yana ortaya
koyduğunuz çalışmalardan ve başarınızın
altında yatan sebeplerden bahsedebilir
misiniz? Sobee’yi diğer oyun firmalarından
ayıran nedir, nasıl bir farkındalık yarattınız?

kapasite ve potansiyelini çok iyi değerlendirip
önümüzdeki yıllarda çok büyük bir oyun sektörü
oluşturmamız lazım. Oyun sektörünün devlet
tarafından desteklenmesi ve teşvik edilmesi
gerektiğini düşünüyorum. Sektörün Türkiye’de 5
yıl içinde 1 milyar dolara ulaşmasını bekleniyoruz.
Dijital oyun sektörünün dünyada gelecek
10 yıl içinde 150 milyar dolar büyüklüğünü
yakalayacağı tahmin ediliyor.

İngiltere’de 15 yıl süren kariyerim boyunca
Enduro Racer, Last Ninja 2, First Samurai ve
Street Racer gibi dünya çapında başarılı olmuş,
ödüller almış oyunlara imza attım. 2000 yılında,
İngiltere’deki bu parlak kariyeri bırakarak
Türkiye’ye döndüm. O yıllarda Türkiye’de bir
oyun sektöründen söz etmek mümkün değildi.
Ben İngiltere’de edindiğim deneyimi ülkeme
taşımak, burada oyun sektörünün gelişmesine
katkıda bulunmak istedim.

Türkiye’de dijital oyun firmalarını tek
çatı altında toplayacak bir federasyon
kuruldu. Bu yapı ile amaçlanan nedir?
Dijital oyunların federasyon çatısı
altında toplanmasının, güvenli internet
kullanımına etkisi nasıl?

SOBEE, Mart 2009’da Türk Telekom çatısı
altına geçti. SOBEE olarak Türkiye’de ilkleri
gerçekleştirerek başarılı olduk. Türkiye’nin ilk
devasa oyunu İstanbul Kıyamet Vakti (İKV)
oyunuyla yüz binlerce oyuncu sayısına ulaşarak,
yurt dışında yapılan oyunların, ciddi ve etkili bir
çalışmayla ülkemizde de gerçekleştirilebileceğini
ispat ettik.
Türkiye’nin ilk çocuk kahramanı Süpercan’ı
yarattık. İlk Süpercan oyunumuz, 4-5 milyon
oyuncu ve 1 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya
ulaşmayı başardı. Tüm ailece oynanabilen,
dünya çapında görsel içeriğe ve oyun kurgusuna
sahip olan oyun, “çevreyi koruma” ve “geri
dönüşüm” konularında kullanıcıyı bilgilendirme
ve bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Şimdi Süpercan
2’yi aileler ve çocuklarla buluşturuyoruz.

Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF)
dünyada bir ilktir. Federasyonun kuruluş
amacı özetle, oyun sektörümüzü önce
Türkiye’de ardından da dünyada hak ettiği

“Türkiye Dijital Oyunlar
Federasyonu (TÜDOF) dünyada
bir ilktir. Federasyonun kuruluş
amacı özetle, oyun sektörümüzü
önce Türkiye’de ardından
da dünyada hak ettiği yere
getirebilmek. Birçok projemiz
var…”

Türkiye’de dijital oyun pazarını nasıl
değerlendiriyorsunuz ve Sobee’yi bu
pazarda nasıl konumlandırıyorsunuz?
Dünyada oyun pazarına dair hedef ve
beklentileriniz nelerdir? Genel anlamda
dijital oyun pazarı gelecekte nasıl bir
boyuta ulaşacak?

yere getirebilmek. Birçok projemiz var.
Örneğin dijital milli takımlar kurmak istiyoruz.
Futbol, basketbol, voleybol, strateji oyunları
gibi farklı oyun türlerinin ülkemizdeki en iyi
oyuncularından takımlar kuracağız. Örneğin bir
dijital futbol oyununun oyuncusu, önce mahalli
dijital turnuvaya, ardından başarılı oldukça
ilçe, il ve en sonunda ülke çapında yapılacak
turnuvalara katılacak. Finallerde başarılı olan
kişiler, federasyona bağlı lisanslı oyuncular
olarak ülkemizi uluslararası turnuvalarda temsil
edecekler. Dünyada benzer turnuvalar yapılıyor.
Ama bizim düşündüğümüz çapta bir turnuva
hiçbir ülkede yok. Dünyaya biz örnek olacağız.

Dijital oyun sektörümüz gelişiyor. Fakat yine
de sektörün ülkemizde geldiği nokta istenilen
seviyede değil. Sektörün dünyadaki büyüklüğü
70 milyar doları aşarken Türkiye’de 200 milyon
dolar büyüklüğünde. Oysa Türkiye’de 20 milyon
kişi oyun oynuyor. Bu oyuncu sayısıyla dünyanın
en çok oyun oynayan ülkeleri arasındayız. 30
milyon Facebook kullanıcısı var. Ülkemizin bu

Dijital milli takımlarımız başarı kazandıkça,
dünyada Türkiye oyun sektörüne dair ciddi bir
ilgi olacak. İşte o zaman yerli içeriğimiz de bu
ilgi karşısında gelişmeye başlayacak. TÜDOF’un
en önemli amaçlarından biri Türkiye’de yerli
içeriğin gelişmesini sağlamaktır. TÜDOF olarak
ilgili devlet kurumları ve STK’larla yakın işbirliği
içinde bunun teşvik edilmesini, desteklenmesini

SOBEE olarak dünya çapında özellikler taşıyan
oyunlarımıza kendi kültürümüzü taşımayı çok
önemsiyoruz.
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sağlayacağız. Kısa süre önce Ekonomi Bakanı
oyun sektörüne teşvik ve destek açıklaması
yaptı. Bu sektörümüz adına çok önemli
bir gelişme. TÜDOF olarak üniversitelerde
oyun tasarım ve programlama bölümlerinin
açılmasını destekliyoruz. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ), Bahçeşehir Üniversitesi ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde güzel girişimler
var, diğer ülkelerde olduğu gibi bunun tüm
üniversitelerimizde yaygınlaşması gerekir.
Güvenli internet konusuna oyun tarafından
baktığımızda TÜDOF’la birlikte ailelere de
önemli görevler düşüyor. TÜDOF olarak
hem çocuklara hem ailelere yardımcı olmak
adına oyunların yaşa uygunluğu açısından
derecelendirilmesi konusu üzerinde çalışıyoruz.
Ayrıca bir “bilgilendirme kitapçığı” hazırlıyoruz.
Bu kitapçıkla güvenli bir internet ortamında,
sağlıklı içeriğin nasıl tüketilmesi gerektiğine dair
bilgiler vereceğiz.
Türkiye’de dijital oyun endüstrinin
gelişmesini engelleyen sorunlar nelerdir,
bu anlamda çözüm önerilerinizden
bahsedebilir misiniz? Dijital okuryazarlık
temelinde, kullanıcıların farkındalığını
geliştirme ve oyun kültürü oluşturma
yönünde çalışmalarınız var mı, bu noktada
önerileriniz nelerdir?
Dijital oyun sektörü bugüne kadar yeterli desteği
görmediği için çok ağır adımlarla ilerledi. Son
dönemde hepimizin çabalarıyla önemli bir
farkındalık sağlandı. Başta üniversiteler olmak
üzere Bilişim Zirvesi gibi büyük etkinliklerden
konuşma yapmam için davetler alıyorum. Bilişim
Zirvesi’ndeki oyun sektörü oturumunda salon
tıklım tıklımdı. Bu ilgi, sektör ve oyuncu tarafında
bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor. Şimdi
devlet tarafında aynı farkındalığın oluşmasının
zamanı geldi. Güney Kore ve Çin örneklerinde
olduğu gibi oyun sektörü Türkiye’de öncelikli
alan ilan edilirse milyonlarca dolarlık bir oyun
ekonomisine kavuşmamamız için hiçbir engel
olmaz.
TÜDOF olarak dünya çapında devasa oyunlarla
birlikte, Türk daması, dokuztaş ve buna benzer
geleneksel oyunlarımızın yapımını da çok
önemsiyoruz. Böylece oyunun birleştiriciliğinde
kültür ve eğlence bir araya gelecek.
Oyun sektörünün gelişmesi, bir oyun kültürü
yaratmakla birlikte başka açılardan da önem
taşıyor. Örneğin şu anda dünyanın en çok kafa
yorduğu konuların başında “Oyun Tabanlı
Eğitim” geliyor. TÜDOF olarak “Oyun Tabanlı
Eğitim” konusunun çok ciddiye alınması
gerektiğini düşünüyor ve söylüyoruz.

SAĞLIK

Kapsül Endoskopi Nedir?
Kapsül endoskopi tüm
ince bağırsağı ve bazı
durumlarda kalın
bağırsağı, hastaya bir
sıkıntı vermeksizin
görüntülememizi sağlayan
bir yöntemdir.

Doç.Dr. Cem CENGİZ
Özel TOBB ETÜ Hastanesi
Gastroenteroloji Uzmanı
ccengiz@tobbetuhastanesi.com.tr

İlk olarak 2001 yılında Amerika’da onay
aldıktan sonra birçok ülkede yaygın kullanımı
başlamıştır. Yutulan bu kapsül 26 mm
uzunluğumda, 11 mm çapında büyükçe bir
vitamin hapı boyutlarındadır. Kapsülün
içinde bir ışık kaynağı, 3 adet lens, bir kamera,
pil ve çekilen görüntüleri aktaran bir verici
vardır. Kapsül saniyede 2 fotoğraf çekerek,
bunları hastanın vücuduna yapıştırılan EKG
veya holter çekiminde kullanılanlara benzer
alıcılara ve burdan da bele takılan bir kemer
içindeki kayıt cihazına aktarır. Yaklaşık 8-10
saat süren kayıt süresi sonunda bu yapışkan
alıcılar ve kayıt cihazı çıkartılır, ve cihazdaki
görüntüler özel bir bilgisayar programı
yardımıyla bir film haline dönüştürülerek,
bilgisayar monitöründe doktor tarafından
incelenir. Bu inceleme 2 saat civarında sürer.
Yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı,
kalın bağırsak ve ince bağırsağın son kısmı
endoskopik olarak incelenebilirken, yaklaşık
beş metre uzunluğu olan ince bağırsakların
direk görüntülenmesi yakın zamana kadar
mümkün olmuyordu. Halk arasında kireçli su
diye tabir edilen baryum içilerek çekilen pasaj
grafileri, enteroklizis ve bilgisayarlı tomografi
ince bağırsakların görüntülenmesinde bir
miktar yardımcı oluyordu. Sonradan push
enteroskopi veya yakın yıllarda kullanılmaya
başlanan balon endoskoplar ile ince
bağırsakların direk olarak görüntülenip bu
bölgeyi ilgilendiren hastalıkların tanı ve
tedavisi mümkün olmaya başladı. Bununla
birlikte, bu endoskopik yöntemler hem
hasta hem de uygulayıcı doktor tarafından
meşakkatli, uzun süren ve sedasyon, yani
damardan yapılan bazı ilaçlarla uyku hali
gerektiren yöntemlerdir. Kapsül endoskopisi
ise hastaya rahatsızlık vermeyen ağrısız bir
yöntemdir.

Uygulama nasıldır?

Nasıl hazırlık yapılır?

Bilinen veya şüpheli sindirim kanalı tıkanıklığı
veya yutma problemi olan hastalara
uygulanmamalıdır. Kalp pili olan hastalarda
uygulanabilir ancak kalp ritmi monitörize
edilmelidir.

Kapsülü yutmadan bir önceki öğlen yemeği
sonrası hasta, sadece çay kahve, tanesiz,
posasız içecek ve meyve suları içmeye
başlar (ör: elma suyu gibi). Kırmızı ve mor
renkte meyve suları tercih edilmez. Görüntü
kalitesini artırmak için ishal yapıcı bir ilaçtan
bir miktar içerek bağırsağın temizliğinin
yapılması tercih edilir. Kapsül yutulmadan
önce 12 saatlik bir açlık gereklidir. Ayrıca
işlemden sonraki 24 saat sigara içilmemelidir.
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Ertesi sabah hastanede kapsül bir bardak
su ile yutulur. Takiben hasta beline kemer
gibi takılan kayıt cihazı ile beraber günlük
işlerine devam edebilir, yalnız ağır fiziksel
aktiviteler ve öne eğilmekten kaçınılmalıdır.
Kapsül içildikten 2 saat sonra az miktarlarda
sıvı alınabilir, 4 saat sonra da hafif bir gıda
alımı olabilir. Hasta alması gereken ilaçları
kapsülü yutmadan 2 saat önce veya 2 saat
sonra alabilir. Kapsül yutulduktan 8-10 saat
sonra kayıt sona erer. Alıcılar ve kayıt cihazı
hastanede çıkarılarak hasta gönderilir.

Hangi durumlarda
uygulanır?
- ince bağırsak hastalığından şüphe edilen
durumlarda,
- nedeni bilinmeyen demir eksikliği
anemisi ve bağırsaklarda olan gizli kanama
şüphesinde,
- ince bağırsakların polip ve tümörleri ile
bazı durumlarda çölyak hastalarında,
- kronik ishal veya malabsorpsiyon (emilim
bozukluğu) olan hastalarda,
- ilaçlara bağlı olan ince bağırsak
zedelenmelerinde
tanı koymak için önemli bir yöntemdir.
Vurgulanması gereken önemli bir konu, halk
arasında bu işlemin rutin endoskopi veya
kolonoskopi yerine yapıldığı gibi bir yanlış
algılama vardır. Bu işlem rutin endoskopi
veya kolonoskopinin yerine değil, onlara ek
olarak, tamamlayıcı olarak uygulanan bir
yöntemdir.

Kime uygulanmaz?

Yan etkileri var mıdır?

Uygulanan hastaların %1’inden azında
kapsül bağırsakta takılı kalabilir. Bu durumda
endoskopik veya cerrahi yolla çıkartılması
gerekebilir.
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Renkli bir dünya,
bir dünya renkli anı…
Görevi dolayısıyla dünyanın farklı hikayelerini keşfeden bir diplomat… Sanata, eserlerini armağan eden bir
müzik adamı. O, Türkiye’nin ilk vokal grubu Sweaters’ın üyesi, Gürer Aykal’ın orkestrasıyla çalma başarısını
gösteren bir müzisyen, yaratıcı bir besteci ve 28 Şubat Belgeseli’nin müziklerini hazırlayan kişi. Onu daha
yakından tanımak istedik ve o da renkli dünyasının kapılarını tüm samimiyetiyle bizlere araladı.
Murat SUNGAR ‘60
1942’de Ankara’da doğan Murat
Sungar, Ankara Siyasal Bilimler
Fakültesi’nden mezun olduktan sonra
ABD’deki Cincinnati Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde
yüksek lisansını tamamladı.
Sungar, Dışişleri Bakanlığı’nın
NATO Dairesi’nde İkinci ve Üçüncü
Sekreter, Brüksel’deki NATO
Delegasyonu’nun Birinci ve İkinci
Sekreteri, İslamabat’daki Türk
Büyükelçiliği’nin Birinci Sekreteri,
Dışişleri Bakanlığı NATO Dairesi’nde
Şube Müdürü, Washington D.C’ deki
Türk Büyükelçiliği’nde Müsteşar,
Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlık
Danışmanı (1983-1985), New York
Türk Başkonsolosu, Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü, Türkiye’nin Yeni Delhi
Büyükelçisi, Başbakan Danışmanı,
Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
ve Cenevre BM Türkiye Büyükelçisi
olarak görev yaptı.
6 Şubat 2003 tarihinde Avrupa Birliği
Genel Sekreterliği görevine getirilen
Sungar, 6 Ağustos 2005’te Genel
Sekreterlik görevinden istifa etti.
Türk Eğitim Derneği Yükseköğretim
Vakfı (TEDYÜV) üyesidir.

Murat SUNGAR ‘60
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35 yıl yurt dışında bizi temsil ettiniz.
Çok başarılı bir hariciye geçmişiniz var.
Bu geçmişinizden önceye gitmek, biraz
“Sweaters”tan bahsetmek istiyoruz.
Sweaters Vokal Grubu’nu 1959 yılında yavaş
yavaş bir araya gelerek kurduk. Küçükten
beri müzik eğitimi aldığım için grubun
aranjmanlarını ben yapıyordum. İlk olarak
Burak Gürsel (Emekli Büyükelçi), Kemal
İnan (Elektronik Mühendisi), Alp Arıkoğlu
(Mimar), Erden Kayaalp (İş Adamı) Gündoğan
Göğer (Merkez Bankası Mensubu) bir
araya geldik. Sonra bize İstanbul’dan gelen
Caner Tunaman (İş Adamı) ve Durul Gence
(Müzisyen) katıldı. Kızlardan oluşan bir vokal
grup ayrıca orkestrada çok önemli bir rol
oynadı. Bu Türkiye’de bir ilkti. Grubun üyeleri;
Ayşe Silimen, İnci Eymur, Işık Turan ve Bercis
Göydün idi.
İlk hedef müzik miydi? Nasıl hariciyeci
olmaya karar verdiniz?
İlk başlarda klasik piyano dersi alırken
konservatuara gitmek arzusundaydım. Daha
sonra ailemin yönlendirmesiyle Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne gittim. Bu durumdan hiç pişman
olmadım. Müziği bir hobi olarak yapabilmek
lüksünü çok sevdim.
Kolej yıllarında sizi müziğe yönlendiren
neydi ?
Klasik müzik eğitimi alan bir kişi olarak
arkadaşlarla bir araya gelerek onlara vokal
partisyonlar yazmaya ve bir arada söylemeye
başladık. Dinleyenler beğenince de konser
vermeye karar verdik.

Alpay, Durul Gence, Caner Tunaman,
Şanar Yurdatapan hatta bir dönem
Atilla Özdemiroğlu ile Ankara’da müzik
çalışmalarınız oldu. O dönemlerden biraz
bahsedebilir misiniz?
Okul bitip de herkes dağılınca Sweaters’ın sonu
geldi. İki sene boyunca oldukça başarılı bir
dönem yaşamıştık. Ankara Radyosu listesinde
birinci olmuş, ayrıca orkestra yarışmasında
Ankara birincisi ilan edilmiştik. Bugün bile
hala o günlerin heyecanını yaşıyoruz. Şunu
belirtmeliyim ki; Kolej’in o günkü yöneticileri
bize her zaman destek oldular ve okulun
konser salonunu kullanmamıza izin verdiler.
Onları saygıyla yad ediyoruz.
Sweaters dağılınca herkes kendi yoluna gitti.
Biz, Caner Tunaman ve Durul Gence’yle
beraber Erkut Taçkın Orkestrası’nda çalmaya
başladık. Bize, o zaman Kolej’in en popüler
kızlarından Lale Akat da iltihak etti. Ankara’da
yaşayan bir Amerikan vokal grubunu da
aramıza alarak Sextet SSS’i kurduk. Ankara’da
pek çok konserler verdik, ülke çapında
tanındık. Ben daha sonra zamanın en ünlü
şarkıcısı (ki halen başarı ile müzik hayatını
sürdürmekte) Alpay’ın orkestrasında piyanist
olarak yer aldım. Bu orkestrada Durul Gence
ve Şanar Yurdatapan da vardı. Şanar, bence
o zamanın en başarılı müzisyenlerinden biri
idi. Şimdi maalesef müziği bıraktı. Ama aynı
derecede önemli işlerle uğraşıyor.
Gürer Aykal yönetimindeki konserde,
kendi eserinizi çaldığınız bir bölüm var.
Büyük bir orkestrayla çalışmak nasıl bir
duyguydu?

Bu benim müzik hayatımın en heyecan verici
olayı idi. Üç bölümden oluşan “Pop Sinfonietta”
adını verdiğim bir parça, o konserde ilk
defa çalındı. İstanbul’da Cemal Reşit Rey
Salonu’ndaki bu konserde Kolej yıllarımızdan
kalan pek çok arkadaşımı gördüm ve çok
heyecan duydum. Benim bu kompozisyonum,
60 kişilik orkestranın önünde bir kuartet için
yazılmıştı. Bu kuartette, davulda Durul Gence,
gitarda Burak Gürsel gibi eski arkadaşlarıma
ilaveten Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin
de bas çalarak yer aldı. Bu parçamın CD’si
bugünlerde D&R’da satışa sunuldu.
28 Şubat Belgeseli’nin müzik
kompozitörlüğünü yaptınız. O dönemde
Mesut Yılmaz, Erbakan ve Çiller’in
danışmanlığını yaptınız. Birand’tan gelen
bu teklifi o dönemleri birebir yaşadığınız
için mi kabul ettiniz? Bu yaşanmışlıkların
belgeselin müziğine yansıması nasıl oldu?
Bu görevi üstlenmemde eski başbakanlara
danışmanlık yapmamın bir rolü olmadı.
İstanbul’daki Gürer Aykal Konseri’ne gelen
yakın dostum Mehmet Ali Birand, o konserde
çalınan parçamı beğenince bana “28 Şubat
Belgeseli’nin müziği”ni yapıp yapamayacağımı
sordu. Ben de bu teklifini hiç düşünmeden
kabul ettim. Altı ay boyunca büyük bir hevesle
çalıştım.
28 Şubat Belgeseli’nin müzikleri de ses
getirdi. Bu konuya dair hislerinizden
bahseder misiniz?
Bu çalışma kolay olmadı. Askerlerin, dinci
grupların, muhafazakarların, liberallerin
hislerini içerdiğini zannettiğim bir kompleks

Sweaters

77

ANILARIMIZ

yaratmaya çalıştım. Dolayısıyla içinde 10.
Yıl Marşı’ndan, ilahilere kadar uzanan bir
yapı oluştu. Arada sırada “lütfen daha fazla
gerilim” şeklinde talepler oldu. Ama bu benim
ilk denememdi ve sonuçtan memnunum.
Göreviniz gereği dünyanın çok farklı
yerlerinde bulundunuz. Farklı kültürlerin
müziklerinin, o dönemlerde hobi olarak
yaptığınız müzik çalışmalarına nasıl bir
etkisi oldu?
Meslek hayatımın büyük çoğunluğu Batı
ülkelerinde geçtiği için bunun zaten Batı
standartları çerçevesinde olan müzik
kültürüme bir etkisi olmadı. Sadece dört
yıl kaldığım ve çok sevdiğim Hindistan’ın,
benim Sinfonietta’nın üçüncü bülümünde bir
etkisi olduğu aşikar. Dinleyenler bunu hemen
sezeceklerdir.
Bu farklı yurt dışı deneyimleri içerisinde
hiç unutamadığınız bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Sweaters dostluğunu hep yaşatmaya çalıştık.
Bu çerçevede ilk bir araya gelmemiz ben
New York’ta Başkonsolos iken 30 yıl sonra
gerçekleşti. En önemli anılarımdan biri bu
oldu. Bugün rahmetle andığımız iki Kolejli,
bu toplantının liderleri oldu. Bu kardeşlerim
Amerika’da başarılı bir iş adamı olan Osman
Soyer ile o zaman Washington’da yaşayan eski
TRT muhabiri ve bizim vaktiyle menajerimiz
olan Yener Arıoğlu idi. Bizim dönemlerden pek
çok Kolejli’yle beraber meşhur Waldorf Astoria
Oteli’nde toplandık. Alp Londra’dan, Caner
ve Durul Türkiye’den, Burak Washington’dan
geldi. 30 yıl sonra bir araya gelişimizi ve
iki günlük provalardan sonra verdiğimiz
konseri hiç unutamam. Konser için hepimizin
çarşıya çıkarak kırmızı renkte süveterler satın
almamız geceye ayrı bir renk katmıştı.
Clinton’ın saksafon çalışı çok ilgi topladı,
Obama’nın şarkı söylemesi halka sempatik
geldi. Peki Türkiye’de müzik yapan bir
diplomat nasıl tepki alıyor?
Türkiye’de bu tür hobiler o kadar makbul
bir vasıf değil. Ben meslek hayatımda
mümkün mertebe müzik hayatımı ön plana
çıkarmamaya
çalışmışımdır.
Ressam,
müzisyen, fotoğrafçı, ne olursanız olun, bu
yanınız ne kadar kuvvetliyse, sanki meslek
hayatınız o derece zayıfmış gibi bir izlenimi
daima hissettiğim için bu konuda dikkatli
olmaya gayret etmişimdir.

Birkaç yıl önce kutladığınız 50. yıl
kutlaması hala hafızalarda. O muhteşem
kutlamaya dair unutamadıklarınızı sizden
dinlemek isteriz.
Evet 40. yılı o zaman Büyükelçi olduğum
Cenevre’de kutladıktan sonra 50. yılı
Ankara’daki TED Lokali’nde kutladık.
Yaptığımız yemekli toplantı hıncahınç
dolu salonlarda gerçekleşti. Bu konuda
desteklerinden dolayı Başkanımız Sayın
Selçuk Pehlivanoğlu’na ayrıca teşekkür
etmeyi bir borç bilirim. Konu basına ve Kanal
D haberlerine intikal etti. Hepimiz sabahlara
kadar eğlendik ve eski günleri yad ettik.
Hiç unutamadığınız bir Kolej anınızı
bizimle paylaşır mısınız?
Bizim zamanımızda kızlar ve erkekler ayrı
binalarda okurlardı. Bu durum haliyle bizim
arada sırada kızlar binasının etrafında
dolaşmamıza ve pencereden gelebilecek
işaretlere bakmamıza neden olurdu. Müzik
sebebiyle bizim grup oldukça popüler olduğu
için kızlar kısmındaki binada hangi tarafa
yönelsek, pencerelerin dolmasından keyif
alırdık.
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Bir kış günü, kızlar kısmının yanından akan
dere donmuş olduğundan, bunun üzerinden
karşıya geçerek belli bir pencereye el
sallamaya çalıştım. Ne olduysa oldu. Bir anda
kırılan buzla birlikte yarı belime kadar derenin
içine düştüm. Dengemi sağlayıp yukarı
baktığımda, sade o belli pencere değil, kızlar
kısmının bütün pencerelerine dolan kızların
kahkahalarla bana el salladığını gördüm.
Üzerimdeki kokudan beni alacak bir taksi dahi
bulamadığımı bugün gibi hatırlıyorum.
Ve son olarak…
Sevgili genç Kolejlilere şunu ifade etmek
isterim.
Bulunduğunuz
veya
mezun
olduğunuz okul sadece Türkiye değil, dünya
standardlarında bir eğitim kurumudur.
Bunun değerini hepimizin bilmesi lazımdır.
Okulumuz ayrıca her zaman bir kültür merkezi
görevini de üstlenmiştir. Liberal bir ortamda
açık fikirlerle eğitim gördük. Bunun önemini
gittikçe daha fazla takdir etmemiz gerektiğine
inanıyorum. Bütün Kolejli kardeşlerime sevgi
ve saygılar sunuyorum.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

TED Hatay ve TED Bodrum
Kolejleri Açıldı
Türk Eğitim Derneği, 2012-2013 Eğitim Öğretim yılına iki yeni okuluyla
merhaba dedi. TED Hatay ve TED Bodrum Kolejleri’nin açılmasıyla Türk
Eğitim Derneği’nin okul sayısı 25’e yükseldi.
TED Hatay Koleji 16 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen bir törenle açıldı.
TED Hatay Koleji Kurucu Temsilcisi Doç.Dr. Mustafa Özat’ın konuşmasıyla
başlayan törene; Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay Valisi M.Celalettin

TED Bodrum Koleji ise 24 Eylül 2012 Pazartesi
günü gerçekleştirilen resmi bir törenle açıldı.
TED Bodrum Koleji Müdürü Fırat Asyalı’nın
konuşması ile başlayan törende Bodrum
Kaymakamı Mehmet Gödekmerdan, Türk Eğitim
Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu
ve TED Bodrum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı
Erdem Erken de konuşma yaptılar. Törende,
Ortakent Belediye Başkanı Mehmet Onur
Şahbaz’a ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu’na katkılarından dolayı
plaket verildi. Resmi tören katılımcılara okulun
gezdirilerek bilgi verilmesi ile son buldu.
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Lekesiz, Antakya Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, Türk Eğitim Derneği
Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Yükseköğrenim Vakfı Başkan Vekili
Ertuğrul Dokuzoğlu, milletvekilleri, veliler ve sevgili öğrencilerimiz katıldı.
Törende konuşma yapan Adalet Bakanı Sadullah Ergin okul binasının
gezilmesinin ardından; okul yapımında en ince ayrıntıların düşünüldüğüne,
ana sınıfı, kültür merkezi ve dersliklerin rahatlık durumunun en iyi şekilde
düzenlendiğine dikkat çekerek okul yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

2012-2013 Oryantasyon
Seminerleri Yapıldı
“2012 - 2013 Öğretim Yılı Türk Eğitim
Derneği Okulları Oryantasyon Seminerleri”
28 - 29 Ağustos 2012 tarihlerinde, tüm
TED okullarından gelen 312 öğretmenin
katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun açılış
konuşması ve ardından Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji Vakfı
Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay’ın eğitimiyle başlayan seminerler,
Prof. Dr. İnayet Pehlivan tarafından verilen “Duygusal Emek” eğitimi ile
devam etti. Daha sonra oryantasyona katılan öğretmenler; İstanbul Kültür
Üniversitesi Öğretim Üyesi Zafer Erkoç tarafından “Fark Yaratmak” Adnan
Erbaş tarafından “Etkili İletişim”, Özgür Bolat tarafından “Etkili Öğrenme
Nasıl Sağlanır?” konularında eğitimler aldı.
İlköğretim İngilizce öğretmenlerine Aisha Ertuğrul tarafından “Classroom
Management” ve “Active Learning”, Aslı Gilanlıoğlu ve Deniz Sayın
tarafından ilköğretim 1. ve 2. kademeye yönelik “Testing, Assessment &
Evaluation”; lise İngilizce öğretmenlerine Kathleen Shirley Glenwright
tarafından “Plan, Manage, Motivate”, Martin Luxton tarafından “How
Teenagers Learn” ve “How to Deal with Multi-level Students”, Umut
Temizkan tarafından “Teaching English through Literature” konularında
eğitim verildi. Almanca öğretmenleri ise Dilek Temur tarafından Almanca
dil becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler aldı.
Ayrıca “2012-2013 Oryantasyon Seminerleri” kapsamında TED Bodrum
ve TED Hatay Kolejleri İngilizce öğretmenleri, 27 Ağustos 2012 tarihinde
Aisha Ertuğrul tarafından “Lesson Planning” ve Deniz Sayın tarafından
“Blogging” konularında eğitimler aldılar.
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Türk Eğitim Derneği’nin Düzenlediği
Cumhuriyet Balosu
Türk Eğitim Derneği, 89 yıl önce Büyük Önder Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü
kutlamak için ülkenin önde gelen isimleriyle 12.11.2012 tarihinde bir araya geldi. Sanatçı Candan Erçetin’in de sahne aldığı
anlamlı gecenin geliri, maddi yetersizlikler nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilerin burslarına aktarıldı.

Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü
sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim
Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş
yıl dönümünü, Türkiye’nin önde gelen
isimlerinin katıldığı Cumhuriyet Balosu ile
kutladı.
Anlamlı gecede konuşma yapan Türk Eğitim
Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu
“İnsanı
dışlayan
bir
cumhuriyeti
istemiyorsak
kısır
çekişmelerden,
zıtlaşmalardan
uzak
bir
yorum
geliştirmeliyiz. Söylemimiz ve eylemimizi
aynı masada oturtmalıyız. Cumhuriyet
evrensel bir şarkıdır. Cumhuriyetin
demokrasiyle karıştığı bir Türkiye,
çocuklarımıza borcumuzdur. Cumhuriyet
bizim nefesimiz, bizim ekmeğimiz, bizim
avuçlarımızdaki
toprağımızdır,
yani
hayatımızın özüdür,” şeklinde konuştu.
Balonun ilerleyen dakikalarında sahne alan
Candan Erçetin, tüm davetlilere eğlenceli
dakikalar yaşattı. Hareketli şarkıların
başlamasıyla TED’liler sahneye çıkarak
gönüllerince eğlendiler.
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Kendinize iyi bakýn.
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KAMPÜS

2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı
TED Ankara Koleji’nde 2012-2013 eğitimöğretim yılı başladı. Lise öğrencileri, 10 Eylül
2012 tarihinde ders başı yaparken anaokuluna
bu yıl başlayan 2008 doğumlu öğrenciler ile
birinci sınıf öğrencileri de aynı hafta, okula uyum
programlarını tamamladılar. İlkokul ve ortaokul
öğrencileri için ise 17 Eylül 2012 Pazartesi günü
ders zili çaldı.
Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenlerinde
okul müdürleri dilek ve temennilerini belirten
konuşmalar yaptılar.
Lise Müdürü Aydın Ünal, “Bu seçkin okulun öğrencisi olmak, başlı
başına bir şans ve ayrıcalıktır. Bilgi ve yeteneklerinizin elverdiği
ölçüde, bu olanaklardan kendinizi geliştirmek için yararlanınız.
Sadece derslerde başarılı olmak yetmemeli sizlere. Bilimsel, kültürel,
sosyal sorumluluk bilincinde, sosyal ve sportif anlamda da kendinizi
geliştirme çabası içerisinde olunuz. Ankara Kolejli olmanın anlamını
böyle ortaya koyabilirsiniz” diyerek öğrencilere güzel bir yıl diledi.
İlkokul ve Ortaokul Müdürü Zühal Üstündağ, teknoloji üreten bir
toplum olmanın önemine değindiği konuşmasında “İyi eğitim,
ülkenin geleceğinde gençlerinin önemini bilen eğitim kurumları
tarafından verilebilir. TED Ankara Koleji olarak taşıdığımız bu büyük
sorumluluğun bilinciyle kurucumuz Ulu Önder Atatürk’ü bir kez daha
saygı ve minnetle anıyoruz. Misyonu çağdaş eğitim olan okulumuzu
kuran Başöğretmen’i, eğitim konusundaki evrensel doğrularıyla her
zaman kalbimizde yaşatıyoruz. Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar
diliyorum” dedi.
Anaokulu Müdürü Nilgün Kaynaroğlu ise 2012-2013 eğitim yılının
herkes için neşeli ve güzel geçmesini dileyerek “Okulumuzu kuran Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim ilkelerinden taviz vermeden
bugünlere geldik, bugünlerde de siz velilerimiz ve öğretmenlerimizle
bu yolda devam edeceğiz” mesajını verdi.
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TED Okullarında
Çince Eğitimine Başlandı

07-14 Eylül 2012 tarihlerinde Türk Eğitim Derneği ve TED Okulları üst
yöneticilerinden oluşan heyet, Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı’na bağlı
ve Çince’nin yaygınlaştırılmasından sorumlu birimi olan Hanban’ın resmi
davetiyle, Çin Halk Cumhuriyeti’ne bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.
Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Mezunumuz Sayın Murat
Esenli’nin, Türk Eğitim Derneği’nin bu ziyareti gerçekleştiren yöneticileri adına
verdiği resepsiyona da katıldı.
Ziyarette Türk Eğitim Derneği Okulları ile Hanban arasında gerçekleştirilecek
iş birliği ile ilgili görüşmeler ve ilköğretim/lise düzeyinde okul ziyaretleri
yapıldı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitelerinden biri olan
Xiamen Üniversitesi de ziyaret edildi.
Tüm görüşmelerin sonunda, pilot olarak TED Ankara Koleji’nde 8 ve 9.
sınıflarda 2012-2013 öğretim yılında Çince öğretimine başlanılmasına,
önümüzdeki günlerde Hanban ve Türk Eğitim Derneği arasında bir protokol
imzalanmasına ve Çince öğretiminin tüm TED okullarında yaygınlaştırılmasına
karar verildi.
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Sevinç Atabay TED Ankara Koleji Öğretmenleriyle
Genel Değerlendirme Toplantısı Yaptı
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay, 05 Eylül 2012 tarihinde
TED Ankara Koleji amfitiyatroda idareci ve öğretmenlerle genel değerlendirme toplantısı
yaptı. 80 yıllık köklü bir kurum olan TED Ankara Koleji’nin İncek Kampüsü’ne taşınmasından
önceki ve sonraki dönemlerini değerlendiren Atabay, genel yanılgının aksine kampüse
taşınmanın öğrenci sayısında bir artışa neden olmadığını tam aksine sınıf mevcutlarındaki
sayıların planlı olarak azaltıldığını rakamlarla ortaya koydu.
Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olma
gereğinden hareketle son yıllarda TED Ankara
Koleji’nin akademik ve kurumsal gelişimindeki
artan ivmeye değinen Atabay, TED Ankara Koleji
İlköğretim öğrencilerinin SBS’de elde ettiği
başarıları ve Uluslararası Bakalorya, Bilim İnsanı
Yetiştirme Programı ve Ulusal Program’dan
mezun olan öğrencilerin üniversite başarılarını
sıraladı. Her üç programda da üniversiteye
yerleşme oranında %100’e yakın başarı elde
edildiğini ve öğrencilerin genellikle ilk 5 tercihine
yerleştiğini ifade etti. Yine bir yenilik olarak
Ulusal Program kapsamında sunulan sanat
ve spor alanlarından söz etti, öğrencilerin
kültür ve sanat bilincine sahip bireyler olarak
yetiştiklerini belirtti. TED Ankara Koleji’nde,
İngilizce eğitimine her zaman olduğu gibi
büyük önem verildiğini vurguladı, anaokulu ve
ilköğretim okulunda İngilizce ders saatlerinin
artırıldığını, lise kısmında ise Cambridge Dil
Sertifika programı olan IGCSE Sınavı’na akredite
olunduğunu ifade etti.

“TED Ankara Koleji’nde yıllar içinde değişmeyen
tek unsur “değerler”dir. Okulumuzun en
önemli misyonu; Atatürkçü, laik ve cumhuriyet
değerlerine sahip bir kurum kimliğini yaşatmak

ve sürdürmektir” diyerek konuşmasını noktalayan
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü
Sevinç Atabay, 2012-2013 öğretim yılının sağlıklı,
huzurlu ve başarılı geçmesi dileklerini iletti.

2012 LYS Başarımız
2012 LYS’de TED Ankara Koleji öğrencileri geçen
yıllarda olduğu gibi %100’e yakın bir başarı elde
ettiler.

bulunmaktadır. Öğrencilerimizin % 11.64’ü
birinci tercihlerine, % 23.08’i ikinci ve % 15.19’u
üçüncü tercihlerine yerleşmiştir.

gibi seçkin üniversitelere yerleşmişlerdir. Özel
üniversitelere yerleşen öğrencilerin %38’i tam
veya %50 burslu okuma hakkı elde etmiştir.

İlk 1000’de farklı puan türlerinde 44, ilk
10.000’de farklı puan türlerinde 222 öğrencimiz

2012 LYS sonucunda öğrencilerimiz, Boğaziçi,
ODTÜ, Hacettepe, TED ve Bilkent Üniversitesi

Tüm öğrencilerimize üniversite yıllarında da
başarılar diliyoruz.
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Boğazda Kolejliler Farkı
15 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Boğazında
yapılan “24.Kıtalararası Yüzme Yarışları”nda
Kulüp sporcularımız Göksu Hınçal 1.Günal Hınçal
ise 3. oldu. 40 ülkeden toplam 1182 sporcunun
katıldığı yarışlarda yüzücüler, start aldıkları
Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye kadar kulaç attılar ve
19-24 yaş grubunda yer alan sporcularımızdan
Göksu Hınçal 54:08 süre ile rakiplerini geride
bırakarak birinci, Günal Hınçal ise 56:37 ile
üçüncü oldu.
Sporcuların başarısından dolayı gururlandıklarını
ifade eden Kulüp Başkanı Önder Bülbüloğlu
müsabaka sonrasında Hınçal kardeşleri tebrik
etti. Elde ettikleri derecelerden dolayı mutlu
olduklarını söyleyen Göksu-Günal Hınçal
kardeşler ise, yıllardır birçok yarışta dereceye
girdiklerini ama gerek katılımcı sayısı gerekse de
parkurun zorluğundan dolayı aldıkları ödülün
çok anlamlı olduğunu söyledi. Birincilik kupasını
alan Göksu Hınçal yarışla ilgili duygularını şöyle
ifade etti: “Yarışın en zor yanı suda rotamızı
çizebilmekti, çünkü yarış öncesi haritadan
incelediğimiz ve suyun içinde tahmini kulaç
attığımız bir güzergahta yüzdük. Denizin akıntısı
ve değişen ısı bizleri zorladıysa da yüzücü olarak
müthiş bir deneyim kazandığımızı düşünüyorum.
Ablamla beraber Kulübümüzün adını en iyi
şekilde temsil ettiğimiz için de ayrıca mutluyuz.”

Göksu Hınçal Çanakkale Boğazı
Geçme Yarışlarında Birinci Oldu
Çanakkale Rotary Kulübü’nün 30 Ağustos
2012 tarihinde düzenlediği 26. Çanakkale
Boğazı Geçme Yarışı 3,5 millik parkurda 167’si
yabancı 505 yüzücünün katılımı ile gerçekleşti.
Kulübümüz yüzücüsü Ayşe Göksu Hınçal bu uzun
parkuru 01:11:42’lik derece ile tamamlayarak 1924 yaş bayanlar kategorisinde birinci oldu.
					
Yarış sonrası sporcuyu tebrik eden Kulüp
Başkanı Önder Bülbüloğlu rakiplerini geride
bırakarak birinci olan Ayşe Göksu’nun Kulübü
en iyi şekilde temsil ettiğini ifade etti. Daha önce
de İstanbul Boğazında yapılan “24. Kıtalararası
Yüzme Yarışları”nda birincilik kürsüsüne çıkan
Ayşe Göksu Hınçal ise elde ettiği dereceden
dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
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Ece Yaşar
Dünya 3.sü

Tansev Mıhçıoğlu
Basketbol Turnuvası

Kulüp Karate sporcusu Ece Yaşar 13-15 Temmuz
2012 tarihleri arasında Slovakya’nın Bratislava
şehrinde yapılan “Üniversitelerarası Dünya
Karate Şampiyonası”nda 61 kg bayanlar
kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştur.

Spor Kulübü tarafından bu yıl ikincisi
düzenlenen “Tansev Mıhçıoğlu
Basketbol Turnuvası” 20-22 Eylül
tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda
gerçekleşti.
Turnuva, Beko Basketbol Ligi takımlarından
Fenerbahçe Ülker, Pınar Karşıyaka, TED
Ankara Kolejliler ve Eurocup’ta mücadele
eden Karadağ ekibi KK Buducnost Voli
takımları arasında oynandı.
Turnuva boyunca oynanan maç sonuçlarına
göre KK Buducnost 1., Fenerbahçe Ülker
2.,TED Ankara Kolejliler 3. ve Pınar Karşıyaka
takımı da 4. oldu.
Maç sonrası yapılan ödül töreninde
turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür
edilirken, takım kaptanlarına kupaları
Merhum Tansev Mıhçıoğlu’nun eşi Zekiye
Mıhçıoğlu,kızları ve basketbolun efsane ismi
İbrahim Ortaç tarafından verildi.

TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübü
Spor Okulları
Yıllara dayanan tecrübemizle kursiyerlerimize
spor eğitimi veren kulübümüz, uzman eğitmen
kadrosuyla tesislerimizde basketbol, yüzme,
voleybol, futbol, tenis, karate ve genel jimnastik
branşlarında geleceğin sportif gençlerini
yetiştiriyoruz. Spor okullarımızdaki en büyük
amaç, gruplarımıza katılan öğrencilerin sportif
ve sosyal becerilerini geliştirerek geleceğe
hazırlamanın yanı sıra yetenekli ve atletik
kursiyerleri tespit ederek takımlarımıza alt yapı
sağlamaktır.

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ
Söğütözü Cad. No: 43 Blok: 3 Söğütözü ANKARA
Tel: (312) 220 30 35 Faks: (312) 220 03 66
www.kolejliler.com info@kolejliler.com
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TED ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ
İstanbul

İstanbul TED Ankara Kolejliler Derneği

Ankara Kolejliler Derneği, İstanbul’da 31 Ekim
1984 tarihinde Asaf İrfan Güneri’nin tahsis ettiği
ofiste İskender Arıoba, Nursan Ünal, Yücel
Kıran, Yücel Pasinler, Kemal Uçar ve Mustafa
Özalp tarafından kurulmuştur. İlk genel kurula
kadar bu kurucular geçici yönetim olarak
görev yapmışlardır. Atom Damalı’nın İSKİ
Genel Müdür sıfatı ile dönemin Büyükşehir
Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ile görüşmesi
neticesinde bugünkü tesisimizin yeri olan arazi,
49 yıllığına tahsis edilmiştir. 1991 yılında kort
ve çevre duvarlarının yapımı başlamıştır. 1995
yılında Murat Dedeman’ın yadsınamaz maddi
desteği ile lokal binamız kuruluşundan 11 yıl
sonra inşa edilmiştir ve sonrasında 2007 yılında
yenilenerek son haline kavuşmuştur.
Derneğimiz 2012 Genel Kurulu’nda alınan karar
ile TED’e bağlanmış ve ismi İstanbul TED Ankara
Kolejliler Derneği olmuştur.

Misyonumuz; TED Ankara Kolejliler’i arkadaşlık
ve dostluk bağları ile birleştirmek; sevgi ve
saygıya dayalı sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler
arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören
girişim ve çalışmalarda bulunmaktır.
Vizyonumuz; TED Ankara Kolejliler’i birliktelik
çatısı altında toplamak ve Kolej ruhunu
yaşatmaktır.
İstanbul’daki yeşil yuvamız, derneğimizin de ev
sahibi Torch Tarabya tesisleridir. Tesislerimiz
açık yüzme havuzu, tenis kortları, çocuk
oyun alanı, yemyeşil bahçesi ve restoranı ile
mezunlarına Adnan Kahveci Sokak No:139
Ferahevler, Tarabya adresinde Pazartesi hariç
haftanın her günü hizmet vermektedir.
Kaynak: S. Behçet Korkmaz (64) Divan Başkanı,
Kuruluşundan bugüne kadar olan yönetimlerin aldığı
kararlar ve belgeler
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Bu yaz İstanbul’da neler oldu?
Torch Tarabya-Yaz 2012

10 Haziran 2012 Pazar günü Kuru Fasulye Günü kutlandı ve yaz başladı.
17 Haziran 2012 tarihinde Babalar Günü Pikniği yapıldı, hemen ardından 19 Haziran 2012 tarihinde
yenilenmiş olan havuzumuz açıldı ve aynı gece bir Sıra Gecesi düzenlendi. 26 Haziran 2012 Kolejli
Yazar ve Sanatçılar Gecesi’nde Civan Canova (73) bizlere konuk oldu.
Temmuz ayı havuz partileri ile geçti, doğum günleri kutlandı, tavla turnuvaları düzenlendi.

Bunu Biliyor
Muydunuz?
Marşımızın aslen Boston Massachuets’de
yaşamış olan Henry S. Thompson tarafından
1857 yılında tüberküloz hastası bir genç kızın
ölümünün ardından yazılmış Annie Lisle
adında bir balad olduğunu biliyor muydunuz?
Sözleri Yusuf Mardin’e, bestesi Muzaffer Arkan’a ait
olan TED Ankara Koleji Marşı 16.09.1950 tarihinde
Kolej’in resmi marşı olarak kabul edilmiştir.

Tüm yaz boyunca her Salı, Geleneksel Salı Buluşmaları devam etti. Havuz daha da popüler hale geldi,
hafta sonları doldu taştı.
Ağustos çok sıcaktı, tenis oynayanlar gecelerin adamı oldu, gündüzleri havuz ekibi devir aldı.
Çocuklar yüzmeyi öğrendi, kolluklar atıldı.
Bol bol barbekü partisi yapıldı ve hala da yapılmaya devam ediyor…

Bozkırda yeşil bir yuva bilgi yuvası
Orda gönüllere dolar dostluk havası
Kız, erkek bütün çocuklar vermiş el ele
Yarın hepsi de yurt için birer meşale
Türkiye’de okulumuzun yoktur bir eşi
Nur saçar zihinlere ANKARA KOLEJİ
Kolej bize doğru yolu gösteren yıldız
Orada geçen günleri hasretle anarız
Zamanla her şey değişir belki gün gelir
Fakat yine gönlümüzde ismin yükselir
Türkiye’de okulumuzun yoktur bir eşi
Nur saçar zihinlere ANKARA KOLEJİ

1820’li yıllarda doğmuş olan Henry S. Thompson’ın
1844-1885 yılları arasında yayınlanmış 48 eseri
bulunmaktadır. ‘Down by the river liv’d a maiden’
adında 1863’ te yayınlanan şarkısının da ilerleyen
yıllarda popüler olan ‘Oh my darling , Clementine’
şarkısının esin kaynağı olduğu sanılmaktadır.
En tanınmış çalışması Annie Lisle, müziği daha
sonra ilk olarak Cornell Üniversitesi ve takiben
yüzlerce diğer okulun farklı dillerde marşı haline
gelmiştir. Bu üniversite ve liselere örnek olarak;
Hindistan’dan Baldwin Boys High School,
Çin’den Jin ling High School, Lingnan University
ve Amerika Birleşik Devletleri’nden Deep Creek
High School, Franklin College, Howard Payne
University, Indiana State University, Robert
Linblom Math & Science Academy, Torrance
High School, University of Alabama, University
of Georgia, University of Kansas, University of
North Carolina University of Wisconsin, Western
Washington University, Xavier University of
Lousiana verilebilir.
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Sevgili Kolejliler, bu çalışmayı yapan 62 mezunu
Mehmet Eymür’ün de dediği gibi, başta ABD
olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki lise
ve üniversiteler ile aynı marşa sahip olmak sizi
üzmesin. Dünyadaki pek çok okul ile kardeşlik
bağımız olduğunu düşünüp bunu bir ayrıcalık
olarak nitelendirin.

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

TIP LABORATUVARLARI VE
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MER.

BEST OTEL TURİZM A.Ş.
Atatürk Bulvarı No: 195
Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 467 08 80 - 0312 468 11 22
www.besthotel.com.tr

%50

%50

Cinnah Cad.No: 36 Çankaya
Tunalı Hilmi Cad.N0: 94/6 Kavaklıdere
Kennedy Cad.No: 101/9-10 GOP
ANKARA T. 0312 468 70 45 www.dengetip.com

HOTEL ETAP MOLA ANKARA

%40

İzmir Cad.No:27 Kızılay/ANKARA
T. 0312 424 18 18 www.hoteletapmola.com.tr

İNTEGRA TIBBİ
GÖRÜNTÜLEME
MERKEZİ

%30

Tahran Cad. No: 38 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 466 59 61 www.integramr.com

HARUN ŞAHİN MEN
HAIRDESIGN
Satış Ürünleri Hariç

%30

Simon Bolivar Cad. Abidindaver Sok. No: 41/B
Yıldız/ANKARA T. 0312 439 09 52

ROZE BY WINEHOUSE
RESTAURANT&BAR

%25

Alacaatlı Cad. Terra Sitesi No: 1 Çayyolu/ANKARA
T. 0312 238 19 01 www.winehouse-ankara.com

MTY DİZAYNAKRİLİK TEZGAH

%25

Samsun Devlet Yolu Dutluk Mah.
No: 28 Mamak/ANKARA
T. 0312 369 02 15 www.mtydizayn.com

WALL STREET INSTITUDE
DİL OKULU
Atatürk Bulvarı GAMA İş Merkezi
No: 97 Kat: 1 Kızılay/ANKARA
T. 0312 419 66 80 www.wsi.com.tr

TÜRK-İNGİLİZ
KÜLTÜR DERNEĞİ

%25

SPICE HOTEL
İskele Mevkii Belek/ANTALYA
T. 0242 715 35 35 www.spice.com.tr

ÖZEL ANKARA ENDOMER
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ MERKEZİ

%20

4.Cad. (Rabindranath Tadore Cad.) No:15/B Yıldız/ANKARA
T. 0312 441 66 00 www.ankaraendomer.com

%20

Bestekar Sok. No: 32 06680 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 419 18 44 www.tba.org.tr

ÖZEL BÜTÜNSEL SAĞLIK MERKEZİ
Este Lazer Ankara dönüşüm
sonrası Özel Bütünsel Sağlık
Merkezi olarak değişmiştir.

İran Cad. No: 13/13 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 467 19 54 www.medlab.com.tr

LA VIE ESTETİK LAZER
GÜZELLİK MERKEZİ

%20

Buğday Sokak No: 2/10 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 467 12 48

%20

ÖZEL LONICERA
POLİKLİNİĞİ

%15

ŞAFAK PERDE ÇEYİZ EV TEKSTİL

Reşit Galip Cad. No: 53/A GOP/ANKARA
T. 0312 437 39 79 www.safakperde.com

Çankaya Cad. No: 2/2 Çankaya/ANKARA
T. 0312 438 93 42 www.loniceraklinik.com

İLKYAZ ÇİÇEKÇİLİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%15

Kuveyt Cad. No: 7/C Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 426 03 06 www.ilkyaz.com.tr

%20

Arjantin Cad. No: 17/8 GOP/ANKARA
T. 0312 467 26 26 www.butunselsaglik.com

MEDLAB AİLE DOKTORLUĞU
TANI VE CHECK-UP MERKEZİ

%20

%25

YENİ OTEL

%40

Ulus Sanayi Cad. No: 5/B Ulus/ANKARA
T. 0312 324 61 11 www.hotelyeni.com
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Dr. MELTEM ÖZEN
MYLAB TANI MERKEZİ

%40

Tunus Cad. No: 79/3 Kat: 1 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 468 68 95 www.mylab.com.tr

ERBAZLAR MOBİLYA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%30

Koçak Sok. No: 30 Siteler/ANKARA T. 0312 349 19 19
www.erbaline.com.tr www.erbazlar.com.tr

STALU BOUTIQUE HOTEL

%25

Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları ÇANAKKALE
T. 0286 752 51 50 www.stalu.com.tr

DENT ORAN
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
POLİKLİNİĞİ

%20

Türk Japon Vakfi Ferit Recai
Ertuğrul Cad. No:2/H Oran/ANKARA
T. 0312 490 03 00 www.dentoran.com

VIRGIN CLUB
BODRUM

%20

Haremtan Sok. Değirmen Burnu Mevkii No: 1
Bardakçı Bodrum/MUĞLA T. 0252 316 61 00
www.virginbodrum.com

ÖZEL İLGİ LABORATUVARLAR
GRUBU VE TANI MERKEZİ

MUAYENE %20
TETKİK %30

Koza Sok. No: 47/6-8 06700 GOP/ANKARA
T. 0312 442 13 00 www.ilgisaglik.com.tr

LVZZ OTEL

%15
Yokuşbaşı Mah. Akdeniz Cad.No:4 Bodrum/MUĞLA
T. 0252 313 30 00 www.lvzz.hotel.com

KIRMIZI ROUGE RESTORAN

%15

Arcadium AVM Teras Katı Çayyolu/ANKARA
T. 0312 241 66 67 www.kirmizirouge.com

%10
Gerede Sokak 2/1 A.Ayrancı/ANKARA
T. 0539 871 58 08 www.workshop.gen.tr

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

DÜET ET BALIK EMEK

%10

Emek 4.Cad. No: 159 Bahçelievler/ANKARA
T. 0312 222 99 33 www.duetrestaurant.com
duetetbalik@gmail.com

CAFE KAHVE

Uğur Mumcu Cad. No: 12 GOP/ANKARA
T. 0312 446 20 51

FORA APART OTEL-DATÇA

HOTEL İÇKALE

%10

GMK Bulvarı No: 89 Maltepe/ANKARA
T. 0312 231 77 10 www.hotelickale.com

%10

Filistin Cad. No: 9/7 GOP/ANKARA
T. 0312 466 79 14 www.gelinlikankara.info

ALİYE-ALINE WEDDING
Filistin Cad. 6/2 GOP/ANKARA
T. 0312 437 20 70 www.aliye.com.tr

CİVAŞ KLİNİK MARMARAMED SAĞLIK ESTETİK

%10

Uğur Mumcu Caddesi No: 61/6 GOP/ANKARA
T. 0312 437 07 37 www.civasklinik.com

me&designers

Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme/İZMİR
T. 0232 724 83 27 www.ladinotel.com.tr

SOLOMUSIC ANKARA
GİTAR VE AKSESUARLARI

%8

Bayındır 1 Sok. No: 27/36 Kızılay/ANKARA
T. 0312 433 38 76 www.solomusicankara.com

7 RENK SİGORTA

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

Arjantin Cad. No: 17/7 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 468 91 31 www.sunakarat.com

LADY MED

%10

Bülbülderesi Cad. No: 38/A K.Esat/ANKARA
T. 0312 425 52 98 www.ergunhali.com

İŞÇİLİK %15
PARÇA %7
ESKİHİSAR SATIŞ VE SERVİS A.Ş. YAĞ %7
Havaalanı Yolu 7.Km Yunus Emre Cad. No: 1
06145 Pursaklar/ANKARA T. 0312 328 99 77

KALLLİ MAKİNA
MADENCİLİK TUR.
İNŞ.GIDA İTH.İHR.
LTD.ŞTİ.

%5

Arı San. Sitesi 1472. Sok. No: 99 İvogsan Ostim/
ANKARA T. 0312 394 07 74 www.kallimakina.com.tr

DENİZ ATLANTA HOTEL ANKARA

STD SNG ODA BB 100TL,
STD DBL ODA BB 140TL,
Necatibey Cad. No: 28 STD TRP ODA BB 170TL,
CRN SNG ODA BB 80TL,
Kızılay/ANKARA
CRN DBL ODA BB 110TL,
T. 0312 232 58 00
www.otelatlanta.com FİYATLAR ÜZERİNDEN %30

%10

Bilkent Plaza A3 Blok A Girişi 2. Kat No: 23
Bilkent/ANKARA T. 0312 266 20 60
www.ladymed.net

%10

KA ERGUN HALI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%5

İlkbahar Mah. 596. Sok. No: 55/A Yıldız/ANKARA
T. 0312 490 13 15-16 www.7renksigorta.com
PEŞİN FİYATINA 6-7 TAKSİT

%10

Filistin Cad. Kader Sokak No: 4/5 GOP/ANKARA
T. 0312 467 55 67 www.meanddesigners.com

ÇEŞME LADİN OTEL

TEMMUZ VE AĞUSTOS %10
DİĞER AYLAR %15

PET HOSPITAL

MEDYA SANAT GALERİSİ

%10-15

Üsküp Cad. No: 35 Zemin Kat Çankaya/ANKARA
T. 0312 428 39 55

93 93

%10

GOP: Koza Sok.No:125/1 GOP/ANKARA
T. 0312 446 50 65
Ümitköy: 2432.Cad. Nu:51 Ümitköy/ANKARA
T. 0312 235 79 70
www.pethospital.com.tr

%10

MOE by BEYAZ BUTİK

%10

Ali Osman Çetiner Cad. No: 11 Kumluk Plajı
Datça/MUĞLA T. 0252 712 48 00 www.otelfora.com

%10

GEN-ART KADIN SAĞLIĞI TÜP BEBEK VE
ÜREME BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ

Cinnah Cad. No: 47/A Çankaya/ANKARA
T. 0312 442 68 84 www.genart.com.tr

FONDİ COLOR FOTOĞRAF
VE VİDEO SERVİSİ

%10

Selanik Cad. No: 65/1 Kızılay/ANKARA
T. 0312 418 52 61

%10

BL AND GROUP İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Demirhendek Cad. No: 48/1-2 Siteler/ANKARA
T. 0312 353 55 88 www.blandgroup.com.tr

CAN STEA SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.

%5-10

PEŞİN
ÖDEMELERDE

Rabindranath Tagore Cad. (4.Cad.) No: 17/3
Yıldız Çankaya/ANKARA T. 0312 439 65 06
www.canstea.com.tr

%5

ANADOLU SİGORTA - KEMAL İNAL
SİGORTA VE ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

Mithatpaşa Cad. İnal İşhanı No: 31/26
Kızılay/ANKARA T. 0312 433 45 00
ARMADOR
DANIŞMANLIK
MAK. LTD. ŞTİ.

ELMAS
UÇLARDA %3
EKİPMAN %5

Esat Cad. No: 35/5 06660 Çankaya/ANKARA
T. 0312 424 04 09 www.armador.com.tr
PREFİ PREFABRİK
YAPI END. BİLİŞİM
VE TİC. LTD. ŞTİ.

%1

İstanbul Yolu 30.Km Sarayköy Kazan/ANKARA
T. 0312 815 49 79 www.prefi.com.tr

KAYBETTİKLERİMİZ

Ayşe BASA’77

Ülker AKSUN

Nilüfer GELNÖBET

1977 mezunlarımızdan
lise kısmı Matematik
öğretmenimiz Sayın
Ayşe Basa’yı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı
dileriz.

Emekli İngilizce
öğretmenimiz Sayın
Ülker Aksun’u kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı
dileriz.

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

Kurthan FİŞEK’60

Mehmet Tevfik ÜNER’60

1960 mezunlarımızdan Sayın
Kurthan Fişek’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Sayın
Mehmet Tevfik Üner’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Süleyman HEPLEVENT’60

Melih DEMİREL’64

1960 mezunlarımızdan Sayın
Süleyman Heplevent’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1964 mezunlarımızdan Sayın
Melih Demirel’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Sedef Ülman TONAK’64

Kemal ERER’66

1964 mezunlarımızdan Sayın
Sedef Ülman Tonak’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1966 mezunlarımızdan Sayın
Kemal Erer’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Murat Savaş KALKAVAN’68

Erden EŞİT’68

1968 mezunlarımızdan Sayın Murat
Savaş Kalkavan’ı kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1968 mezunlarımızdan
Sayın Erden Eşit’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ata Doğan
KARACABEY’71
1971 mezunlarımızdan Sayın Ata
Doğan Karacabey’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Onur ÇİLİNGİR’04
2004 mezunlarımızdan Sayın
Onur Çilingir’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

9595

Zeynep
BOZDOĞANOĞLU’90
1990 mezunlarımızdan Sayın
Zeynep Bozdoğanoğlu’nu
kaybettik. Kendisine Allah’tan
rahmet, sevenlerine başsağlığı
dileriz.

AJANSTÜRK
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