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TED Üniversitesi’ne Merhaba...
Sevgili Kolejliler,

Kolej’den, Kolejlilerden haberleri paylaştığımız dergimizin 101. sayısından

itibaren bazı bölümler ekledik, bazılarının da içeriğini genişlettik.

“Dünya” diye bir yer kalmazsa insanlığın da kalmayacağının fark edilme-

si, hepimizin hayata bakışına yeni bir boyut getirdi: “Çevreye Saygılı Üretim
ve Tüketim Anlayışı”. Biz de bu çerçevede dergimizde “çevre denetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm projeleri gibi kavramlardan ve bu

konularda birey ya da toplum olarak yapabileceklerimizden söz etmeye başladık.

Kişisel gelişim sayfamız ise “Panoramik Bakış” başlığıyla seslenecek siz-

lere. Yaşamla ilgili farkındalığı artıracak, yeni bakış açısı yaratacak ufuk turları
yapacağız bu bölümde...

Maariften Yetişenler köşemizin ise hem adı değişti hem de çerçevesi

Bülent BAÐDATLI’81
TED Ankara Koleji
Mezunlarý Derneði
Genel Baþkaný

genişledi. Adı “Anılarımız” olarak değişen köşede bundan böyle yolu okulumuzdan öğretmen, veli ya da herhangi bir vesileyle geçenlerin anılarını sayfalarımıza aktaracak.

Geçtiğimiz dönemin en önemli organizasyonlarından biri ise 30 Nisan

2010’da lise binamızda düzenlenen Veda Gecesi’ydi. 2000 mezunun toplandığı gecenin havasında Cuma öğleden sonra tören vakti kalabalığı coşkusu

vardı. Ellerinde sigarayla, içki kadehiyle sınıfları dolaşan herkesin 17 yaşına

döndüğü, Foto Naci’nin esprili “Kolej Hatırası” yazısı önünde çektirilen fotoğ-

raflarla renklenen, emekli öğretmenlerimizle birlikte geçen duygusal gece
aslında bir ayrılık değildi. Bizler TED Üniversitesi’ne “Merhaba” demek için bir

araya gelmiştik.

Kendini aşabilmek için olanakları olduğunun farkında olan her insan ya

da kurum yeni ufuklara yelken açma serüvenine girer. İnsanlığa olan sorumluluk bunu gerektirir. İsmine sığmaz hale gelen TED Ankara Koleji’nin de

büyümesi gerekiyordu. İncek Yerleşkesi’nin faaliyete geçmesiyle işlevsiz

kalan, bir semte adını vermiş okulumuzun lise binası üniversitemizin çekirde-

ği olacak. Bundan böyle Türkiye’nin geleceğinde yalnızca TED Ankara Koleji’nin değil TED Üniversitesi’nin mezunlarının da imzası olacak.

Son olarak verdikleri reklamlarla dergimize destek olanlara, yazı ve röpor-

tajları yayınlanan 102. Sayı konuklarımıza ve dergimizin yayınlanmasında

emeği olan tüm Kolejlilere teşekkürlerimi sunuyorum.

Siz de camiamızla paylaşmak istediğiniz özel günlerinizin dergimizde

veya web sitemizde yayınlamasını istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

Bülent Bağdatlı
Genel Başkan
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Eğitimin Amacı
Eğitimde politikaları belirlemek, uygulamak, izlemek, sonuçları değerlendirmek için öncelikle amaç veya amaçlar
açıkça ortaya konulmalıdır. Eğitimin bireysel, toplumsal, ekonomik amaçları vardır ve bu amaçların uygulamada dengelenmesi gerekir.
Bireysel amaç, kişinin bilgi düzeyini yükseltmek, beceri kazandırmak, algılama gücünü genişletmek, yeteneklerini ortaya çıkarıp geliştirmek, maddi olanakların yanı sıra düşünsel ve duygusal olarak da yaşam kalitesini yükseltmektir.
Toplumsal amaç, bireylerin etik değerlere sahip, toplumsal hak ve sorumluluklarının da bilincinde, erdemli kişiler
olarak yetiştirmektir.
Ekonomik amaç ise bireyin bir üretim faktörü olarak, üretim sürecine etkin biçimde, donanımlı olarak katılmasını
sağlamaktır.
Günümüzde bu amaçlar arasında denge sağlanamadığı, emperyalizmin eğitimi de
bir araç olarak kullandığı eleştirileri ve gözlemleri vardır.
Bireysel kapitalist düzende daha birçok üretim aracı, bir üretim girdisi olarak görülmekte; emek metalaşmakta, emekten daha yüksek getiri sağlamaya yönelik eğitim programları düzenlenmektedir. Kişideki yaratıcılık, üretime dönük olarak, yeni ürün, yeni üretim süreçleri, yeni teknolojiler uygulamak yönünde geliştirilmeye çalışılmaktadır. İnnovasyon ağırlıklı olarak maddi getiriyi artırmak şeklinde yorumlanmakta, uygulanmaktadır.
Eğitimin kişisel yetenekleri geliştirmek, bireyin yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal açıdan erdemli kişiler yetiştirmek işlevlerini veya amacını yeterince yerine getiremediğini gözlüyor; sorunların büyük bölümünün de bu nedenden kaynaklandığını düşünüyoruz.
Eğitim yalnızca öğretmek, kişinin bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, kişinin belleğine belki yaşamda hiç kullanamayacağı bilgileri yüklemek değildir. Eğitimin kişilerin yeteneklerini ortaya çıkartıp, geliştirmesi gerekir. Kişisel yeteneklerin belirlenmesinde önemli
işlevi olan, kompozisyon, müzik, resim, beden eğitimi dersleri çoğu eğitim programında
dolgu dersleri olarak öngörülmekte ve-veya amacına uygun biçimde uygulanmamaktadır. Bu tür derslerin, programların, yalnızca yeteneklerin ortaya çıkması açısından değil,
Öztin AKGÜÇ
kişinin düşünsel ve duygusal yaşam kalitesi açısından da büyük önemi vardır. Yaşam kalitesi yalnız maddi, fiziki koşulların iyileştirilmesiyle yükseltilemez. Duyguların, düşüncelerin, yaratıcılığını gelişmesi, insanı insan yapan öğelerdir. Abartılı bir görüş olarak nitelendirilse de günümüzde toplumda gözlenen şiddet, hoyratça davranışlar, büyük ölçüde bu tür eğitimlerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır.
Eğitim işlevi sadece ders programı, ders içeriği hazırlamak ve uygulamak değildir. Eğitim kurumlarında, müzik,
resim gibi sanatsal ve-veya toplumsal etkinliklere yönelik kulüpler, eğitimin önemli parçalarını oluşturur. Bu tür kulüpleri olmayan eğitim kurumları, işlevlerini yerine getiremezler. Kulüpler, etkinlikler bireyin yeteneğini geliştirdiği gibi, en
azından yaşama renk katacak hobiler de kazandırır.
Eğitimin toplumsal amacı, etik değerlere uygun olarak hareket eden, toplamsal sorumluluğa sahip, erdemli kişiler yetiştirmektir. Ülkede yolsuzlukların boyutu, haksız davranışlar, toplumun diğer bireylerine hatta toplumsal yaşama
zarar veren kişisel tutkular, eğitimin toplumsal yönünün zayıf kaldığını göstermektedir. Belki iddialı bir görüş olacak
ama toplumsal amaçlı eğitim, demokratik düzenin de alt yapısını oluşturur. Demokrasi ancak toplumsal sorumluluğu
olan, empati yapabilen, farklı görüşlere saygı gösterebilen, düşüncelerini cesaretle açıklayan, savunan, tutkuları etik
değerlere dayanan, erdemli kişilerin siyasal düzenidir. Her düzenin bir insan davranış biçimi, değer yargısı sistemi vardır. Eğitim, kişiye, demokratik düzenle uyumlu davranış biçimi ve değer yargılarını kazandırmalıdır. Düşünce, irdeleme, araştırma, davranış özgürlüğünü geliştirmeyen, demokratik yaşamla bağdaşmayan eğitim sistemi ile gerçek bir
demokratik düzen kurulamaz, kurulmamalıdır.
Birey, kuşkusuz ülkenin, iş gücünün, üretim gücünün bir parçasıdır. Makineyi yapan, kullanan, üreten de insandır.
Ancak insanı sadece üretim aracı olarak görmek, yetiştirmek, bu yönde beceri kazandırmak, yanlış bir davranış, eksik
bir eğitim planlamasıdır.
Özetle, eğitimin amacı insan yetiştirmektir. Düşünsel ve duygusal yaşamı da içeren, yaşam kalitesi yüksek, toplumsal sorumluluğu olan, erdemli, üretken insanı yetiştirmek eğitimin ana amacı olmalıdır.
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Diş Hekimi, Kolejli ve Hacettepeli
Olmaktan Mutluluk Duyuyoruz
TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra diş hekimliği mesleğini seçen Prof. Dr.
Sevil Gürgan’74 ve Prof. Dr. Celal Tümer’78, ülkemizin en önemli üniversitelerinden
Hacettepe Üniversitesi’nde iki Kolej mezunu olarak bir arada çalışmanın mutluluğunu
yaşıyorlar.

H

acettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Sevil Gürgan’74 ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Celal Tümer’78, mesleklerini daha iyi yerlere taşımak için Kolej’de kazandıkları vizyonu
meslek hayatlarında da uyguladıklarını söylüyorlar.
Gürgan ve Tümer’in en büyük hedeflerinden biri Hacettepe
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni yurt dışına açılmış, teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir fakülte haline getirmek.

Diş hekimliğini meslek olarak seçtiğiniz günden bugüne
dek kariyerinizi şekillendiren şeyler nelerdir?
S.G.: Okulda çok başarılı bir öğrenci ve sporcuydum. Spor
ve eğitim hayatımı birlikte götürüyordum. Sporun verdiği disiplinli çalışmanın bütün eğitim hayatıma etkisi oldu diyebilirim.
Diş hekimliği eğitimini seçmem ise tamamen tesadüfî bir şekilde oldu ama sonrasında mesleğimi çok sevdim. Mezun olduktan sonra muayenehane açmak yerine akademik kariyeri tercih
ettim. Üniversitede gençlerle beraber olmak ve bilimsel çalışmalarda bulunmak beni çok mutlu ediyor. Mesleki hayatım da
bu doğrultuda ilerledi. Üniversitedeki idari görevimin yanı sıra
ben öncelikle diş hekimi ve hocayım, mesleğimi büyük bir
gururla icra ediyorum.
C.T.: Diş hekimi olma kavramı kafamda lise son sınıfta
oluşmaya başladı. Daha sonra bu doğrultuda üniversite seçme
sınavlarında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni
kazandım. Zorlu ama güzel geçen bir diş hekimliği eğitiminin
ardından kariyer yapmaya karar verip cerrahi anabilim dalında
araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Bölümde yaptığımız bilimsel çalışmalar ve cerrahi işlemler beni mesleğime
daha çok bağladı. Yurt dışında elde ettiğim eğitim imkânının
kazandırdığı tecrübeler ve bunları ülkemizde alanımıza yansıtma şansı bulmam bendeki kariyer isteğinin süreklilik göstermesini sağladı. İlerleyen yıllarda hem muayenehaneyi hem kariyeri birlikte sürdürme olanağına da sahip oldum.

Celal Bey “Diş hekimliği bilimin ve sanatın iç içe olduğu,
dünya üzerinde eğitimi ve uygulaması zor mesleklerden
biridir.” diyor. Bununla ilgili olarak neler söylemek istersiniz?
S.G.: Sanat ve diş hekimliği iç içe ve birbirlerine bağlı disiplinler. Ben aynı zamanda fakültemiz Diş Hastalıkları ve Tedavisi
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eser çıksın. Sonucun, hem hastayı hem hekimi mutlu etmesi
bunun için de mutlaka bilimin ve sanatın iç içe olması gerekmekte. Bu kriterleri sağlamak için diş hekiminin vizyonunun çok
açık olması, sadece bilimsel konularda yetkin olmakla kalmayıp, sanatla da iç içe olup, mesleğini sürdürmesi lazım. Dolayısıyla diş hekimliği çok geniş kapsamlı bir meslek. Özellikle
öğrencilerimizi yetiştirirken onlara mesleki bilgiler dışında hayata çok yönlü bakmalarını sağlayacak bir vizyon vermek istiyoruz. Bu nedenle Prof. Dr. Sevil Gürgan’la fakültemizdeki eğitim
sistemiyle ilgili bazı güncellemeler yapmayı planlıyoruz. Bu proje ile son sınıf öğrencilerimizin aynı muayenehane pratiğinde
olduğu gibi bir hastayı başından sonuna kadar tedavi etmesini, bir anlamda öğrencilerimizin mezun olurken birer eser yaratmalarını hedefliyoruz. Bir hastanın ilk muayenesinden son aşamasına kadar tüm tedavilerini son sınıf öğrencilerimize yaptırarak, onları pratik hayata hazırlamak istiyoruz. Çünkü, herkes
fakültelerde belli bir dalda kariyere kalma imkânı bulamıyor.
Bizim mezunlarımızın çoğu da diş hekimliğinin tüm dallarını
uygulamalarını gerektiren muayenehanelerde ya da resmi/özel
polikliniklerde hizmet veriyor.

Anabilim Dalı Başkanıyım. Anabilim dalımızın amacı dişleri
ağızda korumak, çeşitli nedenlerle hastalanan dişi; çiğneme,
konuşma ve estetik açıdan tüm fonksiyonlarını yapabilecek
duruma getirmek ve dişleri yaşam boyu bireylerin ağzında
fonksiyonel olarak tutmaktır. En önemli yaptığımız işlemler arasında dişlerdeki madde kayıplarının farklı materyaller ve teknikler kullanılarak restorasyonları ve diş estetiğine ilişkin sorunların giderilmesini sayabiliriz. Yani, dişleri mümkün olduğunca
koruyarak, ağızda tutarak, estetik görünümünü sağlamak gibi.
Dolayısıyla, gülümseme, gülümseme tasarımı, dişlerin renginin
daha beyaz hale getirilmesi, dişle aynı renk estetik restorasyonların uygulanması hep sanatçı vizyonunun ön planda olduğu işlerdir. Estetik tabii ki çok önemli, ancak bilimsel araştırmalar, memleketimizde diş çürüklerinin her yöre, her cins ve her
yaş grubunda çok yaygın bulunduğunu ve tedavi gereksinimlerinin çok fazla olduğunu göstermiştir. Memleketimizin büyük
bir kısmında ağzında çok az dişi kalmış, ya da çok fazla çürüğü olan çocukların, çok genç yaşta dişsiz kalmış erişkinlerin
bulunduğu göz önüne alınırsa estetikten önce temel diş sağlığı sorunlarının çözümlenmesine yönelik konuşmamız gerekli.
Bizim, diş hekimliği akademisyenlerinin en hassas olduğu
konu bu. Özellikle büyük kentlerin dışında aynı diş fırçası ile
dişlerini fırçalayan aileler, diş fırçasını bilmeyen, diş fırçaları
olmayan köyler, okullar var. Bunları biz gördüğümüz, yakından
yaşadığımız için ülkemizde diş hekimliğinde alınacak daha çok
yol olduğunu düşünüyorum.
C.T.: Sonuçta diş hekimliğinde bilimsel verilerin ışığında el
becerinizi de kullanarak ortaya bir eser çıkarıyorsunuz. Diş
hekimliğinde fonksiyon kadar estetik de ön planda bu nedenle
diş hekiminin sanatkâr bir yönü de olması lazım ki; ortaya iyi bir

Mesleğinizin kolay ve zor yanları nelerdir?
S.G.: Diş hekimliği eğitimine başladığınızda özellikle Kolej
gibi çok çeşitli sosyal olanakları olan bir okuldan gelince önce
bir panik yaşayıp “ben nereye geldim” diyorsunuz. Diş hekimliği eğitimi çok zor bir eğitim. Diğer fakültelerdeki arkadaşlarımızın boş zamanları olur, arkadaşlarıyla sosyalleşirler, sinemaya giderler ve spor yapabilirlerdi. Biz diş hekimliği öğrencisi
olarak sabahın erken saatlerinden itibaren kliniklerde, laboratuarlarda, gece de evde teorik dersleri çalışıyorduk. Fakat mezun
olduktan sonra örneğin bir tıp hekimine göre nöbetlerimiz yok,
akşamları kafamız dingin bir şekilde -her ne kadar yorgun olsak
da- eve gitme olanağımız var. Ama bir takım zorlukları da var
tabii. Öncelikle el becerisi gerektiren bir meslek. Ben düşmekten, spor yapmaktan korkan meslektaşlarımı biliyorum. Aynı
zamanda fiziksel zorlukları var. Çok fazla emek isteyen bir mesleğimiz var ve bu yüzden sevmeden yapmak çok zor. Ama biz
akademisyen olarak hem hasta bakabiliyoruz, hem mesleğimizdeki güncel gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz, dersler, seminerler veriyoruz, birikimlerimizi meslektaşlarımızla paylaşıyoruz, hem de her an gençlerle beraberiz. Bundan büyük
keyif alıyorum. Bunun yanı sıra işin uluslararası boyutu var.
Uluslararası arenada Türk Diş Hekimliği son yıllarda büyük bir
atılım yaptı. Artık uluslararası toplantılarda çok sayıda genç
araştırmacıları görebiliyoruz. Gençlerimiz müthiş. Son zamanlarda çok fazla bilimsel yayınlar da yapılıyor. Bunlar hocaları,
danışmanları olarak bizi çok gururlandırıyor. Uluslararası toplantılarda Türk hekimleri olarak konferans vermekten, çalışmalarımızın sonuçlarını sunmaktan onur duyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktalar 20 sene önce hayaldi. Diş hekimlerimiz de artık
Avrupa’da, Amerika’da, Dünya’da söz sahibi. Çağımız teknoloji çağı. Teknolojik gelişmelerle paralel olarak diş hekimliği de
gelişti. Çok modern teknolojileri, batılı ülkeler ile aynı anda kullanabilme şansına sahibiz. İnternet çağındayız, Dünyayla aynı
anda her işi yapıyoruz, bu çok güzel bir şey.
C.T.: Öğrenciyken her gün fakültede olmak zorundasınız.
HAZİRAN2010 kolejliler
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yetiştirmiştir. Bunun sonucu olarak da H.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri her zaman tercih edilen mezunlar olmuştur.
Fakültemiz bugün Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan
fakülte konumundadır. Çok iyi bir akademik kadroya sahibiz.
Uluslararası ilişkilerimiz çok iyi, yayın sayımız çok fazla, teknolojik alt yapımız da yeterli. Sevil Hocamızın da katkılarıyla Fakültemizi üst düzey teknolojiyi kullanan bir fakülte haline getirmek
istiyoruz. Amacımız öğrencilerimizin alanımızdaki bütün yeni
teknolojiyi fakültemizde görüp buradan dışarıya taşımaları şeklinde. Hedefimiz yurt dışına açılmış, bilimsel yönü çok fazla,
teknolojiyi kullanan uluslararası bir fakülte haline gelmek.
S.G.: Hacettepe Üniversitesi olarak Tıp ve Sağlık bilimlerinde çok iddialıyız. Üniversite seçme sınavında en başarılı öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültelerini tercih ediyorlar.
Türkiye’de bugün itibariyle 39 diş hekimliği fakültesi var. Her
zaman Hacettepe Üniversitesi bunların arasında ilk sırada yer
almıştır. Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin ne kadar başarılı
olduğunu yurt içinde konferanslar vermek üzere gittiğimiz her
yerde görebiliyoruz.

Sosyal yaşantınıza eğitim hayatında yer ayırmak zor. Yazın bile
tatilleriniz çok kısa. Sınavlar zor. Hasta üzerinde çalışarak eğitim görmenizin getirdiği bazı zorluklar var. Mezun olduktan sonra kendi başınıza, araç-gereç edinmeniz kolay olmuyor, muayenehane açan bir diş hekimi son on yıla kadar yaşantısını iyi
standartlarda sürdürebiliyordu. Ancak şu anda piyasa şartları
çok zorlayıcı, pratik hayatta başarı sağlayabilmeniz için belli
bazı özelliklerinizin olması, son teknolojiyi kullanmanız lazım,
bu da ciddi bir maddi yatırım gerektiriyor. Ben fakülteyi bitirdikten sonra akademisyenliği seçtim. Eğitici olmak gerçekten çok
güzel. Yetiştirdiğiniz bir doktora öğrencisinin başarılarına tanık
olmak, onları bir sunum yaparken ve akademik yaşamlarında
yükselirken görmek bir hoca olarak beni çok mutlu ediyor.
Bunun yanı sıra yaptığınız bir ameliyatla kişiyi beklentilerine
kavuşturmak, ona hem fonksiyon hem estetik kazandırmak ve
sonucunda da hastanın gülen yüzü sizi dünyanın en mutlu
insanı yapıyor.

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin şu anki
durumu ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
C.T.: Diş Hekimliği Fakültesi çok değerli bir ekip tarafından
kurulmuştur ve her zaman dışarıya açılmayı kendine hedef
almış ve son yenilikleri, teknolojiyi kullanmayı ve bilimselliği
hedef edinmiştir. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi ülkemizde alanında ilk kurulan dergilerden biridir.
Fakültemizde her zaman yurt dışı ilişkilere çok önem verilmiştir.
Birçok hocamız yurt dışında eğitim görmüş, oradaki tecrübelerini Hacettepe’ye getirmiştir. Öğretim üyeleri etik kurallara her
zaman büyük özen göstermiş ve öğrencilerini en iyi şekilde
kolejliler HAZİRAN2010

Yapılan araştırmalardan da anlaşıldığı gibi ağız ve diş sağlığımızı korumada toplum olarak yeterli özeni göstermiyoruz. Sizce bunun sebepleri neler ve bu konuda bilinçlenme adına neler yapılmalı?
S.G.: Öncelikle ağız ve diş sağlığının korunması; diş sağlığını tehdit eden sorunların erkenden teşhis edilmesi, çürük oluşumunun önlenmesi; başlangıç düzeyindeki çürüklerin basit
yöntemlerle tedavisi; ilerlemiş ise uygun onarım yöntemlerinin
uygulanarak hasta dişinin korunması; sonuç olarak tıbbi, estetik ve ekonomik olarak daha karmaşık ve pahalı tedavi yöntemlerine duyulacak ihtiyacın ortadan kaldırılması sağlık politikamızın ana hedefi olmalı. Diş sağlığının ülkemizde bu kadar kötü
olmasının en önemli nedeni eğitim eksikliği. Bu anlamda çok
yol almamız gerekli. Ülkemizde birçok yeni diş hekimliği fakülteleri açılmakta. Bir şehrimize fakülte ya da üniversitenin açılması o şehrin vizyonunu değiştiriyor, şehre canlılık ve hareket
getiriyor. Bunu gittiğimiz illerde görüyoruz. Fakat bunun yanı
sıra bu fakültelerde öğretim üyelerinin de yeterli olup, buralarda iyi eğitimin de veriliyor olması gerekir. Bu kadar yeni fakültenin açılmasının politik nedenleri de var, bir de demek ki diş
hekimliği eksikliği var. Mezun olan hekimlerin çoğu büyük
şehirlerde toplanıyor, oralarda yaşamını ve işini sürdürmek istiyor. Hâlbuki Anadolu’da birçok ilimizde ve özellikle Doğu’da
hekimlere çok fazla ihtiyaç var.
Bir bireyin diş sağlığı ise ana rahminde başlar. Hamilelerin
bu konuda bilgilendirilmesi, daha sonra da doğumdan başlayarak ağız ve diş sağlığı bilgilerinin verilmesi, sonra da anaokullarından başlayarak, diş çürüklerinin tedavi edilmesi ve
önlenmesi gerekiyor. Yani küçük yaşlardan başlayarak erişkinliğe kadar devam eden bir seri işlem. Anne karnından başlayarak, iyi eğitim verilmiş hekimler tarafından toplum diş sağlığının
yerleştirilmesi gerekli.
C.T.: Eğitimin her kademesinde ve güncel yaşamda diş
sağlığı konusunda bilgiler verilmesi, görsel basının da buna
destek olması lazım. Medyanın gücünü biliyoruz. Bizim yaptığımız çalışmaların sonuçlarının halka etkin bir şekilde sunulması
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çok büyük fayda getirecektir. Bunun yanı sıra koruyucu diş
hekimliğine önem verilmesi lazım, koruyucu diş hekimliği yaşamın ileri evrelerinde ortaya çıkabilecek masraflı tedavileri de
önleyeceğinden, bu alana etkin bir işleyiş kazandırmak ülkemize ekonomik olarak da büyük katkı sağlayacaktır. Eğitimin,
değerli hocamın da dediği gibi anne karnından başlayarak
hayatın her dönemi devam etmesi ve halka anlatılması lazım.

TED Ankara Koleji’ndeki öğrencilik yıllarınızdan bahsedebilir misiniz?
S.G.: Kolej, çok küçük yaşlardan itibaren hayatıma yön
veren, çok özel bir okul. Mezunu olmaktan iftihar ettiğim bir
kurum. Ben Kolej yıllarımda hem başarılı hem de yaramaz bir

Prof. Dr. Celal TÜMER’78

TED Ankara Koleji’nden 1978 yılında, aynı yıl girdiği Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1984 yılında mezun
oldu.1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1989 yılında Woodhull Medical and Mental Health Center, Department of Maxillofacial Surgery, Brooklyn, N.Y’da 6 ay süre ile fellow olarak bulundu. 1990
yılında Doktora, 1994 yılında Doçent, 2007 yılında ise Profesör
ünvanını aldı. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Tümer, Türk Dişhekimliğinde
Lazer Derneği üyesi olup, alanında yayınlanmış çok sayıda yerli
ve yabancı bilimsel yayını bulunmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve
Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve H.Ü Diş Hekimliği
Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

öğrenci idim. Ele avuca sığmazdım.
Aynı zamanda okul ve Kolej Kulübü
takımı oyuncusuydum. Sporcu olmanın keyfini çıkarttım diyebilirim. Hala
unutamadığım seyahatlerimiz, turnuvalarımız, şampiyonluklarımız oldu.
Kolej’deki hocalarımızdan hem korkar hem de onları çok sayar ve severdik. Hala görüştüğüm çok sevgili
hocalarım, yani ablalarım, ağabeylerim var. Türkiye genelinde baktığımızda da Kolej mezunlarının çok önemli
yerlerde ve pozisyonlarda olduğunu
görüyoruz. Benim mezun olmamın
üzerinden 36 sene geçmiş olmasına
rağmen, dönem arkadaşlarımızla bir
araya geliyor, gönlümüzce eğleniyoruz, çocukluğumuzu yaşayıp, aynı
şakaları yapıyoruz. Okul zamanlarımızda çok az tanıdığım Kolej mezunlarıyla şimdi çok yakın arkadaşız.
Çünkü aynı hayat tarzını ve kültürü
benimsemişiz. Yıllar sonra karşılaştığımızda, hemen kaynaştığımız, kafaca anlaştığımız arkadaşlarımız var.
C.T.: Kolej, insanın bir parçası olmaktan gurur duyduğu
çok büyük bir kurum. Hâlâ Kolej’in önünden geçerken ortaokul
ve lise yıllarındaki heyecanı duyarım, kalbim çarpar, içeri girmek isterim. Diş hekimi, Kolejli ve Hacettepeli olmaktan çok
büyük mutluluk duyuyorum. Kolej mezunları olarak değerli
hocamla Hacettepe Üniversitesi yönetiminde de yer aldık. Bu
bize Kolej’in verdiği vizyonu ve hayat görüşünü kurumumuzda
da uygulama şansı verdi. Bu vizyon da çağdaşlığın ve
Atatürk’ün yolunda gitmek ve hayata çok yönlü bakmaktır.

Prof. Dr. Sevil GÜRGAN’74

TED Ankara Koleji’nden 1974 yılında mezun olarak Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girdi. 1980 yılında aynı
fakültenin tedavi bölümünde araştırma görevlisi kadrosuna atandı, 1981 yılında H.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Tedavi Dalında
doktora öğrenimine başladı. 1985 yılında doktora derecesi, 1988
yılında Doçent,1995 yılında Profesör ünvanını aldı. 1995 yılında
New York Üniversitesi’nde, 2005 yılında ise Boston/Tufts Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. International
Association of Dental Research Continental European Division
Yönetim Kurulu Üyesi, Academy of Operative Dentistry, Academy
of Restorative Materials, International Federation of Dentistry,
World Fedaration for Laser in Dentisty ve Türk Dişhekimliği’nde
Lazer Derneği üyesidir. Uluslararası ve ulusal dergilerde, yayınlanmış çok sayıda çalışmaları olup, birçok ulusal ve uluslararası
dergide hakemlik yapmaktadır. Halen H.Ü Rektör Yardımcılığı ve
Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı
Başkanlığını yürütmektedir.
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Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu Başkanı Ahmet Bozer’77

Bilgi Yuvası Kolej,
Bizi Hayata Hazırladı

TED’in burs çalışmalarını gönülden destekliyorum. Mezunu olduğum bu okullarda
yetişmenin ne kadar büyük bir şans olduğunun farkındayım ve ihtiyaç sahibi gençlerin de bu büyük şanstan faydalanabilmesinin harika bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince bu projeye destek vermeye çalışıyorum.

B

ugün dünyanın birçok önemli şirketlerinde Türk
profesyoneller yönetici konumunda görev yapmaktalar. TED Ankara Koleji mezunlarından Ahmet
Bozer’77 de uluslararası arenada gurur duyduğumuz başarılı isimlerden biri. Şu anda CocaCola’nın en önemli gruplarından Avrasya ve Afrika Grubu Başkanı olarak görev yapan Ahmet Bozer, Kolej’in öğrencileri
hayata hazırlayan bir bilgi yuvası olduğunu söylüyor ve “Kolejli
olmak bir ayrıcalıktır” diyor.

Dünyanın en önemli şirketlerinden birinde uzun yıllardır
görev yapıyorsunuz ve şu an şirketin üst düzey yöneticilerinden birisiniz. Coca-Cola’daki çalışma hayatınızdan ve
şu anki görevinizden bahsedebilir misiniz?
Coca-Cola’ya 20 yıl önce girdim ve yıllar boyunca farklı
görevlerde bulundum. Dünya’nın 200’den fazla ülkesine yayılmış, bu gün hayatımızın ayrılmaz parçaları olarak kabul ettiğimiz birçok ürünün yaratıcısı olan Coca-Cola’da, her biri heyecan dolu, ilham dolu yıllar geçirdiğimi, kendimi geliştirmek için
fırsatlar bulduğumu söyleyebilirim. Oldukça yoğun, zorlu aşamaları olan ama diğer taraftan güçlü taraflarımı öne çıkarabildiğim, güçlü bir tatmin duygusuyla çalıştığım bir iş hayatım oldu.
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Bugün, Avrasya ve Afrika Grup olarak adlandırılan ve 90
ülkeden oluşan bir bölgenin başkanı olarak görev yapıyorum.
Dünya yüzölçümünün yaklaşık yüzde 52’si, toplam dünya
nüfusunun da yüzde 47’sini kaplayan grubumuzda 1000’den
fazla dil konuşuluyor. Ayrıca tüm dünyadaki gençlerin de yüzde 16,5’i de bu bölgede yaşıyor. Merkezi İstanbul’da olan
Avrasya ve Afrika, Grubu Coca-Cola’nın en önemli gruplarından biri.

Çevre ve toplumla ilgili projeleri gerçekleştirmek üzere
Coca-Cola “Hayata Artı Vakfı”nı kurdu. Bu vakıf ve çalışmalarıyla ilgili olarak sizden bilgi alabilir miyiz?
Coca-Cola Hayata Artı Vakfı toplumsal ve çevreyle ilgili projeler uygulayan veya uygun bulduğu projeleri destekleyen bir
grup. Projelerimizin asıl amacının çevresel fayda üretmek
olması gerekiyor. Diğer taraftan da bu amacı gerçekleştirirken
toplumsal ihtiyaçları dikkate alıyoruz.
Bu çevre ve toplum projelerini oluşturmak ve uygulamak,
proje fikirleri olan kuruluşlarla iş birliği içinde projeler üretmek,
uygulamak ve bu kuruluşları desteklemek, bilgi üretmek ve bu
bilgileri sürdürülebilir ve uygulanabilir projelere dönüştürmek,
bilgi üretme süreçlerini desteklemek, araştırmalar yapmak,
seminer, sempozyum, atölye çalışmaları düzenlemek, düzenlenen çalışmalara katılmak ve çevresel ve toplumsal alanlardaki
gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, kamuoyu ile paylaşmak
işlerimizin arasında.
Su kaynaklarının ve sulak alanların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması, tarımda su kaynaklarını
koruyan sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar
yapıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik
edilmesi ve yaygınlaştırılması, orman kaynaklarının sürdürüle-
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bilir kullanımının ve korunmasının sağlanması ve katı atıkların
sürdürülebilir geri kazanımı için sistemlerin geliştirilmesi, geri
dönüşüme kazandırılması ve tekrar kullanımının sağlanması da
bizim için önemli konular

Coca-Cola’nın diğer önemli sosyal sorumluluk projeleri
nelerdir?
Coca-Cola bütün dünyada parçası olduğu toplumların
yaşam standartlarının yükselmesi, çevrenin korunması, sağlık,
eğitim gibi konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. Bu
projelerde Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu (UNDP) ve Doğal
Hayatı Koruma Vakfı
(WWF) gibi dev uluslararası kuruluşların
yanı sıra; hükümetler,
yerel kuruluşlar ve üniversitelerle de çalışıyoruz. Merkezi aynı
zamanda şirket genel
merkezinin de bulunduğu Amerika Birleşik
Devletleri’nin Atlanta
şehrinde
bulunan
Coca-Cola Vakfı’nın
önderliğinde, her yıl
ciromuzun yüzde biri
bu projeler için kullanılıyor. Örneğin sadece
geçen yıl 80 milyon
dolardan fazla kaynak
bu çeşit projeler için harcandı.

Özellikle son yıllarda dünyanın en önemli şirketlerinde
Türk yöneticiler üst düzey konumlarda yer alıyorlar. Sizce
Türk yöneticilerin tercih edilme nedenleri nelerdir?
Uluslararasılaşmanın kaçınılmaz sonuçlarından biri de her
milletten profesyonellerin, uluslararası şirketlerde önemli görevlerde bulunmalarıdır. Dolayısıyla, Türk yöneticilerin de bu tip
görevlerde bulunmaları normaldir. Kültürümüzün, sosyal yapımızın, coğrafi konumumuzun, yetenekli iş gücümüzün ve hatta
ekonomik dinamizmimizin, Türk yöneticiler olarak bizlere avantajlar sağladığının da altını çizmemiz gerekir.
Eminiz ki pek çok genç sizi ve sizin gibi başarılı ismi örnek
alıyor. Gençlerin ileride dünya ölçeğinde bir şirkette görev
almak için hangi vasıflara sahip olmalarını ve kendilerini
nasıl geliştirmeleri gerektiğini düşünmektesiniz?
Önemli olan güçlü yönlerinin farkında olup o yönlerini,
çalıştıkları kurumun amaçları doğrultusunda, en iyi şekilde kullanabilmeleri. Tabii ki öğrenmeye gayretli, yeniliklere açık, insan
ilişkilerinde başarılı olmak bir avantaj. Ancak eğer güçlü ve
zayıf yönlerimizin farkına varır, ona göre de bir yol haritası çizersek başarılı olmamamız için bir sebep yok. Bir de yaptıkları işi
seviyor olmaları, her sabah işe keyifle gidip, iş yerinde geçirdikleri her andan keyif almaları önemli.
Ahmet Bozer özel hayatında neler yapmaktan keyif alır?
Vaktini iş zamanı dışında nasıl geçirir?

İş dışında kalan zamanımı mümkün olduğunca ailemle birlikte geçirmeye gayret ediyorum. Çok yoğun bir iş tempom
olduğu ve sürekli seyahat ettiğim için eşim ve çocuklarımı çok
az görebiliyorum. O yüzden de her bulduğum fırsatta arayı
kapamaya çalışıyorum. Tabii ki bol bol okumaya ve düzenli olarak spor yapmaya gayret ediyorum.

TED’in yürüttüğü burs çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz ve siz şahsınız adına bu çalışmalara nasıl destek
oluyorsunuz?
TED’in burs çalışmalarını gönülden destekliyorum. Mezunu
olduğum bu okullarda
yetişmenin ne kadar
büyük bir şans olduğunun farkındayım ve ihtiyaç sahibi gençlerin de
bu büyük şanstan faydalanabilmesinin harika
bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de elimden geldiğince bu projeye destek vermeye
çalışıyorum.
Tüm ailenizin TED
camiasından olduğunu biliyoruz, Ankara
Koleji’ndeki yıllarınızın
kariyerinizin ve hayatınızın şekillenmesinde
nasıl bir etkisi oldu?
Kolejli olmak bir ayrıcalıktır. O binanın koridorlarında, sınıflarında, bahçesinde geçirdiğimiz her anın benliğimizi oluşturan
yapı taşlarında etkisi olduğunu söylemek mümkün. Orada kurduğum ve bazılarını bugünlere taşıdığım arkadaşlıkların ne
kadar değerli olduğunu söylemeye bile gerek yok. Ayrıca marşımızda da söylendiği gibi bu “bilgi yuvası”nda hayata iyi hazırlandık. Yuvadan uçup gittikten sonra karşımıza çıkan her zorluğu aşmak için gereken cesareti de, bilgiyi de, enerjiyi de okulumuzdan almıştık zaten.

Ahmet BOZER’77
1960’da İstanbul’da doğdu. 1977 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra ODTÜ’de İşletme eğitimi aldı.
Daha sonra Georgia State Üniversitesi’nde İş Bilgi Sistemleri
Master’ını tamamladı. İş hayatına 1985 yılında Atlanta’da Coopers
& Lybrand şirketinde başladı. Beş yıl boyunca bu firmada denetçi, danışman ve yönetici olarak farklı görevler yaptıktan sonra
1990 yılında mali kontrolör olarak Coca-Cola’ya geçti. 1992’de
Bölge Finans Müdürü olarak Türkiye’ye atandı. 2000’de Avrasya
ve Orta Doğu Bölgesi Başkanı, 2007’de Avrasya Grup Başkanı
oldu. Bozer geçen seneden beri de yeni birleşen Avrasya ve Afrika Grubu’nun başkanlığını yürütmektedir.

HAZİRAN2010 kolejliler
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30 Ağustos Zafer Bayramı

"Sarışın bir kurda benziyordu,
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı,
Yürüdü uçurumun kenarına kadar,
Eğildi, durdu.
Bıraksalar!
İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak,
Ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe'den Afyon Ovası’na atlayacaktı!..."

Nazım Hikmet, ünlü eseri "Kuvayı Milliye Destanı"nda,
Mustafa Kemal'in "Büyük Taarruz" emrini verdiği anı böyle anlatır. Bu emirle 26 Ağustos 1922 sabahında başlayan "Büyük Taarruz" 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla tamamlanmıştı. 30 Ağustos ise Büyük Taarruz’un
zaferle sonuçlandığını, Türk ulusunun 3 yıl boyunca verdiği bağımsızlık savaşını kazandığını, yurdun ve ulusun
kurtuluşunu müjdeleyen gündür.
İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. 30 Ağustos’un
Zafer Bayramı olarak ilk kez kutlanması ise 1923’te
Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de gerçekleşmiştir. Res-

mî bayram olarak ilân edilmesi ise 1935 yılının Mayıs
ayında olmuştur.
Tarihimizde çok önemli bir yeri olan 30 Ağustos, her
yıl çeşitli etkinliklerle tüm ülkede büyük bir heyecan ile
kutlanmaktadır. Bu mutlu günde, zaferi bize yaşatan Atatürk ve silah arkadaşları ile kahraman Türk Ordusu’na
şükran ve minnetlerimizi sunuyor, tüm ulusumuzun da
Zafer Bayramı’nı kutluyoruz.

Gazilerimize Şükranlarımızı Sunuyoruz

Gazilik, vatanları uğruna
ölümü göze alıp kendi
hayatlarını hiçe sayarak
savaşan
askerlerimizin
sahip olduğu onurlu bir
unvandır. Gazilerimiz Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere, Kore’de ve Kıbrıs’ta sayısız kahramanlık öykülerine
adlarını yazdırmışlardır.
Atatürk’e 1921 yılında
Mareşallik rütbesi ile Gazilik
unvanının verildiği gün olan
19 Eylül ülkemizde "Gaziler
Günü" olarak kutlanıyor. Türkiye Gazileri ise 19 Eylül
1983 tarihinde "Türkiye
Muharip Gazileri Derneği"
altında bir araya geldiler.
Günümüzde de askerlerimiz kendilerine ihtiyaç duyulan her an gözlerini kırpmadan vatan savunması uğruna hayatlarını kaybetmekte ya
da yaralanarak gazi olmaktadırlar. Bugün Türk askeri
savaşta ve barışta yardıma muhtaç olan toplumların da
yanında yer alarak, onların yardımına koşmaktadır.
Eğer bugün, üzerinde özgürce yaşadığımız bir vatakolejliler HAZİRAN2010

nımız varsa bu gazilerimiz
ve şehitlerimizin sayesindedir. Gaziler günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa
Kemal olmak üzere tüm
gazilerimizi minnetle anıyor ve saygılarımız sunuyoruz.
Son olarak, eğer
henüz
izlemediyseniz,
Türk sinemasının önemli
yönetmenlerinden Nesli
Çölgeçen’in 2008 yılında
tamamladığı “Son Buluşma” isimli belgesel filmi
seyretmenizi öneriyoruz.
Kurtuluş Savaşı’nın son
tanıkları, Gazi Ömer
Küyük, Gazi Yakup Satar
ve Gazi Veysel Turan’ın
günlük yaşamları ve savaş yıllarına dair anıları “Son
Buluşma”da gözler önüne seriliyor. Nişancı Er Ömer,
Süvari Yakup Çavuş ve Sıhhıye OnBaşı Veysel… Tarihe
tanıklıklarını kendi ağızlarından dinlediğimiz bu üç kahraman gazinin film çekimi tamamlandıktan sonra 1,5 yıl
içinde hayata veda ettiler.

Kendinize iyi bakýn, gülümseyin
®

Bir dost.

ÝlkDr sistemimize üye
olmanýzý öneriyoruz.
®

ÝlkDr

®

Saðlýðýnýzýn kontrolu ve takibi için
doðru ve avantajlý üyelik sistemi.
 Binlerce üyemizin söylediði gibi... 

Ýlk baþvuru doktorlarýnýz olsun.

Saðlýðýnýz ile ilgili her konuda ücret kavramý
olmadan, kolaylýkla yüzyüze veya telefonla
görüþebileceðiniz, danýþabileceðiniz, beklemeden
muayene olabileceðiniz, sizi bilen, hastalýklarýnýzý
takip eden ilk baþvuru doktorlarýnýz olsun.

Gerekirse branþ uzmanlarýnýn
görüþleri alýnsýn. (Konsültasyon)
Sistemdeki branþ uzmanlarýna sadece katýlým payý
ödeyerek muayenehanelerinde muayene olun.

Düzenli kontrolleriniz yapýlsýn.

Þikayetlerinize, risklerinize göre tetkikleriniz planlansýn.

Ýndirimlerden yararlanýn.

MEDLABda, birçok muayenehanede ve görüntüleme
merkezlerinde indirimlerden yararlanýn.

Medline 24 saat acil saðlýk ve
ambulans hizmetinden yararlanýn.
Saðlýðýnýz bir sistemin takibinde olsun.

Ýlk Baþvuru Doktorluðu
Genel Saðlýk Kontrolu
Tetkikler

Saðlýk kayýtlarýnýz birarada tutulsun.
Size hatýrlatma mesajlarý gönderilsin.
Eski sonuçlarýnýza saniyeler içinde ulaþýlsýn.
Kan örnekleriniz evinizden, iþyerinizden alýnsýn.
Muayene ve tetkik harcamalarýnýz azalsýn.

ÝlkDr sisteminin yýllýk üyelik ücreti
bir TTB asgari muayene ücretidir.

Tetkiklerinizi MEDLABda
yaptýrmanýzý öneriyoruz.
Özel MEDLAB Polikliniði
Ýran Caddesi No:13/13 Kavaklýdere 06700 Ankara
Tel: 0.312. 467 19 54 Faks: 0.312. 467 19 25

www.medlab.com.tr

Tetkiklerinizin öneminin bilincindeyiz.
Sistemimize, standartlarýmýza ve sonuçlarýmýza
güveniyoruz. Kalite kontrol sistemlerine üyeyiz.
Tetkiklerinize ücretsiz yenileme garantisi veriyoruz.

MEDLAB, TED Ankara Koleji mezunlarýnýn birarada olduðu bir saðlýk kuruluþudur. Kolejli olduðunuzu hatýrlatmayý unutmayýnýz.
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“Dil”imize Sahip Çıkalım

Dil, uygarlığın en önemli simgelerinden biridir. Dilin
gelişmesiyle birlikte, insanlar arasındaki iletişim artmış ve
bir toplumun yaratığı tüm değerler dil yardımıyla kuşaktan kuşağa aktarılabilmiştir. Bilim ve sanattaki ilerlemeler
de gerek sözlü gerekse yazılı dilin gelişimine bağlı olarak
gerçekleşebilmiştir.
Ait oldukları kültürlerin de birer aynası olan diller,
yaşayan bir yapı gösterirler, canlıdırlar; ya kullanıldıkları
toplumun kültürel zenginliğine bağlı olarak gelişirler ya
da diğer kültürlerin etkisi altına girerek zamanla yok olurlar.
Bütün bunların dışında dilin en önemli niteliklerinden
birisi de toplumlarda milli yapıyı oluşturan ve sağlamlaştıran ortak bağ olmasıdır. Dil, bir ülke halkını birleştiren en
önemli unsurlardan biridir.
Bunun bilincinde olan Mustafa Kemal Atatürk de
Türkçe okuma ve yazmayı daha kolay bir hale getirmek
için ülkeye Yeni Türk Alfabesi’ni getiriyor. Böylece Türk dili

daha çok kullanılmaya başlanıyor. İlerleyen senelerde de
12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nu kuruyor. Çok
sayıda bilim adamı, gazeteci, yazar, devlet adamı ve
sanatçının katılımıyla gerçekleşen İlk Türk Dil Kurultayı da
26 Eylül’de toplanıyor.
Türk Dil Kurumu’nun kuruluşundan bu yana tam 78
yıl geçti. Bu zaman içerisinde Ulu Önder Atatürk’ün bize
emanet ettiği Türkçemize ne kadar sahip çıktık ya da
çıkabiliyoruz? Öyle sanıyoruz ki şimdi toplum olarak bu
konuda bir öz eleştiri yapma zamanı. Dünyanın en güzel
ve zengin dillerinden biri olan Türkçemize sahip çıkalım
diyor ve Ata’mızın konuyla ilgili şu sözlerini hatırlatmak
istiyoruz: “Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir.
Çünkü Türk milleti geçirdiği sayısız felaketler içinde ahlâkının, geleneklerinin, hatıralarının, çıkarlarının, kısaca
bugün kendi milliyetini yapan her şeyin dili sayesinde
korunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir,
zihnidir.”

Bob Dylan İstanbul’dan Geçti

Dünyanın en iyi müzisyenlerinden Bob Dylan, 31
Mayıs 2010 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Tiyatrosu’nda Türkiye’deki hayranlarıyla buluştu. Müzikseverlerin uzun zamandır beklediği efsane isim, 21 yıl
aradan sonra tekrar İstanbul’daydı. Time Dergisi’nin
“Yüzyılın En Önemli İnsanları” arasında gösterdiği Bob
Dylan klasikleşmiş parçaları ve yeni şarkılarıyla kendisini
dinleyenlere unutulmayacak bir gece yaşattı.

Japonlarla Golf Turnuvası…

2003 yılında Japonya’da
düzenlenen “Türk Yılı”ndan sonra şimdi de Türkiye ve Japonya
arasındaki dostluk ve iş birliği
ilişkilerinin geliştirilmesi, Japon
ve Türk halkları arasındaki karşılıklı etkileşimin daha da derinleştirilmesi amacıyla 2010 yılı Türkiye’de Japon yılı ilan edildi.
İstanbul Japon Topluluğu,
Japon Yılı etkinlikleri çerçevesinde 27 Haziran 2010’da Türkiye'de yaşayan Japonlar ile Türkleri biraraya getirmeyi amaçlayan bir Golf Turnuvası
düzenledi. Turnuvada kişisel karşılaşmalar yerine, 2'şer
Japon ve 2'şer Türk'ten oluşan takımlar halinde yarışma-

kolejliler HAZİRAN2010

lar düzenlendi. Katılımın ücretsiz olduğu
turnuva, Kemer Golf & Country Club’ta
gerçekleştirildi.
Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek Kaman-Kırşehir’deki Yoshiyuki
Kouzu "Kaman'da Gün Batımı" Konseri,
Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek
Akira Kurosawa'nın Doğumu’nun 100.
Yıldönümü Sergisi ve Film Festivali "3
Stages Caravan" ve yine Eylül ayında
Ankara-Mersin-İstanbul’da gerçekleştirilecek “Ertuğrul Firkateyni Faciası Anma
Konseri” de Japon Yılı’nda düzenlenecek etkinlikler arasında yer alıyor.
Tüm etkinliklerle ilgili detaylı bilgi için:
www.japonya.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

COCA COLA
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İstanbul Müzik Festivali 38 Yaşında

İstanbul Kültür Sanat
Vakfı’nın gerçekleştirdiği
en önemli etkinliklerden
biri olan Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, bu yıl
3–30 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Festival,
38. Yılında da yine seçkin
ve etkileyici bir programla
yaza merhaba dedi.
Aya İrini Müzesi’nde
Şef Gürer Aykal yönetiminde, İstanbul Müzik Festivali’nin sürekli orkestrası
olan Borusan İstanbul
Filarmoni Orkestrası’nın verdiği açılış konseriyle başlayan festival, aralarında Arvo Pärt, Lang Lang ve klasik
müziğin en önemli orkestralarından Viyana Filarmoni’nin
de bulunduğu 600’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı
İstanbul’da ağırlayadı.
İstanbul Müzik Festivali’nde bu yıl, senfoni ve oda
orkestraları, vokal konserler, oda müziği, resitaller ve caz
uyarlamaları olmak üzere toplam 21 etkinlik yer aldı. Festivalin Aya İrini Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Çinili Köşk ve
Süreyya Operası gibi klasikleşmiş mekânlarına bu sene
Haliç Kongre Merkezi de eklendi.
Festivalin bu yılki teması üç büyük besteci ve müzik
dehasının yapıtlarına adandı; 75. doğum gününü kutla-

yacak
21.
yüzyılın
Mozart’ı olarak da adlandırılan Arvo Pärt ve
doğumlarının 200. yılı
kutlanan romantik dönemin önde gelen temsilcilerinden Chopin ve
Schumann.
İstanbul’un kültür ve
sanat yaşamının en
önemli simgelerinden
biri olan Uluslararası
İstanbul Müzik Festivali’nde müzikseverleri,
klasik müzik dünyasının
yıldızlarından ödüllü genç solistlere; seçkin orkestralardan heyecan verici müzik buluşmalarına uzanan yoğun
bir konser maratonu karşıladı. Festivalde konserlerin yanı
sıra; müzikseverlerden büyük ilgi gören ve klasikleşmeye
başlayan, izleyicileri festival sanatçıları ve müzik yazarlarıyla buluşturan “Konsere Doğru” söyleşileri bu yıl da
devam etti.
Festivalde Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü alan isim
Arvo Pärt olurken; Onur Ödülü ise hem çoksesli hem de
teksesli müzik alanında yapıtlar veren, müzikoloji çalışmalarıyla tanınan ünlü Türk bestecisi, müzikolog ve teorisyen Yalçın Tura’nın oldu.
www.iksv.org/muzik

Aspendos’ta Yeniden Sanat Dolu Yaz Geceleri

Her yıl, yerli ve yabancı pekçok sanatseverin
merakla beklediği Aspendos Uluslararası Opera ve
Bale Festivali’nin 17.’si, 8 Haziran–1 Temmuz 2010
tarihleri arasında Aspendos Antik Tiyatro’da gerçekleştirildi.
Açılışı Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından
sergilenen G.Verdi’nin “Aida” Operası ile yapılan festivalde, Tokyo Balesi, Berlin Radyo Korosu, Makedonya
Opera ve Balesi olmak üzere 3 yabancı konuk topluluğun da yer aldığı toplam 8 etkinlik sanatseverlerle
buluşturuldu.
Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin sergilediği, festivalin ikinci temsili olan Alexander Dumas’ın “Üç Silahşörler” adlı eseri, eğlenceli danslarıyla festivale konuk oldu.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği tarihin en
karşı konulmaz kadını, tutkulu çingene kızı Carmen,
Akdeniz ve Aspendos’un sıcak yaz akşamında tutkulu
aşk hikâyesiyle seyirciyle buluşurken, ünlü Alman besteci Richard Wagner’in “Uçan Hollandalı” Operası, İzmir
Devlet Opera ve Balesi’nin prodüksiyonuyla sahnelendi.
kolejliler HAZİRAN2010

Festivalin kapanışı ise “Barbaros Dans Prodüksiyonu” ile yapıldı. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin
Paşa’nın hayatını ve 16. yüzyılda Akdeniz’deki Türk deniz
akıncılığını işleyen eser İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun Devlet Baleleri dansçılarından oluşan kalabalık bir
topluluk tarafından sergilendi.
Her yıl yerli ve yabancı çok sayıda izleyici tarafından
takip edilen festival bu yıl da büyük beğeni topladı.
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Rockseverler Bu Festivali Kaçırmasın

Kısa süre içinde bir marka haline dönüşen ve her biri
kendi tarzında dünya ölçeğinde söz sahibi grupların performans sergilediği Unirock Open Air Festival bu yıl 2-34 Temmuz 2010 tarihlerinde Maçka Küçükçiftlik Park’ta
düzenlenecek ve kamplı olarak gerçekleşecek.
Türk metal sahnesinin en iyi isimlerinin de yer alacağı festivalde en az 12 yabancı grubun sahne alması planlanıyor. Festivalin bu yılki kadrosundan şu ana kadar
kesinleşen isimler Amorphis, Cannibal Corpse, Obituary,
Overkill, Heaven Shall Burn, Grave Digger, Sabaton,
Necrophagist, Dark Funeral ve Belphegor.
Festivalde, katılımcıları üç gün boyunca gerçekleştirilecek birçok eğlenceli aktivite bekliyor olacak.
www.unirock.org

Her Köşe Başında Caz

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1–20 Temmuz
tarihleri arasında gerçekleştirilecek 17. Uluslararası
İstanbul Caz Festivali, 50’nin üzerinde konser ve 300’ü
aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla İstanbul’u bir
“caz kenti”ne dönüştürecek.
Festivale, Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nin yanı
sıra Arkeoloji Müzesi, Aya İrini Müzesi, İstanbul Modern,
İstinyePark, Salon, Sepetçiler Kasrı ve The Marmara
Esma Sultan ev sahipliği yapacak. Festival 1 Temmuz
akşamı The Marmara Esma Sultan’da, Türkiye caz sahnesinin çok önemli isimlerini buluşturan özel bir konserle
açılıyor.
Uluslararası İstanbul Caz Festivali etkinliklerinden
“Genç Caz”, “Caz Vapuru” ve “Sokak Konserleri” bu yıl
da festivali renklendirecek etkinlikler arasında olacak.
Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri olan “Tünel Şenliği”nde ise Tünel ve Galata meydanlarında kurulacak ana

sahnelerin yanı sıra, bölgedeki birçok farklı mekândaki etkinliklerle, “festival içinde festival” geç saatlere
kadar devam edecek. Uluslararası İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı
Ödülü ise bu yıl Türkiye’nin
en önemli caz müzik yazarı
ve radyo program yapımcısı
Hülya Tunçağ’a veriliyor.
Festivale katılan çeşitli sanatçıların parçalarından oluşan ve festival takipçilerinin koleksiyonlarında önemli bir
yer edinen İstanbul Caz Festivali CD’si bu yıl Haziran ayı
ortasından itibaren müzik marketlerde satılmaya başlandı.
www.iksv.org/caz

İngiltere’nin en
önemli dans müzik
gruplarından Faithless, uzun bir aradan
sonra yeni çıkacak
albümleri “The Dance”den en yeni hitleri müzikseverlerle paylaşmaya hazırlanıyor. 1995’te “Salva Mea” parçasıyla ilk çıkışını yapan
grup, 4 senelik uzun bir aradan sonra yeni albümleriyle
muhteşem bir dönüş yapıyor.
15 yıllık müzikal geçmişe sahip grubun yeni albümü
hem House müzik ritimlerini hem de olmazsa olmaz
Maxi Jazz’in imzası olan rap vokallerini içeriyor. 17

Mayıs’ta yayınlanan
Faithless
albümü
“The Dance”, ismiyle
de bize albüm hakkında ipuçlarını veriyor. Faithless konserinden önce Türkiye’nin dans müziğinin önde gelen isimlerinden Bedük ise eğlenceli sahne şovuyla gecenin açılışını yapacak. Gecenin DJ’i ise Tutan.
17 Temmuz’da düzenlenecek Faithless konseri İstanbul’da bu yaz gerçekleşecek konserlerin en eğlencelilerinden biri olacağa benziyor. Dans etmeyi sevenler bu
konseri kaçırmasın.

Faithless “The Dance” Albümüyle Geliyor

HAZİRAN2010 kolejliler
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The Cranberries Rüzgârı Esecek

“Zombie”, “Ridiculous Thoughts”, “Ode To My Family”,
“Linger”, “Animal Instincts”… Bu
efsane şarkıların sahibi “The
Cranberries” Avrupa turnesi
kapsamında gerçekleşecek iki
konserle Türkiye’de olacak.
Dolores O’Riordan’ın inanılmaz sesiyle dünyanın hemen
her yerinde milyonlarca kişinin
hayranlığını kazanan The Cranberries, 22 Temmuz 2010 akşa-

mı İstanbul Küçükçiftlik Park ve 23 Temmuz akşamı da Çeşme’de sahne alacak.
Çeşme’de gerçekleşecek konserin,
The Cranberries grubunun Türkiye’nin
dört bir yanındaki hayranları için en
büyük avantajı ise, konsere katılmak
isteyen ve İstanbul dışında yaşayan
müzikseverlerin, yaz tatillerini, The Cranberries Çeşme konser tarihine denk
getirebilme imkânı olacak.

Basketbolun Devleri Türkiye’de

2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. 24 ülkenin katılacağı turnuva boyunca, 40 bine yakın yabancı basketbol
sever Türkiye'ye gelecek. Yapılacak 80 maçta 288 basketbolcu oynayacak.
Turnuvanın grup karşılaşmaları Ankara, İzmir ve
Kayseri’de oynanırken, final ise İstanbul’da yapılacak.
Şampiyonada C Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol
Takımımız tüm maçlarını saat 21.00'de oynayacak. Türkiye Ankara'da oynanacak maçlarda 28 Ağustos
Cumartesi günü Fildişi Sahili, 29 Ağustos Pazar günü
Rusya, 31 Ağustos Salı günü Yunanistan, 1 Eylül Çarşamba günü Porto Riko ve 2 Eylül Perşembe günü Çin
ile karşılaşacak.

Efsane Grup U2’dan Beklenen Konser

Dünyanın en büyük Rock grubu U2, 360° Tour kapsamında Türkiye'deki hayranlarıyla buluşacak. İstanbul
2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında
6 Eylül 2010 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek konserin biletleri satışta.
İstanbul’da gerçekleşecek konser için Japonya,
Amerika ve Hong Kong'dan Güney Afrika, Brezilya ve
İran'a kadar 29 ülkeden müzikseverin bilet talebinde
bulunduğu söyleniyor.
Uzun zamandır hayranları tarafından ülkemizde
merakla beklenen ve tamamı sadece saatler içinde tükenen biletleriyle rekordan rekora koşan efsanevi grup U2,
İstanbul’u bu konserle sallamaya hazırlanıyor.
U2’nun yıllardır prodüksiyon direktörlüğünü sürdüren
Willie Williams, bu turne için özel olarak mimar Mark Fisher ile birlikte çalıştı. Bu çalışma sonucunda ikili, müzikseverlere muhteşem boyutlarda bir görsel şölen sunan
ve şimdiye kadar herhangi bir konser için tasarlanmış en
kolejliler HAZİRAN2010

etkileyici ve yaratıcı sahne tasarımlarından birini ortaya
çıkarmayı başardı.
U2 360° turnesi kapsamında dev bir silindir video sistemi ile birbirine bağlanmış LED paneller ve 64 metreye
ulaşan yüksekliğiyle sahne etrafında dönen metal köprü
sistemi müzikseverlere tam anlamıyla 360 derecelik bir
görüş alanı sunuyor.
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Bir Tenis Turnuvası Daha Geride Kaldı
TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Tenis Turnuvası, 8-23 Mayıs tarihleri arasında
Dernek üyelerinin de katılımıyla
ATK kortlarında gerçekleştirildi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu
turnuva toplam 15 kategoride
düzenlendi. 30 Mayıs 2010 Pazar
günü yapılan kupa töreni ve kokteylle 8. Geleneksel Tenis Turnuvası sona erdi.

Tek Bayan A
1- Dilara Çeliker
2- Şükran Atik
Tek Bayan C
1- Nezahat Seferoğlu
2- Huriye Ongankul
Tek Erkekler Master
1- Göksu Çiloğlu
2- Turan Uyar
Tek Erkek A
1- Engin Fikirmen
2- Şevket Bayrakçı
Tek Erkek B
1- Halit Kurşun
2-Muhittin Alakuş
Tek Erkek C
1-Oben Doğru
2-Mehmet Uslu
Çift Erkek A
1-Birol Başlar / Mustafa Sağlam
2-Mehmet Hitit’80 /
Aydın Paykoç’78
Çift Erkek B
1- Ogün Doğru / Ümit Ateşoğlu
2- Can Cığırgan’89 / Ege Çığırgan

Çift Erkek C
1- Mehmet Uslu/Gökhan Yadigâr
2- Kemal Caner/Kemal Vardar
Çift Bayan A
1- Hülya Erdem’65 / Elvan Yurtçu
2- Asuman Aydın / Bahar Akgün
Çift Bayan B
1- Çise Çağın / Gamze Gürsoy
2- Evren Soytok /
Nuray Yılmaztürk
Karışık Çiftler A
1- Elvan Yurtçu / İbrahim Uyar
2- Şükran Atik / Mustafa Sağlam
Karışık Çiftler B
1- Çise Çağın / Emre Barış
2- Müşerref Saraçoğlu /
Burak Mengü’02
Karışık Çiftler C
1- Begüm Yıldırım /
Nejat Borasayan
2- Gülsüm Korkmaz /
Fikret Akkuzu

Dereceye girenler şu şekilde;

HAZİRAN2010 kolejliler
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Genel Müdürü İlhan Koçak’73

Mezunlar Derneği’nde 10 Yıl

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nde
10 yılını dolduran Dernek Genel Müdürü
İlhan Koçak, tüm mezunların yakından tanıdığı bir isim. Bugüne kadar üç başkanla ve
farklı kadrolarla çalışmalarını sürdüren
Koçak, göreve geldiği günden bu yana birçok yeniliklere imza atmış.

kolejliler HAZİRAN2010

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Genel Müdürü İlhan
Koçak’73, Mezunlar Derneği’nin gerçekleştirdiği pek çok yenilikte imzası bulunan bir isim. Kolejlileri bir araya getiren pek
çok etkinlik ve organizasyonda onun imzası bulunuyor. Dernekteki 8 kişilik profesyonel ekibiyle çalışmalarını sürdüren ve
Kolej’de geçirdiği öğrencilik yıllarından sonra Dernek Genel
Müdürü olarak tam 10 yılı geride bırakan İlhan Koçak’la, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Bu sene TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nde 10. yılınız. Dernek’teki göreviniz nasıl başladı?
Ben önceleri TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ne
sadece üyeydim. 1999 yılında yeni oluşturulan Yönetim Kurulu tarafından Dernek’e bir genel müdür alınması düşünüldü.
Yapılan araştırmalar sonucu beni uygun gördüler. Dernek
genel müdürlüğünden önce baba mesleğim olan inşaat sektörüyle ilgileniyordum.
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zaman öğrencilik yıllarım aklıma geliyor. Yıllardır görmediğim
arkadaşlarımı burada görme fırsatı bulabiliyorum. Bu tabi ki
benim için çok önemli. Pek çok arkadaşımız Derneğe üye olduğu için, Dernekteki görevi üstlendikten sonra, Kolej’deki arkadaşlarımla ilişkilerim daha da kuvvetlendi.

Kolej ruhunu Mezunlar Derneği’nde yaşatmak için nasıl
çalışmalar yapıyorsunuz?
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak pek çok etkinlik düzenliyoruz; Mezunlar Balosu, Uçurtma Şenliği ve Kuru
Fasulye Günü gelenekselleşen etkinliklerimiz arasında. Geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz ve büyük katılımın olduğu eski
okul binamızdaki “Okulumuza Veda Gecesi” çok etkili oldu, her
yaştan Kolejli bir araya geldi. Bunun dışında dergimizin 100.
sayısı için bir kokteyl düzenledik. İncek Kampüsü’nde, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen çeşitli söyleşiler de düzenliyoruz. Bu sene dört söyleşi yaptık ve hepsi çok güzel geçti.
Ekibinizden bahsedebilir misiniz?
Zaman içinde dernek profesyonel kadrosunda değişiklikler
oldu. Şu anda yeni kadromuzla 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz.
Kurumsal iletişim, üye ilişkileri, teknik ve idari işler alanlarında
çalışan arkadaşlarla Derneğin tüm işlerini koordineli bir şekilde
yürütüyoruz.

Bu 10 yıl nasıl geçti, dernekte ne tür çalışmalara imza attınız, kısaca anlatabilir misiniz?
İlk başlarda Dernek’te görev yapan, benim dışımda iki
arkadaşımız vardı. Pek
çok yenilikler benimle
birlikte başladı diyebilirim. Dernek müdürü
olmamın ardından oluşturduğumuz yeni yönetimle birlikte Dernek’in
santraline Kolej Marşı’nın konulmasından
tutun da Kuru Fasulye
Günü etkinliğine sanatçı
getirilmesine kadar pek
çok ilke imza attık. Aklıma gelenlerden biri de
Mezunlar Balosu etkinliğinin tek salonda yapılması. Bunlar bizim için çok özel çalışmalar. Bunların dışında, 100. sayısını deviren Kolejliler Dergisi’ne
daha çok önem verdik ve dergimizi profesyonel bir şekilde
çıkartmaya başladık. Dergi bizden önce çok düzenli çıkmıyordu. Görevim süresince üç başkanla çalışma fırsatı buldum. En
uzun süreli Sunullah Salırlı ile daha sonra Kemal Savran ile
çalıştım. Şimdi de gayet uyumlu bir şekilde Bülent Bağdatlı ile
çalışıyorum.

Severek okuyup mezunu olduğunuz okulun yıllar sonra
Mezunlar Derneğinde idareci olarak görev yapmak size
nasıl duygular yaşatıyor?
Bu anlatması zor, bambaşka bir duygu diyebilirim. Her

Kolejliler Dergisi’nin sizin için önemi nedir?
Kolejliler, mezunların birbirlerinden haberdar olmasını sağlayan ve Kolej ruhunu yansıtan bir dergi. Sadece mezunlardan
haberleri değil, okuyuculara Türk Eğitim Derneği, Vakıf ve Spor
Kulübü’nden haberleri de ulaştırıyoruz. Dergimizin keyifle
okunduğunu ve her
sayısının merakla beklendiğini duyuyoruz, bu
da bize mutluluk veriyor.

Okul günleriniz nasıl
geçti?
Nasıl
bir
öğrenciydiniz?
Yaramaz ve tembel
bir öğrenciydim diyebilirim hatta okuldan biriki sene geç mezun
oldum. Öğretmenlerimize karşı saygılıydım.
Biz beş kardeş hepimiz Kolej mezunuyuz. Okulumuzda çok
sosyal bir ortam vardı, güçlü dostluklar, bağlar kurduk.

İlhan KOÇAK’73
İlhan Koçak Ankara’da doğdu. 1973 yılında TED Ankara
Koleji’nden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı ve aile şirketinde çalıştı. 1999 yılından itibaren TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği’nde Dernek Müdürü olarak görev yapan İlhan Koçak,
evli ve 2 çocuk babasıdır.

HAZİRAN2010 kolejliler
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Okul Binalarımıza

Veda denilince akla sadece hüzün gelir ama biz o gece
hüzünle beraber sevinç ve gururu da yaşadık. Zira bizimkisi
ayrılan iki sevgilinin buruk vedasından ziyade, kızını evlendiren
anne-babanın düğündeki vedası gibiydi.
“Bozkırda yeşil yuva, bilgi yuvası” olan Kolej’imiz artık anaokulundan başlayıp üniversiteye kadar devam eden bir bilgi
yurduna dönüşüyor. Çocukluğumuzun en güzel anılarının
mekânı olan lise binası bundan böyle TED Üniversitesi olarak
hizmet verecek. Sınıfların camından içeri bakınca gözümüz
hâlâ eski tahta sıralarımızı arasa da, yıllardır hayalini kurduğumuz camiamıza ait üniversitenin artık hayal olmadığını bilmek
bize mutluluk verdi.
Bu güzel gecede devamlı görüştüğümüz, konuştuğumuz
arkadaşlarımızın yanında mezun olduktan sonra hiç göremediğimiz arkadaşlarımızı da gördük, hasret giderdik. Okul yıllarında kurdun kuzuya baktığı gibi bakışıp, incir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle kavgalar ettiğimiz arkadaşlarımızla uzun yılkolejliler HAZİRAN2010

lar sonra tekrar buluşunca kurtlar ortadan kayboldu, kendimizi
canciğer kuzu sarması olmuş vaziyette bulduk.
Elif ve Erhan’ın, gece boyu devam eden güzel şarkıları hele
okulumuzun bahçesinde bağıra çağıra Kolej Marşımızı söylememiz, teneffüs zili çalmadan bahçede özgürce kalmamız
bizim için unutulmazdı.
Gece boyunca en çok duyduğumuz şey ise Veda Gecesi’nin geleneksel hale getirilmesi ve okulumuza her yıl veda
etmemiz gerektiği idi, hem de yılda en az iki kere.
Anılarımızda unutulmaz yere sahip Lise binamızda, Kolejimizde her daim bizim için tek olacak sevgili okulumuzda bu
sıcak ve samimi geceyi bizlere yaşatan TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği'ne ve emeği geçen herkese teşekkürler,
ellerinize sağlık.
Korhan Kaya’99
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Berati Arısoy’65, İlhan Akıcı, Ahmet Çavuşoğlu’58, Selçuk Pehlivanoğlu’81, Bülent Bağdatlı’81

Selçuk-Zeynep Börekçi

kolejliler HAZİRAN2010

Melis Işık Yıldız, Ayfer Kayabaşı,
Tanem Buket Derviş
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Türküm, Doğruyum, Ankara Maarif Kolejliyim…

Levent’86-Turgut’59-Bülent Güdüllüoğlu’90

İnsan olmayı, birey olmayı, sorumluluk sahibi olmayı, dostluğu, dürüstlüğü, 46 yıllık yaşamımda kendim,
ailem ve doğup büyüdüğüm vatanıma ait ne varsa
öğrendiğim, değer yargıları olan, önce kendini, sonra
da karşısındakini sevip saymayı görev edinmeyi, yine
bu güzel yuvada öğrendim.
Ülkemizin tek çıkış yolunun, Ata’mızın kurduğu bu
eğitim kurumunun mezunları olan bizlerin “bir araya"
gelmesi olduğunu düşündüm hep.
Yağ kokusu sinmiş duvarlar, kuru köfte kokusu,
bahçedeki çimenler, çınar ağacı, aşklar, kopyalar kazınmış tahta sıralarımız, patenle kaydığımız koridorlar…
Anılarımızdan hiçbir gün silinmeyecek elbette… Ama
bizler yaşadığımız sürece, bize “adam gibi adam olmayı” öğreten , emeklerini koşulsuz bizlere vermiş öğretmenlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.
Ne mutlu TED Ankara Kolejliyim diyene…
Sevgiler.
N. Canan Demirdamar’81

Aslı Ağar, Onur Baran
Yine, yeni, yeniden bozkırdaki yeşil yuvada
Eski dostlar ve canlanan hatıralar…
Her zaman kalbimizde…
Sezin Arkun ‘93
Duygu Gök’00, Nuriye Özkan, Nilüfer Öz

Sevgili Okulumuz,
Lise yıllarımıza veda ettiğimiz bu gecede, bozkırın
daha yeşil ve daha verimli olacağı “Üniversite” için
şimdiden mutluluğumuzu belirtmek istiyoruz.

Gülnur Say, Gamze Hisarcıklıoğlu

Serkan Merel’98
Cenk İçli’98
Cem İçli’94

HAZİRAN2010 kolejliler
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TED Mezunu, öğretmeni ve
velisi olarak bu nostalji için herkese teşekkürler.
Ebru Lal Tanyeri Özaydın‘73

Beliz-Ahmet Büyükhanlı’87

Ayşenur Noyanalpan,
Mustafa Bilgehan’74, Emel Ünal

Canım Kolejim,
İlk gençlik yıllarımda çok çatışmış olsak da, kıymetini daha bugünden çok daha
iyi anlıyor ve vefa borcumu bu satırlarla ödüyorum. Sen kapılarını kapatırken, bir
devir de kapanıyor. Zira Türkiye, öğrencilerinin hayatına böylesi güzel damgasını
vuran bir okul tanıyamayacak. Umarız bundan kısa süre sonra bir üniversite olarak
kapılarını tekrar açtığında, Türkiye’de bir devir açılır ve gelecek nesiller atılımlarınla
yücelir. Her zaman gururla “Kolejliyim!” dedirttiğin için çok teşekkür ederim.
Ahmetcan Çağlar’05
Gözde Işıksal’01

Murat Canözalp, Gül Zeynep Genç, Ceren-Görkem Tan,
Batu Orho
kolejliler HAZİRAN2010

Zeynep Kantur, Zeynep Or, Nazan Çağlar, Selin Tuncay, Gizem

bizim dünyamız
29

Sevgili Binamız,
Öğrenmekten öte,
Eğitimden daha öte,
Bireysel, toplumsal, etik değerlerimizi kazandığımız
bir ev değil, yuva oldun bizlere..
Küllerinden bir üniversitenin doğacak olması tek
tesellimiz.
Y. Ahmet Dicle‘75

Nazlı-Emre Mergenci’01

Her zaman her yerde en büyük KOLEJ!
Her şey sanki dün gibi, bütün anılar taptaze ve biz
hala beraberiz.
Annelerin oturduğu sıralarda kızları da oturdu.

Yeşim-Emre Ensari

Semra Köksal ( Kaptan)’68
Şerife Doğan ( Engin )’67
Tuğçe Köksal’97
Gözde Doğan’97

Kıvanç Süsoy, Füsun Esen, Pınar Sürenkök, Asaf Erdil, Gonca Önsoy Caner

HAZİRAN2010 kolejliler
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Fosforlu Cevriye Müzikali’ni
Arkadaşlarımla İzlemenin Keyfi

Suat Derviş'in 1940'larda yazdığı ünlü romanı Fosforlu Cevriye’nin 1959 yılında sinema filmi olarak çekildiği o dönemlere
henüz doğmadığımızdan maalesef yetişemedik. Büyüklerimizden, sanatçı Neriman Köksal’ın Fosforlu Cevriye rolü ile bütünleştiğini, devleştiğini hep dinlemişizdir. Daha sonra 1969 yılında yine sinema filmi olarak tekrar çevrildiğinde ise Türkan
Şoray, Fosforlu Cevriye rolünde çok beğenilmiştir. O dönemde
daha ilkokula yeni başlamış bir öğrenci olarak filmi izlememiz
mümkün olmamıştı.
Gülriz Sururi'nin oyunlaştırması ve yönetimiyle geçtiğimiz yıl
tiyatro sahnesine bu eserin taşınması ve Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenmesi pek çok sanatsever gibi
bende de bu oyunu görme isteğini ve hevesini yarattı. Yıllardır
eskimeyen bu müzikal iki yıldan beri sergilenmekte ve kapalı
gişe oynamakta.
18 Mart 2010 Perşembe günü TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, tüm salonu kiralayarak tüm üyelerine bu keyifli oyunu seyretme olanağı yarattı. Başından sonuna kadar ritmi hiç
düşmeyen oyunu, kâh gülerek kâh hüzünlenerek hep birlikte
izledik.

78’liler Kalecik’te Buluştu

78 mezunları
2010 ilkbaharında
Kalecik’te
Winkara Bağları’nda şarapları
tadarak ilkbaharın gelişini birlikte kutladılar.
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Bazılarımız bu müzikli tiyatro eserini ilk defa seyrediyordu,
bazılarımız ise oyunu önceden izleyip çok beğendikleri için
ikinci hatta üçüncü kere seyretmeye gelmişlerdi. Romandaki
karakterin aksine, karşımızda çok genç yaşlarda bir Fosforlu
Cevriye vardı. Tüm oyuncu kadrosu oyunda, o şartları, açlığı,
biraz da çaresizliği ve var olan hoşnut olmadıkları bu düzeni
cesurca vurgulayarak sahnelediler. Bu cesaret ve başkaldırıda
yönetmen Gülriz Sururi’nin büyük etkisi olduğunu düşünmekteyim. Şarkı sözleri yönetmen Gülriz Sururi tarafından yazılmıştı, oyunda sergilenen cesaretin devamı şarkılarda da görülmekteydi. Düzeni, sistemi sorgulayan, gündelik yaşama, hayatın başka boyutuna bakan oyunun izleyicilerden neden bu
kadar ilgi gördüğünü ve kapalı gişe olduğunu eseri izleyince
anladım.
Bilet bulunamayan bu müzikli tiyatroyu izlememizi sağlayan, mezunlar olarak bizleri kültürel etkinliklerde buluşturan
Derneğimizde emeği geçen herkese teşekkürler…
Ayda Uçul’81

92 Mezunlarımızdan
Eğitim Bursuna Destek
TED Ankara Koleji 92 mezunlarımız, Aslı
Selvi Yılmaz'ın önderliğinde, okulumuz
öğrencileri için eğitim bursu bağışında
bulunmuştur. Aslı Selvi Yılmaz “Meşalelerimizin her yıl artarak devam etmesini ve tüm
öğrencilerimizin bu gün olduğu gibi dünyanın her yerinde önemli başarılara imza atmalarını dilerim” diyerek mutluluğunu dile getirmiştir. ''
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Kolejlileri Profesyonel Hayatta
Biraraya Getiriyoruz!

Sürdürülebilir iletişim ağı oluşturarak üyelerimizin kaynaşma ve birlikteliğini sağlamak derneğimizin asli görevidir.
Bu amaç doğrultusunda;

K-İnsan Çalışma Grubu Projesi’yle, günümüz trend ve teknolojilerine uygun bir iletişim platformu oluşturmak adına,
çözüm ortağı olarak XING gibi dünyanın önde gelen network
platformlarından biri ile çalıştık ve kurumsal TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği sosyal ağını oluşturduk.
15 Nisan 2010 tarihinde, Mezunlar Derneği Üyelerimize
gönderdiğimiz davet mesajlarıyla XING iş birliğini hayata geçirdik.
Bu projeyle; TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, üyelerini değişik platformlarda bir araya getirerek Kolej ruhunu devam
ettiriyor. XING Premium Üyeliği’ni de size sunmaktan gurur
duyuyor ve bu platformdan birçok başarı hikâyesinin çıkacağına inanıyoruz.
Yaklaşık 1 yıldır bu proje ile ilgili çalışmalarını sürdüren Kİnsan Proje Grubu, Kolejliler ağı projesini, ‘Hep beraber büyük
başarılara imza atmak dileğiyle!’ pasta keserek kutladılar.

Çoğu, yaşamlarının bir bölümünde TED Ankara Koleji’nde
birlikte öğrenim görmüş olan Bizimdünyamız Grubu;
Mimar Kemal 2 İlkokulu üstün zekâlı çocuklar için açılan 23
kişilik üst özel sınıfından TED Ankara Koleji Ortaokulu’na sınavla geçen öğrenciler ile diğer ilkokullardan yüksek puanla bu
sınıfa (K şubesi) katılan arkadaşlarımızın,
Ortaokula TED dışındaki okullarda (Galatasaray Lisesi,
Ankara Atatürk Lisesi, Tevfik Fikret Lisesi gibi) devam eden
arkadaşlarımızın,
1972’de Orta 3-K’dan mezun olup Fen Lisesi, Robert Kolej
ve Bornova Koleji’ni tercih eden arkadaşlarımızın ve
Liseyi muhtelif şubelerde kısmen birlikte kısmen ayrı okuduktan sonra TED Lise İ şubesinden 1975 yılında mezun olan
45 arkadaşımızın aralarında haberleşmeleri amacıyla kurulmuş bir gruptur.

ABD’de yaşayan Özkal Özçelik tarafından kurulan grubun
kurulma fikri, ortaokul sınıfımızdan Ufuk Gökçen arkadaşımıza
aittir. İlk toplantısını 28 arkadaşımızın katılımı ile 1988 yılında
Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştiren grup, Yahoo ortamında
kurdukları “Bizimdünyamız Grubu” üzerinden haberleşmekte
ve fırsat buldukça yurt dışındaki arkadaşlarımızın da katılımı ile
toplanmaktadır. Bilindiği üzere TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği’ne üye olabilme şartı, üç yıl süreyle bir TED okulunda
okumuş olmaktır. Bizimdünyamız Grubu Kolej’den mezun
olmuş ve muhtelif sebeplerle daha önce Kolej’den ayrılmış
üyeleri ile Kolejlilik Ruhu’nun yanı sıra artık okul anıları dışında
yaşam anılarının da paylaşıldığı bir grup olmuştur. Grup üyeleri yoğun iş tempoları arasında mümkün olan fırsatları değerlendirerek fiziki ve sanal olarak toplanmaktadır.
Ahmet Dicle’75

Kolejliler Bizimdünyamız Grubu

Katar’da Kuru Fasulye Günü

Katar'da Kuru Fasulye Günü’nü 28 Mayıs 2010 Cuma
günü kutladık. Mezunlar ve eşleriyle birlikte yaklaşık 30 kişinin
katıldığı ve çok keyifli geçen etkinliğimize Katar Büyükelçimiz
de iştirak etti.
Kayıhan Bağdatlı
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Mezunlar Orkestrası
Yine Büyüledi..

4. Geleneksel Mezunlar Orkestrası konseri 12 Haziran
2010 Cumartesi günü MEB Şura Salonu’nda gerçekleşti.
Ahmet Ünlü şefliğinde tamamı TED Ankara Koleji mezunu ve
amatörlerden oluşan orkestra, izleyenlere yine coşkulu anlar
yaşattı.
İki bölüm halinde gerçekleşen konserde doyumsuz eserler dinleme fırsatı bulduk. Konserin birinci bölümünde Manolete-P. Orozco &J.Ramos, 5. Senfoni –L.Van Beethoven, Sur’un
Marché Persan-Albert W. Ketélbey, Sevil Berberi –G. Antonio
Rossi ve Libertango –Astor Piazzolla’yu dinledik.
İkinci bölümde ise Mezunlar Korosu ile birlikte Zeybekler
Geçidi-Anonim, Yiğidim Aslanım-Zülfü Livaneli&B.Rahmi Eyüboğlu, Altın Hızma-Anonim’i dinleme fırsatı bulduk. Konserde
ayrıca solist Zeynep Eryaman ve Alp Atabay eserleri çok güzel
seslendirdiler. Konser, Muammer Sun’un Bozkır’ın Sesi ve Ulvi
Cemal Erkin’in Köçekçeler adlı eserlerinin seslendirilmesiyle
sona erdi.
İzleyenlerin büyük keyif aldığı konser sonunda dinmeyen
alkışlar eşliğinde tekrar sahneye gelen şef Ahmet Ünlü ile
orkestra ve koro üyeleri, son olarak Muammer Sun’un İzmir
Marşı eserini seslendirdiler. İzleyenlerin ellerinde bayraklarla
eşlik ettiği ve büyük bir coşkuya neden olduğu Marş, bir kez
daha izleyenlere sunuldu.
Konser, Konzertmeister Zeynep Karasu yönetimde Kolej
Marşı’yla sonlandırıldı. Bu doyumsuz geceden tüm Kolejliler
mutlulukla ve kulaklarında güzel eserlerle ayrıldılar.
Ayda Uçul‘81
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Nail Boral, Tuğçe Boral, Ece Boral, Gülgün Boral

Uçurtmalar
İncek
Semalarını
Süsledi

Deniz Karakaşoğlu, Yavuz Karakaşoğlu, Çisel Karakaşoğlu

Eşsiz anılarımızla dolu, sevgili okulumuz Kolejimizde, koridorlar ve okulun bahçesi bizim için özeldi. İleride okulunuzun
yeni kampüsünde, “uçurtma uçuracaksınız” deseler, “şaka mı
bu?” diye düşünürdük.
Ancak TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin Geleneksel Uçurtma Şenliği’nin dördüncüsü 16 Mayıs 2010 tarihinde
İncek Kampüsü’nde gerçekleştirildi bile. Her yaştan Kolejlinin
katıldığı, hava koşullarının oldukça müsait olduğu şenlikte,
İncek semalarını birbirleriyle yarışan, rengârenk uçurtmalar
süsledi.
Çocukların anne ve babalarıyla birlikte hoşça vakit geçirmesine olanak sağlayan Uçurtma Şenliği, Kolejlilerin her sene
iple çektiği bir organizasyon haline geldi. Etkinlikte öğrenci
Kolejliler arkadaşları ve aileleri ile eğlenirken, mezunlar da
yeniden bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşadılar ve güzel
bir hafta sonu geçirdiler.
Yapılan müzik yayınının ortamı daha da keyifli bir hale
getirdiği şenlikte, katılımcılar için yiyecek ve içecek stantları da
mevcuttu. Ayrıca etkinlikte Kolej’in efsane taraftar grubu
Die4you’nun en genç üyelerine bunlardan biri de 9 aylık Akça
İlatan’dı, madalya ve tişörtleri verildi.
Uçurtma Şenliği’nin dördüncüsü de ileride güzel anılar ve
mutluluklarla hatırlanacak bir etkinlik olarak sona erdi. Her şey
bir yana, sadece, çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek
bile bu etkinliğin ne kadar güzel geçtiğini anlatmak için yeterliydi.
Nice şenliklerde buluşmak dileğiyle…
Ayda Uçul Tokman’81
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Ali Ziya Alkar'84, Özden Alkar, Kenan Alkar

Aslıhan Işıkan, Ahmet Işıkan

Altan Aslantaş, Duru Aslantaş

Cihan Demirköprülü, Serap Ganioğlu

Dinçer'95-İnci Dinç, Nehir Dinç

Akça İlalan, Gamze Demiröz İlalan'87

Elif Doğan, Kazım Doğan,
Berfin Doğan

Çiğdem Alpözen,Cihangir Candaş’00

İpek - Ebru - Yasemin - Deniz
Demiryürek’87
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2010

GELENEKSEL
MEZUNLAR
BALOSU
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
tarafından her yıl düzenlenen “Geleneksel
Mezunlar Balosu” Sheraton Oteli’nde 5
Haziran’da gerçeşleştirildi.
Bu yıl mezuniyet tarihi 0 ve 5 ile biten
mezunların buluştuğu baloda, uzun yıllar
birbirlerini görme imkânı bulamayan
mezunlar biraraya gelerek özlem giderdiler.
Mezunların her yıl Türkiye’nin çeşitli yerlerinde olsalar dahi fırsat yaratarak bir araya
geldiği mezunlar balosu, bu yıl da yüksek
bir katılım oranı ile gerçekleştirildi. Kokteyl
ile açılışı yapılan geceye katılan misafirlerin
şıklığı göz kamaştırıcıydı. Katılımcılara plaketlerin sunumunun ardından, canlı müzik
eşliğinde yemek salonuna geçildi.
Gecenin en güzel sürprizlerinden biri
TED Ankara Koleji öğrencilerinden oluşan
dans grubunun sunduğu ünlü “Grease”
müzikalinden derlenmiş dans gösterileri
oldu. Katılımcıların büyük bir keyifle eşlik
ettiği gösteri, herkes tarafından beğeni topladı. Gecenin ilerleyen dakikalarında hediye
çekilişi gerçekleştirildi. Mezunlar Derneği
Sosyal ve Kültürel Çalışma Grubu Başkanı
Levent Özer’in sunumu ile gerçekleşen
çekilişte 8 kişi farklı otellerde tatil hediyesi
kazandı. TED Ankara Koleji mezunu ünlü
isimlerin de katıldığı gecede yine gecenin
geleneksel anlarından olan pasta kesimi
gerçekleşirken yönetmen Ömer Vargı’da en
ön sıralardaydı.
Davet boyunca defalarca söylenen
Kolej Marşı ile noktalanan organizasyon
biterken TED Ankara Kolejli olmanın gururu
ve sevdikleri ile biraraya gelmenin mutluluğu katılımcıların gözünden okunmaktaydı.
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Avni Altan Gür
al’85, Şevki Al
emdar’85, Rahm
i Gündoğan’85

M E Z U N İ Y E T

Aydan Balamir7
0, Sibel Ertez
Ural’90

Bülent Bağdat
lı’81,

B A L O S U
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Kutluhan Olcay
’93, Arda Öze
Nazım Demir’81
r’98,
, Şenol Sarısoy
’82

Begüm Salırlı’8
4, Sunullah Sa
lırlı’80

Ayşe Yasemin
Kaya’75, Cezm
i Erdemgil, Öyk
ü Çetinkale, H
ale Çetinkale,
İrfan Şinasi Çet
inkale’75

Gözde Işıksal’0
1, Levent Öze
r’81,
Dilşad Yüksel’8
5

Hatice Taşcı’9
0, Esra Serdar
Aydınoğlu’90,
Aysub Saygın
Kezer’90

Gülümhan Çağ
layan’60, Emel
in
Zenginel’60, Tü
lin Cansunar
Nutku’60, Ahm
et Tanyeloğlu’7
8, Gülen Özden
Varlık’60,

M. Kemal Şahi
n’88,
Zeynep Emre
Şahin’90
Meltem Karam
an’75, Lis Tuğe
ut-lavent Turgay
Bogenç’75, Ze
’75, Atlas
kiye Şayakçı’7
5, Hamide Tom
Süreyya Tomru
ruk’75,
k’75, Ayşe Güv
enis’75, Vedat
Güley’75
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Ceyla Üstel Ç
ağatay’70, Hül
ya Ayhan Özs
Amber Kaymak
üt, Hülya Örnek
, Mine Güner
Çamlı,
Erman, Hülya
Muammer Aruo
Ayşe Gürhan
ma,

M E Z U N İ Y E T

Ömer Vargı’70,
Murat Uçul’70

Ahmet Dicle’7
5, Hülya Özuyg
ur Kuran’75

B A L O S U

Nazan Önal, Se
lçuk Oral, Hüs
eyin Çelik,
Gonca Aksung
ur, Gülgün Has
el
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Yağmur Altında
Kuru Fasulye Keyfi

Kurufasulye günü, mezuniyetin üstünden yıllar geçtikçe
daha da heyecan ve önem kazanan bir gün. Kolej çatısı altında yine lise arkadaşlarıyla buluşup, eski anılarla bugünü harmanlayarak sıcak sohbetlerin yapıldığı, yağmuruyla, koşturmasıyla, eğlencesiyle unutulmaz bir gün daha yaşandı. Kolej
mezunu olmanın ayrıcalığını ve önemini hatırlamamıza da vesile olan bu anlamlı günde emeği geçen tüm TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ailesine teşekkürler. Seneye aynı yerde
buluşmak dileğiyle…
Gözde Işıksal‘01
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Bedia Yağız’47, Kemal Orhon’77, Faruk Yağız’47

Banu Aksel Gürün’92, İzem-İzgi Gürün, Kubilay Polat’93,

Deniz Güner’75, Füsun Karacasoy’73,
Ayçe Kocabaş’75, Güler Manisalı

Levent Mutluer’79, Tunca Gülen, Aydan Özkazanç’79
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Berk Yıldırım’09, Kanat Akar’09
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Gülay Turhan Terney’75, Hülya Özoral Dağlı’76, Nur Sönmezalp, Şebnem Demir Kocaçimen’75

Denizhan Sungur

Orhan Oruç, Fuat Cezayirli, Günal Ensari, Mustafa Berk

Hazal Özcan, Beril İpek Öz’09

Tulu Tohumcu’05, Nergiz Dizman, Deniz Şen’05, Bahadır Erdem’98, Özgür Akdur

Zeynep -Deniz -Tayfun Pekdemir’70,
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Meral Uzgören

“Atatürk’ün Gözleri
Sanki Hâlâ Bana Bakıyor”
Atatürk’ün öldüğü günü hiç unutamam. Bana o gün ‘yaramazlık yapma diyen’ olmadı, çok
acı geldi bize, naaşı gelince de yine feci üzüntüler yaşadık. Şimdi Atatürk’ün
kıymetini bilmiyorlar ne yazık ki. Bir daha gelemeyecek bir insan, gelemez.

M

eral Uzgören, TED Ankara Koleji’nde 20 sene
boyunca İngilizce öğretmenliği yapmış ve pek
çok öğrenci yetiştirmiş örnek bir eğitimci. Anılarımız sayfası için anlattıklarıyla bizi sadece kendi
hayatının değil, Türkiye’nin de geçmişine bir yolculuğa çıkardı. Her yanı yaşanmışlıklar ve anılarla dolu evinde
bizi ağırlayan Meral Uzgören hayatını tek bir cümleyle özetliyor:
“Çok güzel bir hayat yaşadım.” Daha nice güzel günler yaşamasını dilediğimiz, bugün 83 yaşında olan, üç kız torun sahibi
Meral Hanım yaşam enerjisi ile çevresindekilere adeta ilham
veriyor.
Meral Uzgören, İstanbullu bir baba Nusret Uzgören ile
“Rosy” olan ismini “Gül” olarak değiştiren Türkiye sevdalısı
İsviçreli bir annenin iki kızından küçüğü olarak 1927 yılında
Ankara’da doğar. Ağırbaşlı ve sakin ablasına nazaran daha
aktif bir insan olan Meral Hanım çocukluk yıllarında biraz yaramaz olsa da terbiyeli olduğu için bu küçük yaramazlıkları öğretmenleri ve ailesi tarafından hoş görülür. Küçükken en büyük
zevki paten kaymak ve bisiklete binmek olan Meral Hanım’ın
çocukluğunun en önemli anıları arasında Atatürk’ün ayrı bir yeri
var; onun ismi geçince bile hemen gözleri doluyor.
Bitmeyen Atatürk Sevgisi

Meral Hanım’ın bir bankada genel müdür olarak çalışan,
aynı zamanda da ülkemizdeki kooperatifçiliğin kurucularından
olan babası Nusret Bey görevi ve çevresi itibariyle Atatürk’ün
verdiği davetlere katılan kişiler arasındadır. O tarihlerde bilindiği üzere Ulus’taki Ankara Palas da bu davetlerin gözde mekânı idi.
Meral Hanım, biz Atatürk’ün ülke için yaptıklarını benimsemiş, anlamış ve onu saymış çocuklardık diyerek Atatürk’e olan
sevgisini dile getiriyor ve bu davetlerle ilgili olarak bir anekdotu
bizlere şöyle aktarıyor: “Babaları davete katılamayan arkadaşlarım ‘Atatürk’e gitti mi baban, nasılmış? Giysileri nasılmış?’
diye sorarlardı. Ben de Atatürk çok güzelmiş, biraz sert bakışlıymış derdim.”
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Meral Hanım’ın Atatürk’le ilgili olarak unutamadığı anılarından biri de
yabancı ülkelerden misafir gelen devlet başkanlarıyla birlikte Atatürk’ün
arabayla bulvardan inmesi ve şapkasını çıkararak kendilerini selamlaması.
Meral Hanım bu anlar için “Arabanın
sesini duyunca hemen koşardık, Atatürk’ün gözlerini gördüğümü, ne renk
olduğunu ve şeklini hâlâ unutamam,
şimdi bile gözleri sanki bana bakıyor
gibi gelir, hatta arkadaşlarla aramızda
‘şapkasını sana çıkardı, bana çıkardı’
iddiasına girerdik.” diyor.
Meral Hanım Mimar Kemal İlkokulu’nda öğrenciyken aldığı bir haberse
sadece onu değil bütün ülkeyi yasa
boğar. Bu haber büyük sevgiyle bağlı
oldukları ülkemizin kurucusu Atatürk’ün ölüm haberidir. O gün için Meral Hanım şunları söylüyor: “Atatürk’ün iyileşeceğine dair yazılar vardı gazetelerde,
okulda bir şey söylenmiyordu çünkü kimse çocukları üzmek
istemiyordu. İstanbul’da öğrencilerin Atatürk’ün yattığı odanın
önüne gittiği Atatürk’ün de pencereye gelip onlara el salladığı
söyleniyordu. Bir sabah sınıftayken bir görevli geldi, bize giysilerimizi alıp bahçeye gitmemiz söylendi. Öğretmenimiz çok
üzgündü, herkes sıraya girdi. Müdürümüz “Atatürk’ü kaybettik,
şimdi hiç sesiniz çıkmayacak doğru evlerinize, annenizin
babanızın yanınıza gideceksiniz onlar anlatacak size” dedi.
Bunu hiç unutmam, eve geldim, annem ve babam radyonun
önünde karşılıklı oturmuşlar gözyaşları içindeler, bir şey soramadım, odama gittim, sonra ablam geldi. Bu kadar genç insanın bunu anlaması, Atatürk’ün yaptıklarını benimsemiş insanların duygularının verdiği bir coşku veya hüzün… O günü hiç
unutamam. Bana o gün ‘yaramazlık yapma’ diyen olmadı, çok
acı geldi bize, naaşı gelince de yine feci üzüntüler yaşadık.
Şimdi Atatürk’ün kıymetini bilmiyorlar ne yazık ki. Bir daha gelemeyecek bir insan, gelemez.”
Konservatuar Düşleri

TED Ankara Koleji, Üsküdar Amerikan Kız Koleji, Bahçelievler İlkokulu, Mimar Kemal İlkokulu ve Ankara Kız Lisesi’nde
üniversiteye kadar olan öğrencilik hayatını geçiren Meral
Hanım’ı liseden sonra bir ara, İsmet Paşa’nın özel kalemi ve
çocuğu olmadığı için kendisine çok düşkün olan amcası Vedit
Uzgören konservatuara göndermek ister, kendisi de sevinir.
Çünkü daha önce de bahsettiğimiz gibi Meral Hanım hareketli, aktif olmayı seven bir yapıdadır, o nedenle konservatuar ona
diğer okullara göre daha renkli gelir; fakat anne ve babası
nazikçe mimar ya da öğretmen olsun diyerek konuyu kapatırlar.
Böylece Meral Hanım, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girer. Kız Lisesi’nde okurken
tanıştığı, arkadaşının ağabeyi olan Tıp Fakültesi öğrencisi
Nejat Bey’le evlenir ve üniversite tahsilini yarım bırakır. Fakat,
Meral Hanım okulunu bitirmeyi çok istemiş olacak ki, hayat onu

tekrar yarım bıraktığı okuluna geri getirir, öğrenimini tamamlar
ve diplomasını alır.
Öğrencilerimi Çok Sevdim

Bir dönem hayatını geçirdiği İzmir’de kısa bir öğretmenlik
tecrübesi yaşayan Meral Hanım, 22 yaşında iken çok sevdiği
okulu TED Ankara Koleji’nde İngilizce öğretmenliğine başlar ve
20 sene boyunca bu görevini sürdürür. Emekli olduktan sonra
da GATA’da 8 sene öğretmenlik mesleğine devam eder.
Sayısız anılarla ve çok güzel günlerle dolu Kolej’deki yılları
için “Öğrencilerimi çok sevdim. Ortaokul çocukları daha
masum ve çekingendi. Lise kısmına geçerken pek istemedim,
çünkü küçük öğrencilerimi bırakmak istemedim, ama orası da
iyiydi. Çok güzel geçti. Çok iyi öğretmen arkadaşlar vardı”
diyor.
Meral Hanım uzun yıllar geçmesine rağmen, çoğu öğrencisini hatırlıyor. Ankara’da Tunalı Caddesi’nde birkaç sene
önce başına gelen bir olayı ise şöyle anlatıyor: “Bir gün Tunalı’da yürüyoruz, karşıdan gelen sakallı, genç bir adam bana
bakıyor, birden geldi ve beni kucakladı, ‘oğlum korkuttun, kimsin sen?’ dedim. ‘Hocam ben sizi çok severdim’ deyip kendini
tanıtınca öğrencim olduğunu anladım.”
TED Ankara Koleji’nin yeni binasıyla ilgili olarak Meral
Hanım şu düşüncelerin dile getirdi: “Öğretmenler için güzel
şeyler duyuyoruz, okul güzel. Gençlere söyleyebileceğim en
önemli şey “Kendilerine güvensinler, her zaman anne ve babalarından bir şey beklemesinler, kendi ayakları üzerinde durabilsinler.”
Kitap Yazıyor

Şu sıralar kendisi ve ailesinin yaşamlarından kesitler içeren
ve artık hayatta olmayan ablasıyla ortak hayalleri olan bir kitabın yazımıyla uğraşan Meral Hanım, “bu kitabı bitirmeyi çok
istiyorum, sonuna geldim. Arkadaşlarım ismini soruyor ama
daha karar vermedim” diyor. Meral Hanım vakit buldukça arkadaşlarıyla buluşuyor, evde vakit geçirmeyi ve evde misafirlerini
ağırlamayı çok seviyor.
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Ağız Kanserleri Farkındalığı

Prof. Dr. Şule (Meray) Yücetaş’68: “Ağız kanseri oluşurken klinik bulgu veren bir öncü devre geçirmesi şart değildir. Bu sebeple kişilerin tüm yaşam boyu tütün ve alkolden uzak durmaları, dudak kanserinden korunmak için uzun süre güneş altında kalmamaları, sağlıklı
beslenmeleri, ağız içindeki enfeksiyonları tedavi ettirmeleri, bağışıklık sistemlerinin güçlü
olmasına katkıda bulunmaları gerekmektedir.”

Ç

ağımızın vebası olarak bilinen
kanserler arasında ağız kanserlerinin sayısının artmasına karşın, toplum olarak bu konuda
çok az bilgiye sahibiz. Bu
nedenle de erken teşhis şansımızı kaybediyoruz. Ağız kanserinin başlangıç aşamasında ağrısız olması da
bu konuda tıbbi yardım almayı geciktiren bir
başka unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sağlığımızı ilgilendiren bu çok önemli konuyla ilgili
merak ettiklerimizi, Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Şule (Meray) Yücetaş’68 yanıtladı.

Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
Anabilim Dalı’nın çalışma alanına giren
konular nelerdir?
Ağız kanseri diğer kanserler ile eşit tehlike
göstermesine karşın Türk toplumunun yaklaşık üçte ikisi ağızda kanser olabileceğini bilmiyor. Ağız kanserine geç tanı konması durumunda ise hastaların %80’i beş yıllık yaşam
süresini aşamıyorlar. Ayrıca yapılacak cerrahi
işlemlerle birlikte ortaya çıkabilen estetik ve
fonksiyonel bozukluklar ile kişilerin hayat konforu daha da azalıyor. Bu sebeple ağız kanserinin öneminin bilinmesi ve farkındalığın artırılması gerekiyor. Bunun için gerekli olan, kişilerin ağız sağlıklarına daha fazla duyarlı olmaları ve diş hekimlerinin hastalarını ağız kanseri
taramasından geçirmeleridir. Hastalar diş
hekimliği fakültelerinin Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’na başvurdukları zaman bu konuda gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.
Branşımız ana hatları ile ağız ve çevre
dokularında oluşan hastalıklara tanı koymakta ve ilgili tanı doğrultusunda medikal, destekleyici ve cerrahi tedaviyi uygulamaktadır.
Başlık olarak verirsek ağız içinde görülen dişlerin normal ve komplikasyonlu çekimleri,
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gömülü dişlerin çıkartılması, alt ve üst çene kemiği veya yumuşak dokuların içinde yerleşen kistlerin ve iyi huylu tümörlerin ve
tümör benzeri lezyonların çıkartılması, protez öncesi ağız dokusunun implant veya diğer yöntemler ile hazır hale getirilmesi,
diş dizilişleri ve kemiklerdeki deformitelerin cerrahi olarak
düzeltilmesi, çene kırıklarının tedavisi, çene eklemi hastalıklarının tedavisi, çene-yüz ağrılarının kontrol altına alınması ile
yüzeysel yumuşak doku patolojilerinin tanı ve tedavisi çalışma
konularımız arasındadır.
Yüzeysel yumuşak doku patolojileri nelerdir?
Bu başlıkta kendi içinde pek çok konuyu barındırmaktadır.
Ağız yumuşak dokusu yani dişeti ve mukoza hem kendisindeki hem de sistemdeki pek çok bozukluğu bir ayna gibi yansıtmaktadır. Örneğin viral, bakteriyel ve mantar enfeksiyonları,
kan hastalıkları, immünolojik sistem sorunları, metabolizma ile
ilgili sıkıntılar ağız dokularında belirti verirler. Bunun dışında ağız
kanserine öncülük edebilen beyaz ve kırmızı renk değişikliği ile
karakterize değişiklikler ve ağız kanserleri yumuşak doku patolojilerinin arasında sayılabilir.

Beyaz ve kırmızı renk değişikliği olan her alan kansere
öncülük ediyor olarak nitelendirilebilir mi?
Hayır, her renk değişikliğinden korkmamak gerekir, ancak
renk değişikliğinin sebebi bir uzman tarafından değerlendirilmeli ve gerekiyorsa biyopsi ile kontrolü yapılmalıdır. Biyopsi
sonucu, kansere dönüşüm riskini belirtmek açısından önemlidir.
Kansere dönüşüm riskini azaltmak açısından alınacak
önlemler var mıdır?
Kişinin tütün ve benzeri madde kullanımı varsa bitirilmesi,
ağızda mantar enfeksiyonu varsa ki toplumumuzda sanıldığından çok fazla oranda bulunmaktadır, bunun kontrol altına alın-

ması, demir eksikliği varsa tedavisi, uzman tarafından üç veya
altı aylık süreler ile takip yapılması, ağız içi sağlığının tam olması riski azaltmak açısından yapılması gerekenlerdir.

Bu önlemleri almak ağız kanserinden korunmak için yeterli midir?
Ağız kanseri oluşurken mutlaka bir öncü devre geçirmesi
şart değildir. Bazen hastayı gördüğümüz zaman doğrudan
kanser olmuş şekli ile karşımıza çıkar. Bu sebeple kişilerin tüm
yaşam boyu tütün ve alkolden uzak durmaları, dudak kanserinden korunmak için uzun süre güneş altında kalmamaları, sağlıklı beslenmeleri, ağız içindeki enfeksiyonları tedavi ettirmeleri,
bağışıklık sistemlerinin güçlü olmasına katkıda bulunmaları
gerekmektedir. Ağız kanserlerinde genetik yatkınlıktan söz edilmektedir. Kişi bunu kontrol altına alamayacağına göre en azından diğer faktörlere dikkat etmesinde yarar vardır. Örneğin
tütünün her türlü kullanımı risklidir. Sigaranın içinde kanser
oluşturan altmıştan fazla değişik madde bulunmaktadır ve
alkol ile birleşince durum daha riskli hale gelmektedir.
Türkiye’de ağız kanseri görülme sıklığı nedir?
Türkiye’de ağız kanseri sıklığı gittikçe artmaktadır. Bunu en
azından yılların içinde karşılaştığımız hasta sayısından biliyoruz. Türkiye aktif kanser kayıt sistemine yeni geçmiştir. 2006
yılında kaliteli kayıt toplayabilecek sekiz il belirlenmiş ve elde
edilen verilere göre görülme sıklığı değerlendirmeleri yapılmıştır. Resmi kayıtlara göre en fazla görülen ilk on kanser sıralamasında ağız kanseri yer almamaktadır, ancak bu durum önemini
azaltmamaktadır. Ağız kanseri bugün erkeklerde yüz binde 3,7
kadınlarda ise yine yüz binde 1,7 olarak belirtilmektedir. Kırk
yaşın altında görülme sıklığı azalırken 50–60 yaşlarda oran artmaktadır. Bununla beraber son yılların yayınları gençler arasında da eski yıllara kıyasla kanser lehine değişiklik olduğunu
belirtmektedir.
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Daha önce renk
değişikliğinden
bahsettik, bunun
dışında hangi belirtiler olursa kişi bir
uzmana başvurmalıdır?
Ağız kanserinin
başlangıç aşamasında ağrısız olması
hekime başvuruyu
g e c i k t i r m e k t e d i r.
Bununla
birlikte
vücuttaki pek çok
lokalizasyon
ile
kıyaslandığında dikkatli bir kişinin ağız
içinde ortaya çıkan
değişikliği hemen
anlaması kolaydır. İki
haftalık
iyileşme
süresini aşan ve
ısrarla devam eden
ülserler, uzun süreli
yanma ve kuruma
hissi, dilin fonksiyonlarında zorlanma, doku büyümeleri, kanamalar, ses kısıklığı, his kaybı, uyuşukluk, bazen inatçı ve yayılan ağrılar olması kişiyi hekime yönlendirmelidir. Bu bilgiyi verirken yukarıda sıraladığımız bulguların başka sebepleri olabileceğini belirtmekte yarar vardır. Örneğin ağızdaki yanma ve
hassasiyet hissi menopoz döneminde de olabilmektedir. En
doğrusu renk değişikliği ve rutinin dışına çıkan ağız bulgularının uzman tarafından değerlendirilmesidir. Kişilerin belli aralıklarla ağız muayenesi yaptırmaları her açıdan gerekli bir durumdur.

Ağız kanseri hangi bölgelerde ve hangi sıklıkta görülmektedir?
On yıl öncesine kadar en fazla dudak kanseri görülmekte
idi ancak ultraviyole ışınlarının olumsuz etkisi hakkında kişilerin
bilinçlenmesi ile oran düşmeye başlamıştır. Dil kanseri ise artmaktadır. Ağız tabanı, dil alt yüzeyi, dil kenarları ve dişlerin
arkasında kalan kısım at nalı şeklinde bir alan oluşturur ve bu
bölge çözünebilir kanserojenlerin biriktiği havuz gibi düşünülebilir. Ağız kanserlerinin yaklaşık %70’i bu alan içinde görülür.
Ayrıca damak, dişeti ve yanak iç yüzünde de kanser görülebilmektedir.

Tedaviyi nasıl yapıyorsunuz?
Biz ağız kanseri saptadığımız hastaları ilgili merkeze yönlendiriyoruz, ancak kansere öncülük edebilen ve bizim çalışma sınırlarımızda olan kansere öncü olabilecek değişikliklerin
tedavisini ve takibini yapıyoruz. Ağız kanserinin tedavisi diğer
organlardaki gibi cerrahi yöntemlerle, kemoterapi ve radyoterapi ile yapılmaktadır. Klasik tedavi yöntemlerinin zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya ve kanser hücrelerini hedefli şekilde
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yok etmeye yönelik arayışlar umut verici şekilde
devam etmektedir.

TED Ankara Koleji’ndeki öğrencilik günleri
hakkında neler söylemek istersiniz?
Ben ilkokul üçüncü
sınıftan itibaren Kolej’de
okudum ve 1968 yılında
mezun oldum. Her ikisi
de rahmetli olan ilkokul
sınıf öğretmenim Rüçhan Uras ve İngilizce
öğretmenim Muzaffer
(Durgutlu) Güler okuldaki eğitim ve öğrenimimi
şekillendiren ilk kişiler
oldu. Ders çalışmayı,
disiplini, dayanışmayı ve
toplum sorumluluğunu
çok güzel aşıladılar.
Sınıflar ilerledikçe arkadaşlarımın sayısı ile birlikte içimdeki Kolejli olma gurur ve heyecanı arttı. Bugün çok
sevdiğim can dostlarım ile görüşüyorum ve her toplantı bende
hala heyecan yaratıyor. 30 Nisan’da eski Lise bahçesinde
“Okulumuza Veda Gecesi” düzenlendi ve ben de katıldım.
Teneffüslerde koridorlarda koşuşturan, sınavlara giren, ödevleri arkadaşları ile karşılaştıran küçük kız geri geldi. Aradan onca
yıl geçip gidiyor, insanlar yaşlanıyor ama duygular eskimiyor ve
canlılığını koruyor. Bana bu güzellikleri yaşattığı için TED Ankara Koleji’ne teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Şule (Meray) YÜCETAŞ’68
1951 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini
TED Ankara Koleji’nde tamamlayarak 1968 yılında mezun oldu.
Ankara Diş Hekimliği Yüksekokulu’nu 1973 yılında bitirdi ve aynı
yıl A.Ü Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kürsüsü’nde göreve başladı.1977’de Bilim Doktoru,
1982’de Üniversite Doçenti unvanlarını aldı. Gazi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 1984 yılında göreve başladı, 1988’de Profesörlüğe
yükseltildi. 2000–2003 yıllarında Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.
İki bilimsel kitabı, çok sayıda yurt içi ve dışı yayını bulunmaktadır.
Prof.Yücetaş, Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği ve
GÜDİV kurucu üyesidir. TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği,
ADO, G.Ü. Mezunlar Derneği üyesidir. Halen G.Ü. Diş Hekimliği
Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.
Sinem ve Eren’in anneannesidir.
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Koca Bir Ülkenin
Kendini Arayan İnsanları

K

Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU’65

Madalyon Psikiyatri Merkezi Başkanı

endimi bildim bileli meraklı biriyimdir. Çocukluğumda da öyleydim. Okula başladığım günü hiç
unutmuyorum. İki tarafımdan sarkan örgülü saçlarıma beyaz kurdeleler bağlamıştı annem. Siyah
parlak önlüğüm, beyaz yakam ve siyah rugan
ayakkabılarımla sanki o gün dünyanın kapısını
çalıyordum; Tık tık tık… Ben geldim dünya, ben geldim…
Neyin varsa hepsini aç, göster bana. Biliyorum, çok güzelsin
ve çok güzel şeyler göstereceksin bana. Ama acele et, çünkü ben hepsini de bir an önce görmek, bilmek, öğrenmek,
koklamak ve hissetmek istiyorum.
Sonra o örgülerim kesildi, hâlâ saklıyorum onları. Her şey
gibi örgülerim de şimdiki saçlarıma hiç benzemiyorlar. Onlar
çok canlı ve parlak. Zaman boldu o zaman, mekânlar ferahtı.
Dünle bugün bu kadar farklı değildi. İnsanlar, eşyalar, binalar
ve doğa yerli yerinde duruyor, çark ağır ağır dönüyordu. Telaş
ve acele yoktu. Kış bir türlü bitmiyor, kar aylarca yerden kalkmıyor, bahar yavaş yavaş geliyordu. Hepimiz aynı şarkıları
dinliyor, aynı sanatçıları seviyor, hükümet üyelerinin isimlerini
ezbere biliyorduk.
Arkadaşlar, öğretmenler ve kitaplarla tanıştım okulda.
Önce okumayı öğrendim, sonra da okunmaya değer her şeyi
okumayı. Tarih, coğrafya, matematik, daha sonra fizik, kimya,
edebiyat öğrendim. Annem kitapları zor alırdı elimden, “gözlerin bozulacak, yeter artık” diye. Haklıymış annem dedim,
okumaktan bozuldu gözlerim. Genetik diye bir şey olduğunu,
hiç okumasam da annemdeki astigmatın doğrudan bana
geçtiğini çok sonra anlayabildim.
Tarih derslerinde önce Atatürk’ü tanıdım. 10 Kasımlarda
onun arkasından şiirler okurken ağladım. Çok sevdim onu.
Sonra Osmanlı Devletini, onun yaptığı savaşları, imzaladığı
antlaşmaları satır satır ezberledim. Övündüm tarihimizle, geçmişimizle. O zamanlar bize düşman olan ülkelere ben de
düşman oldum. İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağı okurken inanamadım olanlara. Din dersinde okuduklarımızla birbirini tutmadılar hiç. Adem’le Havva’yı bulamadım oralarda.
Hele fizik, kimya, biyoloji dersleri iyice karıştırdı kafamı.
Babaannemin anlattıklarıyla din dersi hocamızın anlattıkları bile birbirini tutmuyordu. Cinlerden, perilerden, ölülerden
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korktum. Soru sormamayı becerebilsem, belki de her şey
daha kolay olacaktı ama beceremiyordum. İlla her şeyin
nedenini, niçinini öğrenmek isteyince işler iyice karışıyordu.
Esas karışıklık işin aslını Kur’an’dan okumaya kalkınca oldu.
Ya bazı şeyleri temelli reddedip, her şeye diğer arkadaşlarım
gibi isyan edecek veya soru sormadan, merak etmeden
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Bir ev, bir arabayla başlıyor hayaller. Onlara sahip olunca mutsuzluklarına başka neden
aramaya başlıyor insanlarımız. Kimi benim gibi ilime, bilime, dine, tasavvufa, mistisizme
takıyor kafayı, kimi siyasete, politikaya… Kimi paraya, üne, şana, aşka, kimi evde uçan
toza, kapı kolundaki görünmeyen mikroba, bedeninde dolaşan ama bir türlü teşhis edilemeyen hastalığa. Kimi karanlıktan korkuyor, kimi aydınlıktan.
boyun eğip sadece benden bekleneni yapacaktım. İkisi de
işime gelmedi.
Bu arada İngilizce öğrendim, öğretmenlerimiz İngiliz olduğu için bizden farklı bir milletin insanlarını tanımak beni şaşırttı. Oysa ben bütün dünyadaki insanların bizim gibi olduğunu
sanıyordum. Ama onlar bizden farklı giyiniyor, olaylara bizden
farklı yaklaşıyor ve farklı düşünüyorlardı. İşlerini ve biz çocukları çok ciddiye alıyor, her zaman mis gibi kokuyor ve bize
güveniyorlardı. Onların derslerinde rahatça kopya çekebiliyor,
onları kandırabiliyorduk. Acaba biz mi çok akıllıydık yoksa bu
milletin insanları mı çok aptaldı, bir türlü anlayamıyorduk. Bizi
önemsediklerini biliyor ama bizi sevip sevmediklerine karar
veremiyorduk. Sanki onlar düşünüyor, bizse hissediyorduk.
Gerçi artık onlarla aynı dili konuşuyor ama aynı duyguları paylaşamıyorduk.
Ünlü bir okulun çalışkan öğrencilerinden biriydim. Gelecekte başarılı olmak istiyordum ama acaba başarı ne demekti? İyi bir insan olmak istiyordum ama iyi insan nasıl olunurdu?
Ölünce cehenneme değil cennete gitmek istiyordum ama
cennete giden yol nereden geçiyordu?
Tıp Fakültesine girdim. Artık çok iyi bir mesleğim olacağı

kesinleşmişti. Yani karada ölüm yoktu bana. Güzel de bir kızdım! Başka ne isteyebilirdim ki? Ama hayatı, okumayı, öğrenmeyi çok sevsem de, evim hep sıcak ve huzurlu olsa da, çevrem mutsuzdu, öfkeliydi. Eşitsizlikten, adaletsizlikten söz ediyordu arkadaşlarım. Sağcılar, solcular diye ikiye ayrılmıştı
koca ülke ve gençler arasında ideolojiler kimliğin temel boyutu olarak yaşanmaktaydı. Toplum sanki onu sıkan bir kabuğu
çatlatmak, ondan bir an önce kurtulmak ister gibi bir arayışın
içine girmişti. Gençler birbirini öldürüyor, tıpkı bugünkü gibi
yine analar ağlıyordu. Gerçi akşam olunca huzurlu bir eve
geliyordum ama çevremdeki herkes mutsuzdu, hayatından
şikâyetçiydi, öfkeliydi, huzursuzdu.
Sonra ihtilâllerle tanıştım. Havada gümbür gümbür uçaklar uçar, yollarda tanklar gezer, sabaha karşı radyodan kalın,
tok sesli birileri duruma vaziyet ettiklerini söylerdi. Bir süre
geceleri sokağa çıkamaz, bazı kitapları saklar veya yakardık
o zaman. Bazen başbakanları, bakanları, bazen de yakışıklı
delikanlıları asarlardı. Her birinin asılmasını gerektiren önemli
nedenler olduğu söyleniyordu. Bebek davası, köpek davası
gibi veya yeşil parka giyen birkaç delikanlının aslında komünist olduğunu yazıyordu gazeteler. Kimi bütün bunları bir kur-
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tuluşun habercisi gibi görürken kimi karalar bağlıyor, asıl
muhatabına edemediği sitemleri Tanrı’ya yönlendiriyor, biz
gençlerin kulakları da kalbi de bu duygusal yükün ağırlığı
altında eziliyor, geleceğin “yaşlı gençleri” olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyorduk.
Mitingler oluyordu. Binlerce insan bir alana toplanıyor, elini kolunu sallayarak birileri onlara çeşitli vaatlerde bulunuyorlardı. Arabalar, anahtarlar ve her mahalleye bir milyoner vaat
ediyorlardı. Oysa eskiden kimse aniden zengin olmaz, daha
iyi yaşayanlara özenip onlar gibi olmaya çalışmazdı. İşte
ondan sonra aniden birçok insan milyoner olmaya başladı
ama yine eşitsizlik, yine adaletsizlikten şikâyetçiydi insanlar.
Üstelik araştırmalar, dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasında yer aldığımızı gösteriyordu. Sonra çamaşır makineleri, buzdolapları, televizyonlar, cep telefonları, bilgisayarlar girdi evimize. Daha birine alışmadan ötekiyle tanıştık. Dünün konusu, yarının konusundan çok farklıydı. Bugünse yoktu zaten. Her şey büyük bir hızla akıyordu önümüzden
ve biz bir türlü yetişemiyorduk bu hıza. Babaannem asırlar
öncesinden geliyordu sanki, annemse geçen asırdan. Bir de
köylüler vardı. İnsanla insan olmayan arasında kalmış farklı
bir tür. Ama hep birlikte, bir şeyi çok iyi öğrenmiştik. “En
büyük PARA, başka büyük yok…”
Şimdi ben de geçen asırdan kaldım. Anneannelerimize,
babaannelerimize açın başınızı, şapka giyin demişler, bize de
kapatın, türban takın diyorlar. Onlara Avrupalı olun demişler,
bize de Müslüman olun diyorlar. İyi ama biz aslında neyiz,
kimiz? Ne en başta işaret edildiği gibi Batılı olabildik, ne de bir
İslam ülkesi… Okyanusların ortasında yönünü kaybetmiş
gemi gibi gezinip duruyoruz. Dalga nereden gelirse oraya atıyor bizi. Bugün beyaz dediğimize yarın siyah derken, buna
kendimiz bile şaşıyoruz.
Geçen gün televizyonda ünlü sanatçımız Tarkan’ın ilk sahneye çıktığı yıllara ait görüntüleri izledim. O da tıpkı ülkemiz
gibi ne kadar hızlı değişmiş! O zaman mı daha tatlıymış, şimdi mi bilemedim. Dedim ki, hepimiz kimliğimizi arıyoruz, kaybettiğimiz kimliğimizi.
Akşama kadar çok farklı kesimlerden gelen yepyeni
insanlarla tanışıyor, her birini sevgiyle, muhabbetle ve merakla dinliyorum. Ne istiyorlar hayattan acaba diye soruyorum
içimden. Ah, bir bilseler ne istediklerini! Hepsi de mutlu olmak
istiyor aslında ama nasıl? Yine de parası olmayanlar bu konuda daha şanslı, hiç olmazsa bir gün piyangodan, lotodan
veya totodan para çıkarsa diye bir umutları var. Parası olanlarda o da yok…
Bir ev, bir arabayla başlıyor hayaller. Onlara sahip olunca
mutsuzluklarına başka neden aramaya başlıyor insanlarımız.
Kimi benim gibi ilime, bilime, dine, tasavvufa, mistisizme takıyor kafayı, kimi siyasete, politikaya… Kimi paraya, üne, şana,
aşka, kimi evde uçan toza, kapı kolundaki görünmeyen mikroba, bedeninde dolaşan ama bir türlü teşhis edilemeyen
hastalığa. Kimi karanlıktan korkuyor, kimi aydınlıktan. Bazısı
bir tek kendini beğenmekte buluyor çareyi, bazısı da kendiyle bir türlü barışamadığı için çok kızıyor onu bir türlü benimsemeyen, kabul etmeyen bu dünyaya. Kimi camiden çıkmıyor,
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elinden tespih düşmüyor, bu dünyadan çoktan kesmiş ümidi,
kimine göre ise bütün dünya işini gücünü bırakmış onu konuşuyor, onunla uğraşıyor.
Çareyi ünlü markalarda arayanlar da var. En pahalı çantayı koluna takan, en üstün olduğunu mu sanıyor ne? Eskiden
salonlara büyük kütüphaneler kurulur, içine cilt cilt hiç okunmamış kalın kitaplar dizilirdi. İnsanlar bunlarla göstermeye
çalışırdı entelektüel seviyelerini. Şimdi okunmayan kitapların
yerini ünlü ressamların çirkin resimleri aldı. “Çerçeve değil,
resim arıyorum” diyor Ajda Pekkan. Bu evlerdeki resimleri
alanlar ise resim değil, imza arıyor. Birbiriyle ilişkisiz, kara
kuru resimler süslüyor duvarları. Böylece hep birlikte ev sahibinin ne kadar zengin ve sanata ne kadar meraklı, ne kadar
düzeyli insanlar olduğunu anlıyoruz! Tıpkı düzeyli beraberlikler gibi…
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Dünyası hep birlikte
hastalanmış, sadece bireylerin değil toplumların da hastalanabileceği ilk olarak o zaman kabul görmüş ve “normal” kavramı yeniden gözden geçirilmişti. Gerçi şimdilerde artık “normal” sözcüğü tedavülden kalktı ama bu arada biz de toplum
olarak çizginin dışına çıkıverdik. Yıllardır çekilen acılar, yaşanan ızdıraplar, hızla değişen çevre koşulları, yenilikler, değişiklikler ve toplumsal çalkantılara daha fazla dayanamadık.
Hep bekledik bu fırtına bir gün diner, dalgalar durulur diye
ama olmadı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün kalp hastalıklarından sonra yeryüzünün en yaygın hastalığı olarak tanımladığı “depresyon”
hiç fark ettirmeden sızdı içimize. Yıllardır ruhumuzda biriken
ve bir türlü istediğimiz gibi dışa vuramadığımız, ifade edemediğimiz öfke, kimilerimizde ağır ağır hedef değiştirdi ve içimizdeki silah bize, kendimize döndü. Dünyadaki yerimizi, yörüngemizi kaybettik. Küsmeyi seven, alıngan bir toplum haline
geldik. Hep başkalarını yargıladığımızı zannederken hiç fark
etmeden aslında kendimizi yargıladık. Dünyaya küstüğümüzü sandığımız gün, asıl kendimize küstük. Muhtemelen daha
küçük yaşlarda sık sık ödüllendirilmediğimizden, olumsuz
tepkilere daha âşina olduğumuzdan, bizler de öğrendiğimizi
yaptık. Sevgiyi dile getirmenin bir zaaf, bir zayıflık olarak algılanmasından endişe ettik. Böylece giderek hep birlikte kuruduk.
Bir yandan kendimizi, ülkemizi ve geçmişimizi farklı,
önemli ve üstün olarak algılamaya çalışırken, bir yandan da
çevremizden sürekli bunun doğru olduğunu bize hissettirmelerini bekledik. Çok derinlerde hissettiğimiz değersizlik duygularıyla, şişmiş benliklerimiz iç içe girdi. Televizyon başında
dinlediğimiz haberler, bir bebeğin annesinin memesini emer
gibi emdi enerjimizi.
Biliyorum, insanlar bir çıkış yolu arıyorlar kendilerine.
Onların da benim gibi çok yalnız olduklarını biliyorum. Alacakaranlıkta yolunu kaybetmiş gibiler. “Para ile saadet olmaz”
diyen şarkılar vardı bir zamanlar. Gülerdik o zaman. Şimdi
buna hâlâ gülebilen milyonlarca şanslı insan var ülkemizde.
Paraları yoksa bile hâlâ umutları varsa, mis gibi kokan tarhana çorbalarını, hep birlikte, huzurla içebiliyorsa, ne mutlu
onlara…
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Sağlıklı Lezzetin Yolculuğu
myfish, günün her saatinde sizlere sezonun en taze ve lezzetli balıklarını sunuyor. Zengin deniz
ürünleri ve balık çeșitleri arasında, çipura, levrek, palamut, mezgit, hamsi, uskumru, istavrit, somon,
karides, kalamar, ahtapot gelmektedir. Ege bölgesinin çok sağlıklı bitkileri arasında bulunan deniz
börülcesi, kaya koruğu, radika, cibez, turp otu, ebegümeci ve eșsiz lezzetleri olan İzmir börülcesi,
enginar kalbi ve kabak çiçeği dolması gibi çeșitleri vazgeçilmez tatlar arasında yer almaktadır. Aynı
zamanda myfish’e özel kaptan menü (uskumru ızgara, coca cola ve sütlü irmik tatlısı, titanik menü
(fish&chips, coca cola ve muzlu parfe), balık köftesi menü, zengin baharatlarla hazırlanan balık
kokoreç menü ve çocuklarımıza özel oyuncaklarla birlikte sunulan kidsfish menü ile balık sever
küçük ziyaretçilerimize sunulmaktadır.
Uzman kișilerin danıșmanlığıyla olușturulan ekip ile birlikte, uzun ve zorlu uğrașlar sonucu yaratılan
myfish, fast food restoranı mantığıyla hazırlanmasına rağmen oldukça geniș bir mutfak kültürüne
sahiptir. Özellikle ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerine ait eșsiz lezzetlerine ek olarak dünya
mutfaklarından da en güzel çeșitleri bulma olanağınız vardır.
Gün geçtikçe müșteri sayısını artıran myfish restoranlarına, sadece yemek yemek için değil,
franchise olmak içinde yoğun bir istek vardır.
‘Denizden gelen sağlık ve lezzet’ parolası ile yola çıkan myfish’in amacı; müșterilerine klasik deniz
ürünleri restoranlarında bulabilecekleri lezzetlerin yanı sıra deniz ürünlerini kaliteli, hızlı ve fast
food mantığı içerisinde uygun fiyatlarla sunmaktır. myfish, konsepti, hızlı, temiz ve kaliteli bir servis
anlayıșıyla franchising sistemi ile ülke genelinde ve yurtdıșında deniz ürünleri fast food restaurantları
açmaktır.
myfish bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla, ilkelerinden (kalite, hijyen, güven ve lezzet)
ödün vermeden ilerlemektedir.

Eğer sizde balık tutkunuysanız iște birbirinden lezzetli deniz ürünleri ile
“Denizden gelen sağlığa lezzet veren” myfish sizi bekliyor…

ANKARA

İSTANBUL

Armada Myfish
Cepa Myfish
Gordion Myfish
Optimum Northfish

Akmerkez Myfish
Espark Myfish
Capitol Myfish
Capacity Myfish
Maltepe Carrefour Myfish
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Akademik Başarı İçin
Okul Öncesi Eğitime Önem Verin!
Yapılan araştırmalar, okul öncesi eğitim
almış çocukların sosyal gelişiminin ve akademik başarılarının daha yüksek olduğunu
gösteriyor. Diğer bir önemli boyut da okul
öncesi eğitim alan çocuklarda okul terklerinin azalması. Bizi ilgilendiren en önemli
konulardan biri de bu.

Y

apılan araştırmalar okul öncesi eğitim alan çocukların hem okul hayatlarında hem de sosyal hayatlarında daha başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle,
okulun yanı sıra aile tarafından da desteklenen 0-6
yaş arasındaki eğitim, çocukların kişisel ve sosyal
gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. Ülkemizde ise okul öncesi
eğitiminin önemi son yıllarda anlaşılmaya başlandı. Hacettepe
Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı da bu alanda
yaptığı çalışmalarla öncü rol üstleniyor. Prof. Dr. Berrin
Akman’la okul öncesi eğitiminin önemi üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

Okul öncesi dönem olarak tanımlanan 0-6 yaş arasının
insan hayatındaki önemi nedir?
0-6 yaş, özellikle kişiliğin şekillenmesi ve beyin gelişimi açısından çok önemli. Dolayısıyla 0-6 yaş arasında sağlıklı bir
büyüme ve gelişmenin etkisi, çocuğun daha sonraki gelişim
dönemlerine de etkisi yansımakta. Biz “0” yaşta, anne ve
çocuk arasındaki bağlılık ilişkisiyle bu gelişime başlıyoruz çünkü temel güven duygusunun atıldığı “0-1” yaş arasındaki bu
dönemde bağlılık ilişkisi nitelikli bir şekilde geçirilirse, daha
sonraki gelişimlere de etkisi büyük oluyor. 4 yaş, çocuğun
beyin gelişiminin en hızlı olduğu, 3-6 yaş ise kişiliğin ve cinsel
kimlik rolünün benimsendiği bir dönem. Dolayısıyla bu yaşta
hem ailede verilen eğitimin hem de nitelikli kurumsal bazlı eğitimin çocuğun benlik, kişisel, bilişsel, motor, sosyal ve duygusal gelişimde önemi yadsınamaz. Çünkü bu dönemdeki gelişimin sağlıklı olması diğer dönemlere -ileri yaşlara- etkisi açısından çok önemlidir. Aslında bizlerin erken çocukluk veya herkesin okul öncesi eğitim olarak adlandırdığı bu dönemde gelişim
alanlarının ve bu alanlara bağlı becerilerin desteklenmesi ileriki
yaşlardaki becerilere alt yapı oluşturmakta, üst düzey beceriler
bu yapı üstüne kurulmaktadır.
kolejliler HAZİRAN2010

Hacettepe Üniversitesi olarak bu alanda yürüttüğünüz
çalışmalar nelerdir?
Hacettepe Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı,
kadrosu en geniş anabilim dalıdır. Bu alanda lider rol oynadığımızı düşünüyorum. Bakanlık düzeyinde, sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer üniversitelerle iş birliği içinde çalışıyoruz. 0-6 yaşın
önemini mümkün olduğunca, kongreler, konferanslar, seminerler, panellerle duyurmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz.
0-6 yaş okul öncesi eğitimin, yani erken çocukluk eğitiminin önemi Türkiye’de maalesef geç fark edildi, hep ilköğretim
olarak bakıldı. Hacettepe Üniversitesi olarak liderlik rolümüzle
toplumsal farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Yetiştirdiğimiz
mezunlar da çalıştıkları iller ve ilçelerde, özellikle kırsal kesimde okul öncesi eğitimin gerekliliğini birebir ev ziyaretleriyle
anlatmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan gönüllülük projeleri yürütüyoruz. 2006 yılında başladığımız, Keçiören Atatürk Çocuk
Yuvası’nda 0-6 yaş arası korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili bir
projemiz var. Oradaki çocukların hepsi erken çocukluk eğitiminden faydalanamıyor. Aslında bu proje geçmişte özel okulların da destek verdiği bir çalışma olarak başlamıştı; okulların
servisleri gelip, 3-6 yaş grubu çocukları alıyordu. Anaokulu eğitimi veriliyordu. Sonra o proje kesintiye uğradı. Dolayısıyla
bütün çocukların yararlanması mümkün olmadı. Onun için biz
3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle erken çocukluk eğitimine yönelik
0-6 yaş erken müdahale programı uyguluyoruz. Bu çocukların
ilköğretimin 1. sınıfına başladıkları zaman, okul öncesi eğitim
almayan ama ailelerinin yanında yaşayan çocuklarla bile aralarında eğitimsel açıdan boşluklar oluyor. Bu nedenle biz bu
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programla o açığı biraz ilköğretimde kapatmayı hedefledik. Bir
anlamda ilköğretime diğer çocuklarla mümkün olduğunca eşit
koşullarda başlamaları için destek oluyoruz. Hakikaten ilkokula giden çocuklarımızın akademik başarılarının yüksek olduğunu görmek bize mutluluk veriyor. Bunun dışında benim de başlangıçta yer aldığım, şimdi ana bilim dalında diğer arkadaşlarımın yürüttüğü Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Etimesgut Eğitim
Parkı’nda yaptığımız bir çalışma var. İki tane ana sınıfı kurduk,
okul öncesi eğitimden yararlanmak isteyen aileler sabah
çocuklarını getiriyorlar ve öğlene kadar yarım günlük bir eğitim
programı uygulanıyor; yine orada öğrencilerimiz haftanın beş
günü yarım gün gönüllü olarak çalışıyorlar. Hacettepe olarak
üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Okul öncesi eğitim almış bir çocukla alamamış bir çocuk
arasındaki farklar nelerdir? Okul öncesi eğitim sadece
okulla mı sınırlıdır? Ailelere bu konuda ne gibi görevler
düşmektedir?
Okul öncesi veya erken çocukluk eğitimi sistemli bir programdır ve bir anlamda da risk grubundaki çocuklar için bir
“müdahale programı” özelliği taşımaktadır. Bu nedenle sosyal
ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmada önemli bir
araçtır. Erken yaşlarda çocuklar risklere karşı zayıftırlar. Gelişimin yönü erken müdahale programları ile değiştirilebilmektedir.
Dolayısıyla eğitimle desteklenerek çocuğun gelişiminde ve
çevresinde olumsuz özellikler olumluya dönüşebilmektedir.
Okul öncesi eğitim almış bir çocukla alamamış bir çocuğun
sosyalleşme ve ileriye yönelik akademik başarılarında çok
büyük fark var. Okul öncesi eğitim veya erken çocukluk eğitimi
çocukları örgün eğitime hazırlayan bir süreçtir. Yapılan araştırmalar, okul öncesi eğitim almış çocukların sosyal gelişimlerinin
ve buna bağlı olarak sosyal becerilerinin ve akademik başarılarının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Diğer önemli bir
boyut da okul öncesi eğitim alan çocuklarda okul terklerinin
azalması, bizi ilgilendiren en önemli konulardan bir diğeri de
bu. Okul öncesi eğitim veya erken çocukluk eğitimi alan
çocukların okuldaki akademik başarıları ve üst düzey öğrenme
yetileri artar; benlik gelişimi, sosyal ve kişisel gelişimleri desteklenir. Çünkü erken çocukluk eğitimi sistemli, planlı bir eğitim
sürecidir. Bu süreçte her çocuğun bireysel özellikleri dikkate
alınarak gelişim alanlarının hepsi hazırlanan eğitim programları ile desteklenir. Bunların hepsi okul öncesi eğitim alan çocuklarla almayan arasındaki farklar. Bu eğitimden herkes yararlanırsa ilköğretime tüm çocuklar mümkün olduğunca eşit koşullarda başlayabilirler. Planlı, programlı, çocukların ihtiyaçlarına,
bireysel özelliklerine göre hazırlanan, düzenli bir program
olması önemli. Bir de okul öncesi eğitimde kitle iletişim araçları da kullanılabilir.
Hiç kuşkusuz okul öncesi eğitimin bir parçası da aile eğitimi. Okul öncesi eğitim programında mutlaka aile katılım çalışmaları yer almalıdır. Bu çalışmalar sayesinde aile de bir anlamda eğitimin önemini anlıyor, çocuğuyla nitelikli vakit geçirmeyi
öğreniyor. Ancak anne-baba olarak çocuğunuzla geçirdiğiniz
zamanın süresi önemli değildir; 5 saat vakit de geçirebilirsiniz
ama onun bir saatinde çocuğunuz sizinle birlikte geçirdiği
süreden doyum aldıysa o, çocuk için yeterlidir. 5 saat birlikte

olup, çocuğa o paylaşımı anne-baba olarak yaşatamamışsanız anne-çocuk, baba-çocuk birlikteliğinin çocuk açısından
hiçbir önemi olmaz.
Onun size olan ihtiyacını karşıladığınız zaman, çocuğunuzla geçirdiğiniz nitelikli 15 dakika bile yeterli olur. Dolayısıyla
anne-çocuk, baba-çocuk arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi;
eğitimde sürekliliğin sağlanması ve ev eğitim modellerinin
yürütülmesi açısından önemli. Çünkü herkes anne baba olabiliyor ama nasıl çocuk yetiştireceğini, ona nasıl bir eğitim vereceğini bilmiyor. Okul öncesi eğitim kurumları da bu alanda ailelerle işbirliğine giderek, ailelerin bilinçlendirilmesine katkıda
bulunuyorlar.

Ülkemizde 0-6 yaş arası eğitime yeterince önem veriliyor
mu? Avrupa ülkeleri ile kıyaslanınca ülke olarak bu konuda hangi aşamadayız?
Ülkemizde 2002 yılından itibaren bu alanda çok büyük
gelişmeler kaydedildi. Ben burada Okul Öncesi Genel Müdürü
Remzi İnanlı’yı anmadan geçemeyeceğim. Hakikaten genel
müdürlüğü sürecinde çok büyük katkılarda bulundu. Okullaşma oranı %39’a çıktı, çok az ama bizi bir anlamda sevindiriyor.
Diğer ülkelere baktığımızda okullaşma oranları %100-80-90
olan ülkeler var.
Son yıllarda okul öncesi eğitimin niteliğini geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmalarına çok fazla önem verilmeye başlandı.
2009-2010 eğitim-öğretim yılında pilot uygulama ile 32 ilde
okul öncesi eğitimde zorunlu eğitime geçildi. Gelecek eğitimöğretim döneminde tüm illerde zorunlu eğitime geçilecek. Böylece 8 yıllık zorunlu eğitim 9 yıla çıkarılmış olacak. Ayrıca açılan
okul öncesi eğitimin niteliğini geliştirme hibe projesiyle de daha
nitelikli okullar olacağını düşünüyorum. Ülkemizde mobil anaokulları var, sayıları yeterli olmamakla birlikte, bu modelin daha
da yaygınlaşmasıyla okula gidemeyen çocukların yerinde eğitimine önem verebiliriz. Türkiye’de bu anlamda güzel çalışmalar oluyor, devamı da gelir çünkü toplum artık bilinçlenmeye
başladı.
AÇEV’in “7 Yaş Çok Geç Kampanyası” ile de ilgileniyorsunuz. Bu kampanya ile ilgili olarak ne gibi çalışmalar yapmaktasınız?
AÇEV, bu alanda çalışan en iyi sivil toplum kuruluşlarından
biri. 0-6 yaş çocuğuna ve anne eğitimlerine çok büyük önem
veriyor. Çok nitelikli ve kamuoyunda ses getiren projeler oluşturuyor. AÇEV’in “7 Yaş Çok Geç Kampanyası” yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılında başladı. AÇEV, erken çocukluk dönemindeki eğitim konusunda bilinç oluşturmak, ülkemizdeki tüm
çocukların kaliteli bir okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanabilmesini sağlamak ve yetkililerin dikkatini bu konuya çekebilmek amacıyla 2005 yılından bu yana “7 Çok Geç!” Kampanyası’nı yürütüyor.
İlkokula gelindiği zaman çocukların diğer okul öncesi eğitim alan çocuklarla aralarındaki farkı kapatmalarının çok geç
olacağını belirten, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, okullaşma oranının ve niteliğinin arttırılmasına yönelik bir proje. Herkes okul öncesi eğitimden geçsin ki ilköğretime başladıkları
zaman çocukların arasındaki fark çok belirgin olmasın, o fark
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kapanarak çocuklar eşit olanaklardan faydalanarak, yarışa eşit
şartlarda başlasınlar diye başlayan bir proje. Çok da yaygınlaştı ve ses getiren bir proje oldu. AÇEV dışında diğer sivil toplum
kuruluşları da projeye katkıda bulundular. Proje devam ediyor,
AÇEV’in çalışmaları da devam ediyor. AÇEV, anne-çocuk eğitimi, kız çocuklarının eğitimi konusunda özellikle Doğu’da ve
Güneydoğu’da projeler üretti. Bunların yanı sıra okul öncesi

eğitimi ana bilim dallarında görev yapan genç öğretim elemanlarına seminerler düzenleyerek genç akademisyenlerin
gelişimlerine de destek oluyor.

Siz aynı zamanda TED Bilim Kurulu Başkanısınız. Bu
görevinizden bahsedebilir misiniz?
2006 yılından itibaren yapıyorum bu görevi. ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi’nden çeşitli alanlardan üyelerimiz var. Bilinç uyandırmaya, eğitimle ilgili sorunları, güzel
paylaşımları TED’in akademik bir yapısı olarak kamuoyuyla
paylaşmak ve her alanda eğitimin önemini vurgulamak için
çalışmalar yapıyoruz. İki yılda bir yaptığımız “Eğitimde Yeni
Ufuklar Sempozyumu” var. Bu sempozyumlarda genellikle
eğitimle ilgili güncel konuları dile getirmeye çalışıyoruz. En son
iki yıl önce yaptığımız sempozyumda hizmet içi eğitimleri tartıştık. Öğretmenler mezun oluyorlar ama sonrasında hizmet içi
eğitimlerle yenilenmezlerse o bilgileri orada kalıyor. Hizmet içi
eğitime ayrılan, harcanan para yerine ulaşıyor mu? Hizmet içi
eğitimden faydalanıyor mu? gibi konuların tartışıldığı güzel bir
sempozyum oldu. Geçmişte, okulda şiddetin yoğun olduğu
bir dönem “Okulda Şiddet Konferansı” yapmıştık. Bir de senede 4 kere “Social Sciences Citation Index”te de yer alan “Eğitim ve Bilim Dergisi”ni çıkarıyoruz. Bizden önceki süreçte
zaten TED’in çıkardığı bir dergiydi ama indekse girme süreci
şu andaki Bilim Kurulumuz zamanında oldu. Bu süreçte geçmişte görev yapan Bilim Kurulu üyelerine ve şu anda emeği
geçen tüm bilim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Çünkü derginin SSCI’da yer almış olması akademik alanda
kolejliler HAZİRAN2010

çok önemli ve ülkemizde SSCI kapsamındaki dergi sayısı çok
az. Araştırmalar ve raporlar hazırlıyoruz, eğitimin güncel konularını tartışıyoruz, “TED olarak neler yapabiliriz”i tartışıyoruz.
Bilim Kurulu üyeleri olarak alanlarımızla ilgili TED okullarının ve
TED okullarının bulundukları illerin ihtiyacı olan konularda
öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerine, aile seminerlerine katılıyoruz.

TED Ankara Koleji’nde öğrencilik yıllarınız nasıl geçti ve
bugünkü kariyerinizin şekillenmesinde Kolej’in ne gibi
etkileri oldu?
“TED’li Olmak Bir Ayrıcalıktır” sözüne katılıyorum. Hakikaten ayrıcalıklı olduğunu düşünüyorum. Bana çok şey kattı, akademik beceriler dışında, sosyallik ve girişkenlik kazandırdı. Çok
iyi bir eğitim veriliyordu. Öğretmenlerimiz her birimizle tek tek
ilgilenirdi. Dolu dolu yaşadığım bir eğitim öğretim yaşantım
oldu diyebilirim. 1980 dönemi, öğrenci olaylarının yoğun olduğu bir dönemdi, biz İhtilal öncesi mezun olduk ama olaylar
okula yansımadı. Rahmetli Kıvılcım Hocamız her şeye hemen
müdahale ederdi. TED’de kötü bir günümün geçtiğini hatırlamıyorum. Kurumsal bir yapısı var bir kere. Birbirine bağlılık var.
Türkiye ve dünya geneline de yaygınlaşmamız söz konusu.
TED mezunlarından biriyle karşılaştığınızda kendisini tanımasanız bile TED’liyim dediğiniz zaman “sizin için yapabileceğim
bir şey var mı?” deniyor. Hâlâ da Kolej’den arkadaşlarımla
görüşürüm, hiçbiriyle kopmadım.

Prof. Dr. Berrin AKMAN’80
İlk, orta ve lise öğrenimini 1980 yılında TED Ankara Koleji’nde
tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek
lisans ve doktora çalışmalarını da Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programında
tamamladı. Lisans eğitimden sonra İngiltere- Exeter’de otistik
çocuklar merkezinde çalışmalarda bulundu. Daha sonra özel bir
anaokulunda eğitimci olarak çalıştı. 1988-1992 yılları arasında
TRT Çocuk ve Gençlik Programları Müdürlüğü Susam Sokağı
Programı ve TV: Dairesi Başkanlığı Yayın Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nde araştırmacı olarak çalıştı. Doktora çalışmaları sırasında 1991 yılında Stanford Üniversitesi’nde ziyaretçi intern
olarak bulundu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünde araştırma
görevlisi olarak göreve başladı. Aynı bölümde 1995 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent oldu. 2000 yılında Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne geçerek Okul Öncesi Eğitimi Ana
Bilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti.
2004 yılında Profesörlüğe atandı. 2005-2008 yılları arasında Okul
Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinde bulundu. Üniversite dışında AÇEV Danışma Kurulu Üyesi, TED Bilim Kurulu
Başkanı ve TED Yüksek Öğrenim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olan
Akman ayrıca yurt dışı ve yurt içi mesleki kuruluşlar olarak Society
for Research in Child Development ve Türkiye Okul Öncesi Eğitimi Geliştirme Derneği’ne üyedir.
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Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu:

“Biz Türkiye’ye
Üniversite Kuruyoruz”

K

urulduğu günden bu yana çağdaş eğitimin öncüsü olan Türk Eğitim Derneği (TED), hedeflerinden
birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında kanunlaşan TED
Üniversitesi, 2011 yılının Eylül ayında eğitim öğretim hayatına başlayacak. Kurtuluş’taki eski Kolej binasında açılacak olan üniversitede öncelikle Eğitim Fakültesi,
Mimarlık Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yer alacak.
Üniversite ile ilgili bilgi aldığımız TED Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi ile amaçlarının toplumda bir farkındalık yaratmak olduğunun altını çiziyor. TED okullarının
temel vizyon ve misyonunun üniversitede de devam edeceğini
belirten Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği’nin ilkelerine bağlı,
sağlam bir duruşta, sağlam bir üniversiteye sahip olmak istiyoruz. Türkiye’nin geleceği için doğru bir yapılanma içerisinde
gayret sarfetmemiz lazım” diyor.
TED Üniversitesi’nin açılması fikri nasıl oluştu? TED Üniversitesi ile hedeflenenler nelerdir?
TED’in çok uzun yıllara dayanan iki hayali vardı. Bunlardan
biri TED Ankara Koleji’ni büyük bir kampüse taşımak, ikincisi
de üniversite kurmaktı. Kampüse taşınma gerçekleştirildi. Üniversite hayalimizi de tıpkı kampüs gibi gerçekleştirmek için
çalışmalara başladık. TED’in üniversite kurması için çok önceden bazı sempozyumlar, çalışmalar olmuş. Ama üniversite kurmak, ciddi risk almak ve cesaret işi. Bununla ilgili yönetim ve
TED’li kuruluşlar olarak kararlar aldık. Bu kararın üstüne gittik.
Çünkü TED ve ismini taşıyan kuruluşların içinde bulunduğu
camianın hepsi eğitimle ilgilidir. Keşke TED bundan 15-20 yıl
önce TED Üniversitesini açarak, yabancı dilde eğitim veren
okullarıyla özel okul alanında Türkiye’ye yeni bir başlangıç yaptırdığı gibi, vakıf üniversitelerinde de yeni bir başlangıç yaptırsaydı. Ama maalesef bu gerçekleştirilemedi. Tabi o zaman
devletin sağladığı imkanlarla bugün devletin sağladığı imkanlar arasında çok ciddi farklılıklar var. Onun için üniversite kurmak çok zor, sıkıntılı bir süreç. Hele günümüzde onlarca vakıf
üniversitesinin kurulduğu bir ortamda. Ama arkadaşlarımla birlikte bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. TED’in okul
öncesinden başlayarak üniversite hayatının sonuna kadar
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“Büyük Önder Atatürk’ün Türk Eğitim Derneği’ne yüklediği misyon, Türkiye’de çağdaş,
dünya ile rekabet edebilecek gençler yetiştirmektir. Tüm Türk gençliğine sahip çıkmaktır.
Sadece TED okullarında okuyan çocuklara değil, Türkiye’nin tamamına sahip çıktığımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün arzu ettiği bir Türkiye yaratabiliriz.”
devam eden eğitim zincirinde öncü olma görevini, yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunun için üniversite kurmaya karar verdik.
Bütün zorluklara rağmen kararımızın arkasında durduk ve üniversite sürecini başlattık.
Bizim sürece başlamamız yaklaşık 2 yıl önce oldu. Çok
daha önce sonuçlandırabilirdik. Ama sürecin bir sürü aşaması
ve zorluğu var. İçerden dışardan size engel olmak isteyen,
başarısızlıktan fayda umanlar var. Biz 2010 yılında kanunlaşacağını sanıyorduk. Ama 2009 yılının sonunda gerçekleşti.
Bütün bunlara rağmen üniversite kurmak, bugün üniversite
kurdum, yarın hocalarla sözleşmeye gidelim değil, eğer farkındalık yaratacaksanız zamana ihtiyacınız var. Onun için biz de
2011 yılının Eylül ayında eğitim öğretim hayatına başlamayı
planlıyoruz.

TED Ankara Koleji, Atatürk’ün kurduğu bir okul olarak her
zaman onun izinden giden çizgisiyle öne çıkıyor. Üniversitenizde de çağdaş ve Atatürkçü çizginin ön planda olduğu
bir vizyon ve misyonunuz olacaktır. Atatürk’ün günümüz
gençliği için önemi nedir?
Şunu unutmayalım. Bir ülkede çağı değiştirecek, ülkenin
kaderini değiştirecek liderler kolay yetişmez. Mustafa Kemal
Atatürk bu ülkenin kurucu lideri olarak herkes tarafından örnek
alınması gereken bir kişidir. Onun o zor şartlarda gerçekleştirdiklerini, bugün daha iyi şartlarda gerçekleştirmek için onun
koyduğu vizyona inananların gayret sarf etmesi gerekir. Ama
bunun için de onun düşüncelerini, yapmaya çalıştıklarını çok iyi
anlamak gerekir. Onun isminin arkasına sığınarak değil, onun
arzuladığı Türkiye’yi yaratarak, bu ülkenin ona olan vefasının
ödenebileceğini bilmek gerekir. Türk Eğitim Derneği’nin sadece Ankara Koleji değil tüm kurumları çağdaş, Atatürk’ün gösterdiği çizgide, laik Türkiye’ye inanan kurumlardır. Bütün eğitim
yapılanmasını da bunun üstüne gerçekleştirmektedir. Doğal
olarak üniversite de bu çizgide olacaktır. Bu Türk Eğitim Derneği’nin doğasında olan bir şeydir. TED’in varlık sebeplerinden
biridir. “Büyük Önder Atatürk’ün Türk Eğitim Derneği’ne yüklediği misyon, Türkiye’de çağdaş, dünya ile rekabet edebilecek
gençler yetiştirmektir. Tüm Türk gençliğine sahip çıkmaktır.
Sadece TED okullarında okuyan çocuklara değil, Türkiye’nin
tamamına sahip çıktığımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün arzu
ettiği bir Türkiye yaratabiliriz.”

Üniversite öncelikle hangi bölümler olacak?
Birinci planda açmayı planladığımız üç fakültemiz var. Eğitim Fakültesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi. Bunlar Yükseköğretim Kurumu’na başlangıçta verdiğimiz fizibilite fakülteler. Şu anda detay çalışmalarındayız. Hangi bölümleri açacağımız ile ilgili çalışmalar yapıyoruz.
Bu üç fakülteden major olabilecek fakülte Eğitim Fakültesidir.

Çünkü Türk Eğitim Derneği, Tıp Fakültesi açmak için üniversite
açamaz. Çünkü Türk Eğitim Derneği, maalesef hâlâ tarım
çağında, sanayi devriminde kalmış öğretmen yetiştirme politikasını değiştirmek mecburiyetindedir. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Bizim gayretimiz öğretmen ve eğitim üyesi yetiştirmekte Türkiye’de bir çığır açmak, 21. yüzyılın modellemesini ortaya koymaktır. Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinde birinci olarak açmayı düşündüğümüz Endüstri Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve
belki bir de Mimarlık Bölümleri olacak. İktisadi ve İdari Bilimlerde ise Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Ekonomi ile başlamayı
planlıyoruz. Onun ardından gerçekten uluslararası hukukçu
yetiştirebilecek bir Hukuk Fakültesi açma planımız var. Bununla ilgili de çalışmaya başladık.
TED Üniversitesi’nin olmazsa olmazlarından birisi de çok iyi
bir yabancı dil eğitimi vermesi olacak. Bunu maalesef şu anda
Türkiye’de gerçekleştirebilen üniversite yok denecek kadar az.
Tamamen gerçekleştirebilir miyiz? Bundan emin değilim. Hiç
İngilizce bilmeyen bir çocuğu, üniversiteye alıp iyi bir İngilizce
ile mezun etmek kolay bir şey değil. Ama TED Üniversitesi’nde
Eğitim Fakültesi’nin belli bir bölümü, diğer fakültelerin ise tamamı yabancı dilde eğitim vereceği için çok iyi bir İngilizce ile
öğrencilerimizi mezun etmeyi planlıyoruz.
Eğitim kadrosunu hazırlarken hangi özellikleri ön planda
tuttunuz? Kadroda belli olan isimler kimler?
Şu an tasarım komiteleri aşamasındayız. Yaklaşık bir yıl
önce bu çalışmalara başladık. Bizim için en zor olanı üniversitenin vizyon çalışmasıydı. Konuyla ilgili tecrübesi olan bir İngiliz arkadaşımız bizimle çalışıyor. Çünkü bir farkındalık yarata-

HAZİRAN2010 kolejliler
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“İstiyoruz ki, bizim çocuklarımız da TED’le
başlayıp, hayata TED’le atılma noktasına
gelebilsinler. Üniversitedeki gelişim süreçlerini TED Üniversitesi’nde devam ettirmeleri
onlara hem sosyal statülerinde hem yaşam
tarzlarında hem de hayat kazanımlarında farkındalıklar yaratmalarında destek olacaktır.”
caksanız, klasik “sınıfa gir kitabı aç, içinde ne varsa onu anlat”,
standardından çıkmak mecburiyetindesiniz. Biz bir hayal kurduk. Bir Öğrenen Üniversite (Learning University). Yani globalleşen, bilginin her gün eskidiği bir dünyada eğitim politikalarının ve müfredatın da her gün değişeceği, bir interaktif modelleme içine girecek, yani fakültelerin vizyonundan önemli olan
üniversite misyonu etrafında bütünleşmiş, bir fakülte oluşturmak üzere bir çalışma yaptık. Eğer “Öğrenen Üniversite”yi gerçekleştirebilirsek, mimari yapımız da bu konsepte oturuyor
zaten, çok büyük bir farkındalık yaratmış olacağız. Bunun zorluğu ne? Kültür olarak ne öğrencilerimiz, ne akademisyenlerimiz buna yatkın değiller. Bu dönüşümü de sağlayabilirsek, bu
gerçekleşecek. Bunun akabinde genel sekreterimizi belirledik.
Hazine Dış Ticaret’te genel müdürlük yaparak emekli olmuş,
1976 yılı mezunumuz İzzet Fehmi Güneş Bey’i görevlendirdik.
Onun dışında mütevelliden bir arkadaşımız sistemi devam
ettirmek için rektör vekili olarak devam ediyor. Fakültelerle ilgili
tasarım komiteleri kurduk. Eğitim Fakültesi ile ilgili çalışmaları-
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mız çok daha hızlı gidiyor. Burada dekan olacak arkadaşımızı
belirledik. Kolej mezunu Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Petek Aşkar, Eğitim Fakültesi Dekanı olacak. Mühendislik
Mimarlık Fakültesi ile ilgili de tasarım komiteleri çalışmalarına
başladılar. Bununla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Gülsüm Sağlamer Hoca’dan gönüllü destek alıyoruz. ODTÜ ve Bilkent Üniversitesi ağırlıklı bir tasarım komitesi ile çalışıyoruz. İktisadi ve İdari Bilimlerle ilgili de yine mezunumuz ve Onur Kurulu üyemiz Prof. Dr. Celal Göle Hoca’nın
yönlendirmesinde bir tasarım komitesi çalışmalarına devam
ediyor.
Hedeflerimiz, öncü olacak kişileri bu yılın sonuna kadar şu
anda mevcut sistemin içinden veya dışardan belirlemiş olmak.

Kadroyu belirlerken TED Koleji mezunu olmasını ön planda tutuyor musunuz?
Hayır biz Türkiye’ye üniversite kuruyoruz, Kolej’e üniversite
kurmuyoruz. Ama tabi ki Kolejli olması bizim için bir artı değer.
Ama illa Kolejli olacak diye bir yaklaşımımız söz konusu değil.
Zaten sadece TED Ankara Koleji’ni bitirmiş olmak, Kolejli olmayı ya da TED’li olmayı hissettiriyor anlamına gelmez. Biz sorumluluğunu bugüne kadar yerine getirmiş, Kolejli veya Türk Eğitim
Derneği’nin misyonunu sahiplenip gereği için destek olmuş
insanlara tabi ki çok daha fazla öncelik veriyoruz.

İlk yıl için tahmin ettiğimiz bir öğrenci rakamı var mı?
Yanılmıyorsam 450 veya 500 kişilik öğrenci ile başlayacağız. Tabi bunlar bölüm analizleri bittikten sonra gerçekleşecek
çünkü TED Üniversitesi’nin dolmak gibi bir sorunu yok. TED
Üniversitesi’nin hangi aralıktan öğrenci alacağı bizim için
önemli. Biz burada belli bir aralıkta kalma gayreti içerisindeyiz.
Onun için tek tek bölüm analizleri yapılıyor. Bölüm analizlerine
göre bunları sonuçlandıracağız.
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Ülkemizde her geçen gün yeni üniversiteler açılıyor. TED
Üniversitesi’nin bu okullar içinde farkı neler olacak?
Tek bir cümleyle söyleyeyim. Onlar gibi olmayacak. Olmaması için gayret sarf edeceğiz. Çünkü bütün dünyada artık 21.
yüzyılda girdinin bir önemi yok, çıktının bir önemi var. Çıktıya
baktığınız zaman, çıktıya ne kattığınız önemli. Türkiye’de birçok
şeyde olduğu gibi üniversitenin kalite algılamasında da hatalar
var. Yani Türkiye’de her üniversite şunu söylüyor. “İlk binden şu
kadar öğrenci aldık” Peki kim söyleyebilir, 2000’inci çocuğun
akıllı olmadığını? Herkes uluslararası yayında Türkiye şu sıradan şu sıraya yükseldi diyor. Peki, kim bakıyor, uluslararası toplum hizmeti endeksinde Türkiye kaçıncı sırada. Ama biz burada başta Eğitim Fakültesi olmak üzere, bir öncü grup vazifesi
ortaya koymak istiyoruz. Biz aslında hiçbir şirkete, hiçbir vakfa
ait olmayan gerçek vakıf üniversitesini kurmaya çalışıyoruz.
Bunun ciddi zorlukları da var. Bu farkındalığı yaratacağımıza
inanıyoruz. Tabi ki her üniversitenin kendi misyonu var. Hatta
ticari üniversitelerin vakıf adı altında bile olsa onlara da saygı
duyuyoruz. Ama bizim misyonumuz bir farkındalık yaratmak,
bununla ilgili gayret sarfetmek. Tabi ki bu farkındalığın da mali
ve maddi bedelleri var onları da koordine etmeye çalışıyoruz.
Üniversitenin açılmasıyla TED, anaokulundan başlayarak
eğitim hayatının sonuna kadar bir öğrenciyi mezun edebilir hale gelecek. Bir öğrenci için bu durumun avantajları
nelerdir?
TED Okullarının yetiştirme tarzının, kendinize güvenden,
sosyal zeka gelişimine, teste sıkışmış bir toplumda hem sporunu yapıp hem sosyal aktivitelerde bulunup hem de akademik
olarak başarılı olan bir nesil noktasında verdiği avantajlar var.
Tabi ki umuyoruz ki bizim mezunlarımızın da en büyük hedeflerinden biri TED Üniversitesi’ne girmek olacaktır. Bir şeyi daha
umuyoruz, devletimiz Fransa hükümetiyle yaptığı anlaşma
sonucunda Galatasaray Üniversitesi’ne sağladığı kendi okullarından yetişenlerin bir kısmına kontenjan avantajını umuyoruz ki
bizim gibi kurumlara da tanır. Bizim çocuklarımız da TED’le
başlayıp, hayata TED’le atılma noktasına gelebilsinler. Üniversitedeki gelişim süreçlerini TED Üniversitesi’nde devam ettirmeleri onlara hem sosyal statülerinde hem yaşam tarzlarında
hem de hayat kazanımlarında farkındalıklar yaratmalarında
destek olacaktır. Tabi herkesi üniversiteye alabilir miyiz? Böyle
bir şey de söz konusu değil.

Üniversite hangi bölümlerde iddialı olmayı planlıyor? Tercihlerini TED Üniversitesi’nden yana kullanacak öğrencilere hangi olanakları sağlayacak?
Her bölümde iddialı olacağız. Eğitim Fakültesini büyük bir
misyon olarak görüyoruz, çünkü neslimiz büyük bir riskle karşı
karşıya. Bu nesli kurtaracağınız zaman, nesli yetiştirecekleri de
düzgün yetiştirmeniz lazım. 21. yüzyıla bunları dönüştürmeniz
lazım. Bizim hiçbir bölümde iddiasız olmamız söz konusu
değil.
Öğrencilere sağlanacak olan olanaklar, tabi bunlar bugün
netleşmiş şeyler değil. Ama hem TED’de okuyup hem de farklı olanaklara sahip olmaları için kendi imkânlarımız dâhilinde
çalışıyoruz. Bu 2011 Ocak ayında ya da bu yılın Aralık ayında
netleşecektir.

Üniversite için eski Kolej binası yenilecek. Binada ne gibi
değişiklikler yapılacak?
Biz işin başından beri dikkat ederseniz, Ankara Koleji lise
kısmı binasının çok taliplisi olmasına rağmen hiç kiraya vermedik. Çünkü beş yıl önce de stratejimiz buranın üniversite olmasıydı. Orada seksen yıllık bir tarih yatıyor, kökünden kopmaması lazım. Onun için proje onaylanırsa dışını değiştirmeden yirmi
bin metre karelik kapalı alana kavuşmayı planlıyoruz. Biz bir de
İncek’te bir arazi tahsis etmek istedik. Aynı Kurtuluş’un Kolej
olarak algılandığı gibi İncek’teki o bölgenin de TED olarak algılanmasını istiyoruz. Hem okulumuzla hem üniversitemizle bazı
olanakları ortak kullansınlar istiyoruz. Onun içindir ki İncek’teki
arsa tahsisinin imar değişikliği için uğraşılıyor. Gerçekleştirebilirsek hayalimiz ilerde kampüsü de oraya yapmak. Tabi ki üniversitenin genişleme politikası içinde ilköğretim kısımlarını da
üniversiteye katmayı düşünebiliriz. Ama şu andaki lise binaları
bize mekânsal olarak dört veya beş yıl yetiyor. Bu kararı da
2011’in sonunda vereceğiz. Arsada bir sorun çıkarsa veya
şehir üniversitesi olmanın avantajlarını daha fazla algılarsak o
zaman o noktada karar verebiliriz. Ama şu andaki stratejimiz,
birinci önceliğimiz kampüsümüzün inşaatına başlamak, olmadığı takdirde diğer alternatifleri değerlendirmek.
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Bavula Sığmayan Hayatların
Buluşma Noktası

Akyurt Vakfı Yaşamevleri

Bir aile sıcaklığı ortamında ağırlanan yaşlılar için her zaman “kıdemli vatandaş” terimi
kullanılan Akyurt Vakfı Yaşamevleri’nde
misafirler için güvenilir, kaliteli ve aktif
yaşam olanakları sağlanıyor.

B

ebeklik, çocukluk, gençlik gibi yaşlılık da her insanın yaşaması gereken bir süreçtir. Bu dönemde
tıpkı bir bebeğe gösterilen özen gibi yaşlı insanlara da maddi ve manevi desteklerin esirgenmemesi gerekir. Kurulduğu 1999 yılından bu yana yaşlılık konusunda farkındalık yaratmak için çaba gösteren ve bu
alanda çok güzel çalışmalara imza atan bir vakıf olan Akyurt
Vakfı da yaşlı insanlarımız için kaliteli, faydalı ve sağlıklı olanaklar yaratıyor. Bünyesindeki yaşam evlerinde misafirlerini bir aile
ortamının sıcaklığında ağırlayan Vakıf’ta yaşlı terimi yerine
kıdemli vatandaş kullanılmasına önem veriliyor. Akyurt Vakfı
İcra Kurulu Üyesi Zeynep Bora’89, yaşam evlerini Türkiye’nin
diğer şehirlerine kaliteden ödün vermeden yayabilmek için
çalışmalar sürdürdüklerinin altını çiziyor.
Akyurt Vakfı, yaşlılığa duyarlı bir toplum oluşumuna katkıda
bulunmak ve bu yaşlılık sürecinde; en güvenli, en kaliteli ve en
aktif yaşam imkânını sunabilmek amacıyla Mete Bora’nın
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öncülüğünde 1999 yılında kuruldu. 2001 yılında yaşam evini
hizmete açan Vakıf, aynı yıl ‘Yılın Vakfı Ödülü’nü de aldı. Faaliyetlerini biraz daha ileri taşıyarak, uluslararası kuruluşlarla da iş
birliği içinde olmak isteyen Akyurt Vakfı, Türkiye’nin birkaç bölgesinde aynı kalitede çalışan tesislerle marka haline gelmeyi
amaçlıyor.
Akyurt Vakfı Yaşamevleri ise Ankara Akyurt ilçesinde 6
dönüm araziye kurulu, 80 oda ve 12 yoğun bakım ünitesi olan
85 kişi kapasiteli konforlu bir tesis. Buraya 55 yaş üstü maddi
imkânları yeterli olan ya da olmayan kişilerin başvuruları, ortama uyum sağlamaları göz önüne alınarak değerlendiriliyor. Şu
anda 61 ‘kıdemli vatandaş’ı bulunan
Yaşamevi’nde; terapi havuzu, konser/sinema salonu; şark odası,
kütüphane, hobi mutfağı ve odası,
bir de ahşap atölyesi bulunuyor.

Yaşam Evlerinde Günler Nasıl
Geçiyor?

Hepimizin bir gün yaşlanacağını,
zamanın çok çabuk geçtiğini ve
amaçlarının yaşlılıkla ilgili farkındalık
yaratmak olduğunu belirten Akyurt
Vakfı İcra Kurulu Üyesi Zeynep Bora
“kıdemli vatandaş” dediği misafirlerin yaşam evlerinde programlarını şu
şekilde aktarıyor:
“Vakıf olarak bu sene bir yıllık kültür ve sanat programları belirledik,
bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek alarak gerçekleştireceğiz. Bunun içine koro çalışmaları,
şiir günleri, tiyatro etkinlikleri ve kültürel gezileri dâhil ettik. Aynı zamanda
sakinlerimiz spor, hobi, el işi, mutfak
ve de ahşap atölyesinde bir sakinimizin çok ciddi çalışması
sonucu çıkan ahşap oyuncaklar yapabilme, kermesler ve pikniklerde bu ürünleri sunma imkânına sahipler. Bu sene başında farkındalığı arttırmak amacıyla sakinlerimizle ilgili “Bavula
Sığmayan Hayatlar” adlı bir belgesel çektik ve bir gösterim
yaptık. Bu belgesel çok ses getirdi, bu sene bir ikincisini yapmayı hedefliyoruz.”
Vakıf Herkesin Desteğini Bekliyor

Kuruluşundan bu yana Akyurt Vakfı gönüllüler ve bağışçılar ile bugünlere gelmiş, ama Zeynep Bora “daha çok çalışma-

mız lazım, hedeflerimiz büyük” diyor. Aktif ve dinamik bir yönetim kurulunun yönettiği Vakıf’ta, yeni oluşturulan ‘hamilik’ sistemiyle her ay düzenli olarak maddi sıkıntısı olan sakinlere destek sağlamak amaçlanıyor. Hamilik sisteminde bir kişi için
gereken ücret 500 lira olarak belirlenmiş ama durumu bu parayı ödemeye yeterli olmayan ama katkıda bulunmak isteyenler
mesela 10 kişi birleşip bir kişinin hamisi olabiliyor.
Şu anda Avrupa Birliği’ne bağlı belli kuruluşlarla yazışma
halinde olan Vakıf, bu arada da Türkiye Yaşlılar Konseyi (TURYAK) ile iş birliği halinde yeni projeler üretmeye çalışıyor. Zeynep Bora “Akyurt Yaşam Evleri’nde her şey elden geldiğince
değil tam olması gerektiği gibi güvenli ve kaliteli. Bağış kutuları, web sayfamızdaki yardım
hesaplarımız desteğinizi bekliyor.” diyor
Gönüllü Olmak

Vakıfta gönüllü olarak görev yapmak isteyenlerde aranan en büyük şart bu gönüllülüğün
sürekli olarak yapılabilmesi. Eğer siz de gönüllü
olmak isterseniz, yaşam evlerinin misafirlerini
gezdirebilir, onlara kitap okuyabilir, yemek getirebilir ya da Vakıf yöneticilerine projeler önerebilirsiniz.
Zeynep Bora gönüllükle ile ilgili olarak şu bilgileri veriyor: “Gönüllülere gelince bu çok ciddi
bir sorumluluk, sürekli olması gerekiyor, her
şekilde olabilir, lütfen bizimle irtibata geçin, her
emek bize bir katkı sağlar. Hepimiz bir gün yaşlanacağız; desteğinizi bekliyoruz.”
Akyurt Vakfı İletişim Bilgileri:
44 9878 (444 YURT)
www.akyurtvakfi.org.tr

Zeynep Gül BORA’89
Zeynep Gül Bora, 1989 yılında TED Ankara Koleji’nden
mezun oldu. 1989-1993 yılları arsında ODTÜ İşletme Bölümü’nde eğitim gördü. 1993-1995 yılları arasında Bilkent’te masterını tamamladı. 1995-2000 yılları arasında Finansbank’ta
Kurumsal Bankacılık konusunda çalıştı. Evli ve 10 yaşında bir
oğlu olan Zeynep Bora, şu an Akyurt Vakfı'nda İcra Kurulu Üyeliği yapmaktadır.
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Washington Büyükelçisi Namık Tan’74

“ABD’de Yaşayan Türkler
Arasından Kongre Üyeleri
Çıkacağına Eminim”
Washington Büyükelçimiz Namık Tan,
Amerika’da yaşayan Türklerin son yıllarda
Türkiye’yi tanıtma ve davalarını anlatmada,
oyunu kurallarına göre oynamayı öğrendiklerini ve artık daha etkili çalışmalar yaptıklarını belirtiyor.

T

ürkiye’nin Washington Büyükelçisi Namık Tan’74
bugüne kadar pek çok zor görevin üstesinden
başarıyla gelmiş, tecrübeli bir hariciyeci. Türkiye’nin, küresel boyutta eskisine nazaran artık çok
daha fazla tanınan ve bilinen bir ülke olduğunu söyleyen Büyükelçi Tan, Amerika ile de çeşitli konularda ilişkilerin
daha kapsamlı bir boyuta ulaştığının da altını çiziyor.
Ülkemizin başarılı diplomatlarından birisiniz. Meslek seçiminizde kimlerin ve nelerin etkisi oldu?
Meslek seçimimde rahmetli babamın rolü büyüktür. Kendisi hariciyeciliği, çok onurlu bir meslek olduğunu vurgulayarak,
bana çocukluk yıllarımdan itibaren telkin etmişti. O’nun sözünü
dinlediğimi belirtebilirim. Zaman içinde babamın telkininin ne
kadar isabetli olduğunu gördüm.

Dış ilişkilerde her zaman çok önemli görevlerde yer aldığınızı biliyoruz. Bugüne kadar hangi ülkelerde ve görevlerde
bulundunuz?
İlk görev yerim Moskova’dır. Orada üç yıl kaldım. Sene
1984 idi ve henüz SSCB dönemi sona ermemişti. 1987’de Birleşik Arap Emirlikleri’ne tayin oldum. Abu Dhabi’de iki yıl görev
yaptım. Bilahare, ilki 1991-1995, ikincisi 1997-2001 yılları arasında olmak üzere üst üste iki dönem ABD’de Washington
Büyükelçiliği’nde çalıştım. İlk büyükelçilik görevimi ise 2007
Ocak-2009 Ekim tarihleri arasında Tel Aviv’de yaptım. Kısacası
daimi görevle dört ülkede bulundum.
Şu anda Washington Büyükelçisi olarak görev yapıyorsunuz. Bu göreve nasıl geldiniz?
Bugüne kadar çeşitli görevleri üstlendim ama şunu özellikle vurgulamak isterim, Washington Büyükelçiliği’ne getirilince-
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ye kadar zorlu, meşakkatli, özverili,
ancak çok onur verici 27 yıllık bir
meslek hayatı geçirdim.

Washington’da 90’lı yıllarda da
görev yaptınız. O zamandan bu
yana Türkiye-Amerika ilişkilerinde neler değişti?
90’lı yıllarda Türk-Amerikan ilişkileri bugün olduğu gibi çok boyutlu değildi. Zaman içinde ilişkilerimiz
askeri iş birliği ağırlıklı olmaktan
öteye geçerek, çok yönlü stratejik
bir iş birliği zeminine oturdu. Henüz
tatminkâr düzeyde olmamakla birlikte ekonomik iş birliğimiz kayda
değer şekilde ivme ve içerik kazandı. Bu çerçevede, artık küresel
sorunların aşılması, barış ve istikrarın korunup, güçlendirilmesi, küresel güvenliğin sağlanması gibi
önemli uluslararası konularda kapsamlı bir çalışma içine girildi.
Bunun başlıca sebeplerinden biri, Türkiye’nin 90’lı yıllardan bu
yana çok süratle gelişip, güçlenmiş olmasıdır. Nitekim, ABD
Başkanı Obama 2009 yılı Nisan ayında ilk yurt dışı ziyaretini
Türkiye’ye yaparak, ilişkilerimizi Model Ortaklık olarak nitelemiştir.

Amerika’da yaşayan Türklerin yaşam koşulları, faaliyetleri,
sorunları, kısacası genel durumları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
ABD’de yaşayan Türkler çok iyi yetişmiş, ülkelerini çok
seven ve kalpleri Türkiye için atan insanlar... Maalesef sayıları
az ve ülke sathına dağılmış vaziyetteler. Buna rağmen, büyük
bir azimle Türkiye’yi tanıtmaya ve davalarını anlatmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar izledikleri yöntemler pek isabetli değildi.
Ancak, son yıllarda oyunu kurallarına göre oynamayı öğrenmişler. Artık etkili çalışmalar yapabiliyorlar. Buraya üçüncü defa
gelişimde beni en çok sevindiren bu husus oldu. Zaman içinde fark yaratan çalışmalarını artıracaklarına inanıyorum. Şimdilik tek eksikleri, ABD siyasetine ilgi göstermekte çok zayıf
olmaları. Onları bu konuda teşvik ediyoruz. Yakında Türk toplumunun arasından da Kongre üyeleri çıkacağına eminim.

Yurt dışı görevlerinde iken Türkiye’de en çok neleri özlüyorsunuz?
Yurt dışındayken insan, hani derler ya, "eşini, dostunu,
akrabasını" çok özlüyor. Onlarla sohbet etmeyi özlüyor. Ülkesinin taşını, toprağını, dağını, denizini, yemeğini ve insanını özlüyor. En azından ben, bunları özlüyorum!

Uzun yıllar yurt dışında bulunmuş biri olarak, Türkiye’nin
yurt dışında nasıl bir imaja sahip olduğunu söyleyebilirsiniz?
Türkiye, küresel boyutta eskisine nazaran artık çok daha
fazla tanınan ve bilinen bir ülke. Nitekim, BM Güvenlik Konseyi’ne ve G-20’ye üyeliğimiz, IKO Genel Sekreterliği’ni yıllardır
yürütüyor olmamız, AKPM Başkanlığı’na bir Türk Parlamente-

rin ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Genel Sekreterliği’ne
bir diplomatımızın seçilmiş bulunması ülkemizin artan ağırlığının en
önemli göstergeleridir. Ülkemiz, bu
çerçevede, uluslararası sorunların
çözümünde de çok etkili girişimler
yapabilmektedir. İsrail-Suriye, İsrailFilistin, Afganistan-Pakistan ve Bosna-Sırp-Hırvat üçlüsü arasındaki
ihtilafların çözümünde, ayrıca
Irak’taki Şii ve Sünni gruplar ile Lübnan’daki taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde çok aktif
rol oynadık. Son olarak, İran ile uluslararası camia arasında nükleer
konuda mevcut anlaşmazlıkların
giderilmesi için yoğun çaba harcamaktayız. Kısacası, Türkiye’nin
giderek artan siyasi ve ekonomik
gücü, ülkemizin küresel plandaki
imajına da çok olumlu yönde etki yapmaktadır.

TED Ankara Koleji’ndeki eğitiminizin kariyerinize nasıl bir
katkısı oldu ve o yıllardan bizlerle bir anınızı paylaşabilir
misiniz?
TED Ankara Koleji benim kariyerimde belirleyici rol oynamıştır. Çok kısıtlı imkânlarına rağmen beni TED Ankara Koleji’nde okutan aileme minnet borçluyum. TED Ankara Koleji
mezunu olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Beni yetiştiren bütün hocalarıma da en içten şükran duygularımı iletiyor,
hayatta olanların ellerinden öpüyor, yaşamdan ayrılanlara da
rahmet diliyorum. O dönemlere ilişkin öylesine güzel anılarım
var ki, onları ne zaman hatırlasam duygulanıyorum. Daima
aklımda olan ders çıkışında okul elbiselerimizle futbol oynarken
yırtılan veya sökülen sayısız pantolonlarımdır. Annem ve
babam pantolonlarım yırtıldığında çok üzülür ve kızar, ama
bana belli etmemeye çalışırlardı. Zira, her türlü yaramazlığıma
rağmen, çok çalışkan bir öğrenciydim. Bu yüzden olsa gerek,
ailem yaramazlıklarıma katlanmaya çalışırdı.

Namık TAN’74
1956 yılında doğdu. 1974’te TED Ankara Koleji’nden mezun
oldu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
Bugüne kadar aralarında yurt içi ve yurt dışında Büyükelçilik Müsteşarlığı, Büyükelçilik, Aday Meslek Memurluğu, Üçüncü ve İkinci Katiplik, Başkâtiplik, Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel
Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı’nın da olduğu çeşitli
görevlerde bulundu. Kariyerinin çeşitli evrelerinde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcılığı, TBMM Özel Kalem
Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevlerinde de bulunan T.C. Washington
Büyükelçisi Namık Tan Evli, iki çocuk babasıdır.
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TED USA "Kuru Fasulye Günü’nde" Buluştu
ABD-TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
(TED USA), New York'ta düzenlediği geleneksel "Kuru Fasulye Günü’nde", TED Ankara
Koleji Mezunlarını buluşturdu.
Kendisi de aynı okuldan mezun olan
New York Başkonsolosu Mehmet Samsar'ın da katıldığı ve destek verdiği 3. Kuru
Fasulye Günü bu yıl Türkevi yerine "Bistrouge" adlı restoranda düzenlendi. Güne New
York ve New Jersey'de yaşayan çok sayıda
TED mezunu, aileleriyle birlikte katıldı.
TED USA Başkanı Doğa Kayalar, derneklerini 3 yıl
önce kurduklarını, her yıl Kuru Fasulye Günü gibi 3-4 değişik
etkinlik düzenlediklerini ve mezunları bir araya getirme amacı
taşıdıklarını belirtti. Eylül ayında Brooklyn Köprüsü’nde yürüyüş
ve bisiklet turu yapacaklarını da söyleyen Kayalar, Washington'daki TED mezunlarının da kendileriyle temasa geçtiğini
anlattı.
Kayalar, şöyle konuştu:
"İleriye dönük hedeflerimizden biri ABD'deki değişik eyalet-
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lerde, kentlerde yaşayan TED'lilerle ortak faaliyetler
yapmak ve onları New York'ta ağırlamak. 2012
yılında da geleneksel bir balo düzenlemeyi
planlıyoruz, tabii bunun için sponsor bulmamız gerekiyor."
Derneklerinin "TED Meşaleleri" girişimine
de destek verdiğini söyleyen Kayalar, ilk
kurulduklarında New York Başkonsolosu Mehmet Samsar ve Türkiye'nin eski BM Daimi Temsilcisi emekli Büyükelçi Baki İlkin'in de yardım ve
desteğiyle mezunlardan para topladıklarını ve bu
parayı TED Ankara Koleji’ne aktardıklarını belirtti.
Kayalar, o parayla bir öğrencinin TED'de burslu okuduğunu bilmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, ileride TED öğrencilerini New York'ta ağırlama planları bulunduğunu kaydetti.
TED USA Derneği, ABD'de yaşayan mezunlar arasındaki
ilişkileri güçlendirmek ve ABD'ye gelme planları olan mezunlara destek verme amacıyla 3 yıl önce kurulmuştu.
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TOKYO

Kalabalık Ama Bir O Kadar Da Huzurlu Bir Şehir!

M

Nihat Eralp ELLİ’82

www.eralpelli.com

oşi moşi! Sizlere Japonca’da “alo” anlamına
gelen kelimelerle tekrar merhaba diyerek söze
başlayayım.
Geçen sene Kolejliler dergisindeki yazımı
okuduysanız neden Vancouver’ı dünyanın en
yaşanacak sehirlerinin başına koyduğumu hatırlarsınız. Eğer
bu şehre taşınmamış olsaydım herhalde ikinci tercihim bir çok
kişinin dileyeceği gibi İsviçre’nin Cenevre veya Zürih’i olmaz,
kesinlikle Asya’nın doğusunda bir çok adaya dağılmış güzide
Japonya’nın başkenti Tokyo olurdu. Bilmiyorum yoksa bende
mi sorun var? Ama bir şekilde deprem riski en yüksek olan
şehirleri listemin ta tepesine oturtmuşum. Acaba Türkiye’de
doğmuş olmam İstanbul’un havasını yıllarca tatmak böyle bir
özlemi genlerime mi işlemiş? Allah korusun! Dünyanın hiç bir
yerinde benzer felaketlerin olmamasını dileyerek Tokyo’nun
kolejliler HAZİRAN2010
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biri. Sebebini tahmin ederseniz. 1800’lü yılların sonlarında İngilizler raylı ulaşım konusunda danışmanlık verirken önermişler.
Buraya geldiğinizde araba kullanmasanız bile, saatte 300 km’yi
aşan hızla giden kurşun trenlere muhakkak binin. Şehrin içinde
araba kullanmak diğer büyük metropollerde olduğu gibi tam
bir işkence, o sebeple çoğunluk metro başta olmak üzere toplu taşım araçlarını kullanıyor. Ama küçük bir risk var! Eğer şirket
arkadaşları ile iş çıkışı olağan yemek ve içki muhabetlerini uzatıp ve son treni kaçırmaları halinde, taksiye verecekleri yüklü
paranın bir kısmı ile tüp otellerde geceyi geçiriyorlar. Bu otellerin neden bu kadar popüler olduğunu sonradan öğreniyoruz.
Meğer bünyeleri fazla içkiyi kaldırmıyormuş! Bu yemekler, toplantılar iş hayatının bir parçası. Uzun mesai sonrası çalışanlar
rahatlamak için beraberce yemeğe çıkıyorlar ve geç vakitte eve
dönüyorlar. Aileleri ile ancak hafta sonları vakit geçiriyorlar.
Dünyanın En Pahalı Şehirlerinden Biri

Kiraz ağaçlarının çiçek açtığı bahar dönemi Tokyo’ya gitmek için en güzel zaman olsa gerek, ama yaz aylarında da gitmenizde sakınca yok, hava hiç bir zaman çok sıcak olmuyor.
Gitmişken “arkadaşımın evinde kalayım” diye düşünüyorsanız,
bu hayalinizden hemen vazgeçin. Bu kadar çok insanın aynı
bölgeye sıkışması sonunda evlerin boyutu küçülmüş, talebe
paralel olarak da ev fiyatları ve kiraları inanılmaz artmış ve yerleşim banliyölere taşmış. İnsanlar evlerine ancak sığıyorlar,
bırakın ağırlamalarını sizi yemeğe almaları bile zor. Biz şanslıydık, benim gibi Kolej mezunu sevgili Canan Ünal’86 gittiğimiz
deprem konusunda en riskli şehirler arasında olduğunu hatırlatmadan geçmeyeyim.
Son zamanlarda hızla büyüyen diğer şehirler her ne kadar
sıralamada Tokyo’nun üzerine geçse de, gündüzleri nüfusu 15
milyona ulaşan bu şehir hâlâ dünyanın en kalabalık şehirleri
arasında sıralanmaktadır. Bu şehrin nâmına uygun olarak, sair
zamanlardaki görevlerinin yanında yoğun yolcu akışı olan saatlerde kalabalık metro istasyonlarında kapıya sıkışan yolcuları
içeri iten beyaz eldivenli metro görevlileri hâlâ aklımdan çıkmıyor. İstanbul’da toplu taşım araçlarına binip kalabalığa lanet
edenleriniz kısa bir Tokyo seyahati sonrası bizim otobüslerimizde bırakın şikayet etmeyi, hallerine şükredeceklerdir. İstiklâl
Caddesi’nin kalabalığı sizi rahatsız mı ediyor? Dünyanın en
kalabalık Shinjuku İstasyonu’nda biraz dolaşın ya da Shibuya
trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçin. Karşınızdan gelen
onca insanı görünce arkanızı dönüp kaçmayı düşünebilirsiniz,
ama bu sefer arkanızda birikmiş insan topluluğunu görünce
kendizi yolun ortasına atmaktan başka çareniz kalmaz!
Japonya’ya gittiğinizde en azından karlı tepesi ile meşhur
Fujiyama Dağı’nı, eski başkenti Nara’yı, Kyoto’yu, ve hemen
yakındaki şehir Yokohoma’yı görmek lazım. Doğal güzellikleri
haricinde gezilecek daha bir sürü yer var ki onları bu sütunlara
sığdırmam imkânsız, o sebeple bu yazımda daha çok Tokyo’ya
ve Japonya’nın kültürüne, yaşam standartlarına temas edeceğim.
Japonya, İngiliz Devletler Topluluğu’na üye olmamasına
rağmen trafiğin ters taraftan (soldan) ilerlediği nadir ülkelerden

zaman büyükelçilikte görevliydi, sağolsun bize evini açtı. Beni
ve eşim Buket’i nerdeyse Tokya’da kaldığımız süre boyunca
ağırladı.
Eğer otelde kalacaksanız o zaman bütçenizi biraz daha
büyütmeniz gerekebilir. Oteller Moskova standartlarında olmasa bile oldukça pahalı. Beni özellikle bir otelde en çok etkileyen
husus tuvaletin klozetiydi. Bir Türk olarak hepimiz taharet musluğuna alışkınız ama Japonya’da oturduğunuz klozetin hemen
yanındaki kontrol düğmeleri ısıtma opsiyonu ile birlikte cinsiyeHAZİRAN2010 kolejliler

gezi
74

tinize göre size farklı seçeneklerde temizlik imkânlarını sunuyor.
Hem hijyenik, hem de tahmin edemeyeceğiniz kadar keyifli,
üstelik elinizi de bulaştırmaktan kurtuluyorsunuz. Üstelik tuvalete girer girmez otomatik çalışan havalandırma ile işiniz bitince
sensörle çalışan sifon ile sizden sonra tuvaleti kullanacakları da
düşünmüşler.
Teknoloji sadece tuvaletlerde değil tabi ki, yaşamın tamamında sizin yanınızda, her zaman diğer ülkelerden bir adım
önde. Yaklaşık 7 sene önce 3G oraya gelmiş, insanlar cep telefonları ile internette surf yapıyorlardı, robotlar insanlara hizmet
etmeye başlamışlardı. Kyoto’ya gitiğimizde paraya kıyıp bizim
kaplıca otellerine benzer Japonya’nın meşhur Ryokan otellerinde kaldık. 1,000 $’dan fazla olan gecelik ücretini ödeyip odamızın kapısını açtığımızda yaşadığımız şaşkınlığı size anlatamam. Yaklaşık 30 m2’lik odada yerdeki siyah beyaz televizyon
ve 2 tatami haricinde hiçbir şey yoktu. Aslına bakarsanız o
sebeple yerleşmesi kolay oldu. Tahtadan yapılma banyosu
ağzına kadar kaynar yeraltı suyuyla doluydu, şartları biraz zor
olsa da içinde banyo yapmak oldukça değişik bir tecrübeydi.
Akşam yemeği için kurulan yer sofrası bizi neyin beklediğinin
habercisi gibiydi. Kapımızın dışında bizden bir sonraki yemeği
içeri getirmek için bekleyen butler tarzı görevli, muhtemelen
Japonya’nın bilinen bütün otantik yemeklerini o akşam sırasıyla beğenimize sundu. Arasında sushi, teriyaki gibi bilinen
yemekler olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Servis
yapan hanım İngilizce konuşamadığı için ne adlarını ne de içinde neler olduğunu öğrenebildik, belki böylesi bizim hayrımızaykolejliler HAZİRAN2010

dı. Hazır konu yemeklerden açılmışken Kobe etine değinmeden geçemeyeceğim. Restoranlarda tabağı 100 $’dan başlayan fiyatlarla servis edilen etin en büyük özelliği, besiciliği yapılan sığırların yediklerine ek olarak bira ile beslenmesi, Japonların yerli içkisi olan sake ile masaj yapılmasıdır. Normalde etin
kenarında kalan yağlar yapılan masaj neticesinde etin bütününe dağılarak ete muhteşem bir tat vermektedir. Hâlâ yemediyseniz ve vejetaryan değilseniz Kobe etini denemenizi hararetle
öneririm.
Yukarıdaki satırlarda gördüğünüz gibi rakamlar ne yazık ki
biraz göz korkutuyor. Tokyo dünyanın en pahalı şehirlerinden
biri, ama buna paralel olarak insanların gelirleri de yüksek.
Bunu şehirde hatrı sayılır sayıdaki Louis Vitton Mağazası’ndan
da anlayabiliyorsunuz. Mirastan alınan hayli yüksek vergi sebebiyle insanlar ev almak yerine paralarını dünyayı gezmeye harcıyor.
Ada bir millet olması ve 20.yy ortalarına kadar yabancı ırklarla fazla münasebeti olmaması Suudi Arabistan’daki kabilelerde de yaygın olarak görülen genetik hastalıkların oranını arttırmıştır. Ama bu gözünüzü korkutmasın, hanımlarda yaygın
eğri bacaklar haricinde görünür bir yapısal bozuklukları yok.
Diğer Asyalı ırklara benzeyen Japonlar kültürleri gereği insanlara ve doğaya çok saygılılar ve değer veriyorlar. Bunu birbirlerine hitap şeklinde ve davranışlarında kolaylıkla görebilirsiniz.
Yabancılara karşı çoğunlukla soğuk görünmelerinin ana sebebi yabancı dil bilmemelerinden ve Asyalı kültürlere özgü çekingenliklerinden kaynaklanmaktadır. Türk kültürüne benzeyen bir
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özellikleri ise aile ve büyüklerinin her zaman bireylerin kararında söz sahibi olmasıdır. Buna karşın sokaklarda ve parklarda
aykırı giyinen, çizgi karakterlerin kıyafetleri ile dolaşan bir çok
gence rastlayabilirsiniz. Kaldığım süre boyunca o kalabalığa
rağmen ne kargaşa yaşandığını, ne kavga ettiklerini, ne bağırdıklarını duymadığım Japonlar, hem anlayışlı, hem duyarlı ve
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hem de yardımseverler. Bu özellikleri, canayakın, barışcıl ve
içten davranışları ve ülkenin doğal güzellikleri beni bu ülkeye
hep çekiyor.
Tokyo’ya gittiğinizde görmeniz gereken bir çok mekân ve
yapmanız gereken bir kaç önemli şey var. Neler mi?
• Shibuya – Hem alışveriş yapmak için hem de bir şeyler
atıştırmak için
• Shinjuku – Kalabalığı hissedin. Aynı zamanda Gyoen Parkı’nı da gezmeyi ihmal etmeyin.
• Tokyo Kulesi – Kırmızı rengi ile gözden kaçırmanıza
imkân olmayan kuleye çıkıp Tokyo’nun belli bir kesmine yukarıdan bakın
• Tokyo Park – Park Hyatt Oteli’nin yanında, Tokyo Kulesi’nin yakınındaki park
• Yoyogi Park – Tokyo’nun meşhur ve en büyük parkını
muhakkak gezin. İçinde üst üste dizilmiş sake varillerinin, çarpıcı renklerdeki uçuk kıyafetleriyle gezinen gençlerin fotoğrafını
çekmeyi ihmal etmeyin. Dışarıda gerçekleşen bir Japon düğünü yakalarsanız izleyin. El sanatlarına, bonzailere, ikebanalara
verilen emeği görün.
• Tsukiji Balık Pazarı – 24 saat açık olan pazara sabah
saatlerinde gitmenizi öneririm
• Ginza – Alışveriş
• Asakusa Kannon Tapınağı
• Roppongi – Elçiliklerin bulunduğu bu bölge gece hayatı
için uygun bir bölgedir.
Son olarak, orada ne kadar uzun kalırsanız kalın, Türkiye’de bile zor bulacağınız leziz Türk yemekleri tatmak için Kei
Erer’in’83 Harem isimli restoranına muhakkak uğrayın.

Nihat Eralp ELLİ’82
1965’te Ankara’da doğan Nihat Eralp Elli, TED Ankara Koleji’nden 1982 yılında mezun oldu. ODTÜ Elektrik Bölümü’nden
mezun olduktan sonra Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’na girdi.
Askerlik sonrası kısa süreli Ziraat Bankası’nda uzman olarak
çalıştı. Sonrasında mesleğini yapmak üzere 1993 yılında Siemens’e geçti. Siemens’teki kariyerinin son iki yılında, KalDer
Ankara Şubesi’nin Genel Sekreterliği görevini başarıyla yerine
getirdi. Nisan 1999 yılında Nokia’ya geçti, sırasıyla Operasyon
Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticiliği görevlerini icra etti.
2007 yılının sonuna kadar aynı şirketin Riyad’daki merkezinde
sırasıyla Orta Doğu İnsan Kaynakları ve Servis Hizmetleri Satış
yöneticilikleri görevlerini yerine getirdi. 2008 yılının başında
Dubai’ye taşındı ve uluslararası bir Amerikan petrol şirketinde
Orta Doğu İnsan Kaynakları yöneticiliği yaptı. 2009’da Kanada’ya
taşındı. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Elli, farklı ülkelerde birçok gönüllü çalışma yaparak ve dernek faaliyetine katılarak
bulunduğu topluma hizmet etti. www.eralpelli.com vasıtası ile
edebi yazılarını çevresi ile paylaşan, bilim, felsefe ve edebiyata
ilgi duyan Elli, düzenli olarak yoga yapmaktan, basketbol, tenis ve
golf oynamaktan keyif alıyor.
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İç Mekan Tasarımlarında Tercih Edilen Marka

Yurtiçi ve yurtdışında önemli projelere imza
atan Melih Gün’81 önderliğindeki İkoor ekibi
yapmış oldukları tasarımlarda kalite ve konforu
birleştiriyorlar.

G

ünümüz modern yaşamının aranılan unsurlarından biri kullanılan yaşam alanlarının daha konforlu ve rahat yaşamaya elverişli olması. İster kendi
eviniz olsun ister geçici bir süreliğine kaldığınız
otel, restoran veya alışveriş merkezi… Mekanlar
ne derece konforlu, modern ve farklı olursa o derece beğeni
topluyor. Bu beğeniyi sağlayanlar ise özel tasarım ekipleri.
Ankara merkezli İkoor da çok önemli projelere imza atan ve
öncelikle tercih edilen tasarım şirketlerinden biri.
Yurtiçi ve yurtdışında sayısız özel ve farklı projeler gerçekleştiren İkoor ekibinin başında TED Ankara Koleji mezunu
Melih Gün’81 bulunuyor.
Hemen her yerde göremeyeceğiniz tasarımlar gerçekleştiren, farklı çizgisiyle ve yaptığı kaliteli işlerle tanınan, iç mimari
projelendirmeleri yapan İkoor’da konfor ve kalite ön planda
tutuluyor.
İkoor, ana bazda iç mimari projelendirmeleri yapan bir firma. Şirket bazı projelerde iç mimariden başlayarak, anahtar
teslimine kadar olan süreci yönetirken, bazen de sadece proje
tasarımını yapıyor.
İkoor’un çalışma yaptığı mekanlar arasında iş yerleri, büyük
mağazalar, konferans salonları ve ağırlıkla oteller yer alıyor. Son
kolejliler HAZİRAN2010

yıllarda kongre merkezleri, konferans salonları gibi mekânlar
için ihtiyaçların arttığını, kendilerinin de o yöne doğru uzmanlaşmaya başladıklarını belirten Melih Gün’ün tasarlamaktan en
çok keyif aldığı mekânlar ise oteller.
Yapılmayanı Yapmaya Çalışan Bir Ekip

Bugüne kadar yurt dışında da önemli çalışmalar yapan İkoor’un şu anda en çok önem verdiği işlerden biri, organik formlar tasarlayan Irak asıllı ünlü İngiliz Mimar Zaha Hadid’e ait olan
Bakü’deki Oditorium projesi. İkoor bu projenin akustik ve
ahşap işlerini üstlenmiş durumda.
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Bu ve bunun gibi başarılı işlere imza atan İkoor ekibi dört
ana departmandan oluşuyor; tasarım-mühendislik, ticari-lojistik, üretim ve mali-idari-hukuki. Melih Gün ekibiyle ilgili olarak
da şunları söylüyor: “Yapı olarak matris bir yapımız var. Sürekli
oturmuş bir hiyerarşi yok bizde. Her projenin kendi organizasyon şeması var. Siz bir projede proje yönetmenisinizdir, diğer
projede tasarım-mühendislik ekibinde bir üye olabilirsiniz. Her
proje işinde yeni bir organizasyon oluşur. O proje bittiği zaman
herkes kendi yerine geçer.”
“Bizim İşimiz Müşterinin Problemini Satın Almaktır”

Proje hazırlarken ihtiyacı doğru tanımlamak gerektiğini söyleyen Gün, “Konforla kaliteyi bir araya getirebilirseniz çok lezzetli bir şey olur. Benim temel standardım kalitedir.” diyor. İşlerinin, müşterinin problemini satın almak olduğunu, onun sorununu aldıklarını ve çözdüklerini söyleyen Gün, “müşterinizle
zevk konusunda buluşamıyorsanız beraber çalışmamanız
gerekir” diyor ve bunun bir takım işi olduğunu vurguluyor.
Haydar Aliyev Oditoryum - Bakü

Melih Gün gerçekleştirdikleri bir projenin süreciyle ilgili olarak da şunları söylüyor: “İlk önce ön görüşmeler yapılır, müşterinin neye ihtiyacı olduğu anlaşılır. Ya ellerinde bir proje vardır
ya da ihtiyaçlarının tarif edilmesi gerekir. Biz buna göre bir ön
teklif oluştururuz, bunun bir kısmı projeyle bir kısmı bütçeyle
ilgilidir. Bizim başarılı olduğumuz alan da bütçeleri iyi yönetmek. Zaman olarak da hızlıyız. Bizim yaptığımız işlerin çoğu
bugüne kadar birkaç ay öncesinden biterek yürümüş projeler,
bu da işveren açısından büyük bir avantajdır. Bir de bizim iyi
tarafımız sadece proje ve üretim yapmak değil. Biz zaman-fiyat
aralıklarını ihtiyaca göre doğru yöneten tarafta olduğumuz için
tercih ediliyoruz, onun için kontrat yapıyoruz.”
İkoor İletişim Bilgileri:

Turan Güneş Bulvarı
571. Cad. 607. Sk. No:1
06550 Çankaya Yıldız / Ankara
Tel: 0312 490 90 77-78
Faks: 0312 490 90 79
Adres: Çankırı Yolu 4. Km Akyurt / Ankara
Tel: 0312 847 51 71
www.melihgun.com
www.ikoor.com.tr
www.sanset-ikoor.com.tr

Melih GÜN’81
1964 yılında Ankara’da doğan Melih Gün 1981 yılında TED
Ankara Koleji’ni ve 1985 yılında ODTÜ Mimarlık Fak. Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Endüstri Tasarımcıları Meslek
Kuruluşu: ETMK, Mobilya sektöründe kurulan OMSİAD ve
MUDER’in kurucuları içinde yer aldı. Bugüne kadar TÜGİAD merkez yönetim kurulunda, Ankara Sanayi Odası’nda, OAİB, Orta
Anadolu İhracatçı Birlikleri’nde çeşitli görevler üstlendi. 1994 yılında yarattığı İkoor markası ile genel mekânlar, ofis, kapı, mutfak ve
otel tipi taahhüt üretimleri yapmakta olan Gün, ayrıca Sanset İkoor Proje Taah. ve Dek. Ltd. Şti ile tasarım, proje, taahhüt, üretim
ve tedarik konularında yurt içinde ve yurt dışında pek çok prestijli ve başarılı projeye imza atmaya devam etmektedir. Melih Gün
evli ve iki çocuk babasıdır.
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Temiz Bir Gelecek için Yeşil File

Pazardan, marketten, bakkaldan satın aldığımız ürünlerin koyuldukları poşetlerin doğaya
ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Toprağımızı dahi kirletebilen bu poşetler
doğada 500 ile 1000 yıldan önce yok olmuyor. Poşet kullanımını azaltmak ve doğaya verdiği zararı önlemek için çok önemli kampanyalar yürütülüyor. Tüketiciyi Koruma Derneği
(TÜKODER) Ankara Şubesi tarafından başlatılan ve Tüketici Dernekleri Federasyonu
(TÜDEF) tarafından desteklenen “İklim İçin Yeşil File” adlı kampanya da bunlardan biri.

S

bir süreci barındırıyor. Poşet hayatımıza
ağlıklı çevrede yaşamanın
20 yıl önce giren, alt yapısı oluşturulursa
önündeki en büyük engelinsanların çok kolay vazgeçebilecekleri
lerden biri iklim değişikliği;
bir şey.
İklim değişikliği ile beraber
seller, kuraklık gibi problemYeşil File Kampanyası
lerle de karşı karşıyayız. İstanbul’da, ArtTÜKODER olarak 17 Nisan Dünya
vin’de yaşanan sel felaketleri, Ankara’da
Poşetsiz
Günü’nde Yeşil File Kampanya2007’de yaşanan susuzluk, yöneticilerin
sı’nın
açılışını
Yenişehir Pazarı’nda yaphatalarını bir kenara bırakırsak bir yanıytık.
Hem
pazar
esnafına hem de alışverila da iklim değişikliğinin sebep olduğu
şe
gelenlere
file
dağıttık. Çok büyük
etkilerdi. Bu iklim değişikliğinin en büyük
memnuniyetle
karşılandık,
“biz de file
nedeni ise tabii insanoğlu. TÜKODER
arıyoruz
ama
bulamıyoruz”
diyenler
olarak bizler de iklim değişikliğinde
oldu.
Bu
etkinliği
bir
iki
pazarda
daha
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Türkiye için de bunun hızla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. belediyeleri medyaya açıklayacağız. Marketler için de çağrılar
Türkiye’de bazı belediyeler Bölgesel Çevre Merkezi-REC’in yapmaya başladık, kampanyamızı destekleyen örnek marketİklim Dostu Belediyeler Kampanyası’na destek verdi ve imzacı- ler ve bakkallar çıkarmaya çalışıyoruz.
Ankara’nın genel kapsamını bitirdikten sonra kampanya
ları arasında bulundu. Belediyeler bu kampanyayla beraber
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TÜKODER’in örgütlü olduğu başka illerde
nasıl geçileceğine dair çalışmalara başladılar. Biz de Ankara’da
kampanyayı
yaygınlaştıracağız,
buradaki deneyimleri diğer illebenzer bir şey istiyoruz. Ankara, başkent olmasına rağmen bu
re
yaymayı
planlıyoruz.
konuda örnek olan bir belediye yok. Ankara’da da bu işin lokomotifi olan belediyeler çıkarabilir ve girişimlere başlayabilirsek Amaç Tüketiciyi Aktif Hale Getirmek
kampanya Türkiye’de daha hızlı yayılabilir.
Poşetle ilgili Türkiye’de çok fazla kampanya yapıldı. Bu işte
İklim değişikliği ile ilgili çözümler mutlaka üretilecek; ama tüketicilerin aktif olması, talep etmesi gerekiyor, biz o ayağı
sorun ne zaman üretileceği. Zamanımız çok sınırlı. Önümüzde- örgütlemek için bu kampanyayı yapıyoruz. Tüketicilerin poşet
ki beş yıl hızlı kararların alınıp, hızlı adımların atılması gereken istememeye başlaması gerekiyor. Ama bunun da ötesinde
kolejliler HAZİRAN2010

çevre
79

rulolarla satılıyorlar ve normal çöp poşetleriyle fiyatları aynı.
Bütün bunlar belediye açısından kararlılık, insanlar açısından gönüllülükle yürüyecek bir şey. Yaptırım gerektiren ve siyasilerin kararlı olmasını gerektiren bir konu. Yapacağımız tek şey
poşetten vazgeçiyorum demek ve bunu zorlanmadan yapabiliriz.
Poşet Çevreye Nasıl Zarar Veriyor?

tüketiciye poşetin yerine geçecekbir malzeme verilmesi gerekiyor. Bu alışkanlığını değiştirmesini hızlandıracak mekanizmalar
sağlanması gerekiyor. Bu noktada tüketicilerin alışkanlıklarını
değiştirmek ve bir de belediyelerden bu yönde siyasi irade
çıkarmak için bu kampanyayı yapıyoruz.
Şöyle bir şey istiyoruz, belediyeler tüketicilere kişi başına
file ve bez torba dağıtsın. Tüketici markete, pazara gittiğinde
poşet olmazsa neyle alışveriş yaparım kaygısından kurtulsun,
ondan sonra da yasaklama girişimleri başlasın.
Bir de bio-çözünür poşetler var, bunlar patates nişastasından, organik malzemeden yapılan çöp poşetleri. Piyasada

Poşet 500 ile 1000 yıl arasında doğada yok oluyor. Poşetin
üretilmesi için zaten bir enerji gerekiyor, petrol ve benzeri ürünler yakarak üretiliyor. Bu da küresel ısınmaya neden olan karbondioksit üretilmesine neden oluyor.
Bir örnek verecek olursak, poşet Ruanda’da 2007’de Avrupa’dan daha önce yasaklandı. Çünkü bir anda içme sularının
ve sulamanın sağlandığı nehirler poşetler yüzünden kirlendi,
balık ölümleri gerçekleşti. Poşetler, suların yüzeyini kapatarak,
altta canlıların oksijensiz kalmasına neden oluyor, toprakta
çözülürken zehirli kimyasallara dönüşüyor bunlar da gıdaların
yapısına giriyor ve böyle bir mekanizmayla vücudumuza zarar
veriyor. Ömürleri 12 dakika olan poşetler, sonrasında atılıyor ve
çevrede dolaşmaya devam ediyorlar.
Avrupa ile Amerika arasında iki kıta büyüklüğünde boş, serbest dolaşan poşetlerden oluşan çöp adaları var. Okyanus
akıntılarıyla beraber belli bir coğrafyada toplanmışlar. 12 m
derinliğinde, suyun etrafında sürekli yüzen bir şey ve temizlenmesi çok pahalı. Ülkemizde de Van Gölü poşet kirlenmesiyle
ilgili en çok sorun yaşayan yer. Kısacası poşetlerin sayısız
olumsuz etkisi var; doğaya, sağlığa, iklime ve çevreye.
Gelişmiş ülkelerdeki boyutuna gelecek olursak; poşete
topyekün bir yasaklama söz konusu değil, Avrupa ve Amerika’da kent kent değişik kararları uygulayanlar var. Mümkün
olduğunca teşvik etmeyecek şekilde yaklaşıyorlar konuya.
Yasaklama kararları da peş peşe geliyor, poşet tüketimini azaltmak için poşeti doğrudan parayla satanlar, marketlerde bulundurmayanlar, poşet kullanımını azaltmak için vergi koyanlar da
var. İrlanda vergilerle %90 oranında poşet kullanımını azaltıyor.
Fransa ise bir yıl içinde tamamen yasaklamaya geçecek.
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İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker:

“Pembe Köşk’ü, Cumhuriyet Eğitimi
Verecek Bir Kültür Merkezi Yapmak İstiyoruz”

İsmet İnönü ve ailesinin bir dönem yaşadığı ve Cumhuriyet tarihimizde önemli kararların
alındığı yerlerden biri olan Pembe Köşk, günümüzde içinde çok değerli eşyaların bulunduğu bir müze. Müzenin kurucularından Özden İnönü Toker Hanımefendi amaçlarının,
ilerde Köşk’ü öğrencilere Cumhuriyet eğitimi verecek bir kültür merkezine dönüştürmek
olduğunu söylüyor.

P

embe Köşk, Cumhuriyet’in kurulduğu yıllara tanıklık
etmiş, ülkemizin kurucularından Büyük Devlet Adamı
İsmet İnönü ve ailesinin yaşadığı ve her tarafı sayısız
anılarla dolu bir Müze-Ev. Başkanlığını Özden Toker
İnönü Hanımefendi’nin yaptığı İnönü Vakfı tarafından
senede iki kez ziyarete açılan Köşk’te her şey orijinal haliyle
muhafaza edilebilmiş. Dergi Çalışma Grubu olarak ziyaret ettiğimiz Pembe Köşk’te Özden Toker İnönü Hanımefendi, anlattıklarıyla bizleri adeta Cumhuriyet tarihimizde bir yolculuğa çıkardı.
kolejliler HAZİRAN2010

Şu an, her yanı anılarla dolu Pembe Köşk’te bulunuyoruz.
Bu evin anlamı sizin için nedir?
Bu evin benim için anlamı çok büyük. Ben bu evde doğdum, büyüdüm ve evlendim. Bütün sevdiklerimle bu evde
beraber yaşadım, hâlâ da burada yaşıyorum. Hayatımda çok
önemli yeri olan kişileri, Atatürk’ü, o devirde yaşayan insanları
burada tanıdım. Cumhuriyet’in nasıl kurulduğunu canlı olarak
onlardan dinledim. Ben Cumhuriyetin ilk kuşağındanım, onun
için ilk yıllardaki o heyecanı, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılı-
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ğı, 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarındaki coşkuyu ve heyecanı hepsini bu evde yaşadım. Aslında bu kadar şanslı olduğum
için kendimi size borçlu hissediyorum. Bazen çocuklara anlatıyorum, masada Atatürk’le beraber yemek yerdim; masanın
başında Atatürk oturuyor, ben masanın ucunda yemek yiyorum. Merak ediyorum, Atatürk niçin beni masaya oturturdu?
Yukarı katta da rahatlıkla yemek yiyebilirdim. Herhalde diyorum
size bunları anlatabilmem içindi. Atatürk o kadar ilerisini gören
bir insandı ki… Kısacası bu ev benim için hem kendi ailemi,
hem Atatürk’ü hem de Cumhuriyet’in ilk yıllarında yaşanan
günleri içimde hissettiğim bir ev.

Köşk’ün müzeye dönüşümü ve o günlerde yaşananlar
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Benim çocuklarım var, Ömer Ağabeyimin çocukları var.
Erdal Ağabeyimin ise -aramızda en çok çocuk seven olduğu
halde- çocuğu olmadı. Hocaydı, onun için öğrencileri çocukları gibiydi. O, bizim bu evde yaşadıklarımızın, gördüklerimizin
gençlerle paylaşılmasını istiyordu. Yurt dışında çokça örnekleri
olan, devlet büyükleri için yapılmış müzeler oluyor. Erdal Ağabeyimin aklında da böyle bir şey vardı.
Babamı kaybettikten 10 sene sonra babamın kitaplarını,
belgelerini toplayıp, bir vakıf kurmaya teşebbüs ettik. Vakıf kurmak kolay bir şey değil; para ve sermaye istiyor. Biz memur
çocuklarıyız, babam da memurdu. Ay başında aldığımız maaşla idare etmeye alışık insanlarız. Aramızda varlıklı bir insan yoktu. O sırada sitedeki konutlar yapıldı, bu konutların bir kısmını
sermaye olarak göstererek Vakfı kurabildik. Şu anda Vakfa
bağışlanmış dairelerden gelen parayla bu işi yürütebiliyoruz. İlk
başlarda ne yapacağımızı bilmiyorduk. Annem başkanımızdı,
Erdal Ağabeyim de başkanlığa niyetlenmişti ama o sırada politikaya girdi. Bir süre annemle beraber yürüttük vakıf işlerini,
annem vefat edince başkanlık görevini ben üstlendim.

Müzede neler sergileniyor?
İlk başlarda vakıf çalışmalarını amatörce yapıyorduk, sonra
baktık ki meraklısı, ilgileneni çok; ne göstersek ilgi çekiyor…
Annemin eşyalarını karıştırınca mektuplar çıktı, annemin gelinliğini de o şekilde bulduk. Eski Türkçe, yeni Türkçe belgeler bulduk. Uzun ve titiz bir çalışmadan sonra 3000’den fazla belge
eski Türkçe’den yeniye çevrildi. Onların hepsi arşivlendi. Fotoğraf ve belge olarak zengin bir arşivimiz oldu.
Bizim şimdiki amacımız ise Pembe Köşk’ü devamlı açık bir
müze haline getirmek. İstanbul’daki Sabancı Müzesi gibi, evi
koruyarak, her odayı kendi eşyasıyla muhafaza ederek bir
müze yapıp, benim yaptığım değişik sergileri de başka bir
mekânda göstermek istiyoruz. Bunlar için yapıya ilave yapmamız lazım, mümkün olduğu kadar buranın görünüşünü bozmadan yapmak için hazırlanan bir de projemiz var. Bu projeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
Müze’de hep değişik şeyler sergilemeye çalışıyoruz. Annemin sakladığı o kadar çok şey var ki; her seferinde yeni şeyler
keşfediyoruz. Biraz arkeolojik çalışma yapar gibiyiz. Son olarak
hukuk devrimiyle ilgili birkaç yeni vesika çıkardık. Biz daha çok,
okullara ulaşmayı istiyoruz. Sürekli açık bir müze olduğumuz
zaman Pembe Köşk’ü okullardan gelecek öğrencilere Cumhuriyet eğitimi verecek bir kültür merkezi yapmak istiyoruz.

Ziyaretçiler hangi zamanlarda ziyarete gelebiliyor?
Şu anda Müze’yi sadece senede iki kere açabiliyoruz,
devamlı açamıyoruz; çünkü burasının korunmaya alınması
lazım. Her sene 10 Ekim’de başlayıp 40 gün boyunca ve 10
Nisan’da başlayıp 19 Mayıs’ı da içine alacak şekilde açığız.

İnönü Vakfı’nın yaptığı diğer çalışmalardan kısaca bahsedebilir misiniz?
İzmir’de babamın doğduğu bir ev var, yokuş üzerinde
küçük, şirin bir ev. Onu bir aile dostumuz vakıf kurulur kurulmaz
bize bağışladı. Bir de Heybeliada’da bizim yazları gittiğimiz bir
ev var. Her ikisi de bugün müze halinde ve devamlı açık; İnönü
Evi olarak olduğu şekliyle gezdiriliyor. Malatya’da İnönü Müzesi var. Sivas’ta babamın okuduğu okul İnönü Konağı olarak
gezdiriliyor. Bunun yanında arşivi düzenlemek üzere yaptığımız
çalışmalarımız var. Babamın ölüm yıl dönümlerinde toplantılar
düzenliyorduk ve onları kitapçıklar halinde basıyorduk. Baktık ki
gençler gelemiyor, biz üniversitelere gitmeye başladık. 20 yıldır
25 Aralık’ta değişik illerdeki bir üniversiteye gidiyoruz. Oralarda
toplantı, panel, dinleti ve sergi düzenliyoruz. Bu arada Pembe
Köşk’te açtığımız sergileri istendiği zaman üniversitelere ya da
muhtelif yerlere dolaştırıyoruz. Mesela geçen sene annemin
elbiselerinden oluşan güzel bir sergi yaptık İstanbul’da. Aynı
zamanda kitaplar bastırıyoruz. Babamın bizlere, ağabeylerime
yazdığı mektuplar ve anılar var. Onları toparlayıp kitap haline
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getiriyoruz. Bizim basma imkânımız yok. Bilgi Yayınevi basıyor,
bize indirimli veriyor, biz de müzede satışını yapıyoruz. Bir ara
TED’le birlikte babamın eğitimle ilgili konuşmalarını ve eğitimin
önemine dair düşüncelerini içeren, dili kolay anlaşılır bir kitap
çalışması yaptık. Babam “bir çocuğa yapılacak en büyük kötülük çocuğa hak etmediği notu vermektir” derdi. Çünkü hayatı
boyunca haksız yere birtakım şeyleri elde etmeğe çalışacağını
söylerdi.

İsmet İnönü Türk Eğitim Derneği’nin kurucuları arasında
idi. TED’in İsmet İnönü için önemi neydi? Siz TED’in şu
anki çalışmalarını nasıl buluyorsunuz?
Atatürk’ün de babamın da Cumhuriyet’i kurar kurmaz ilk
düşündükleri şey eğitim. Cumhuriyetin ne olduğunun anlaşılması için okullara inkılâp dersi koyuyorlar; inkılâp yapılmış ama
niçin yapılmış? Yapılan devrimleri gençlere hayatın içinde eğitimle anlatmak istiyorlar. Bu doğrultuda da halk evlerini kuruyorlar, buralarda her yaştan çocuklar, anne-babaları, hatta
onların anne ve babaları hepsi eğitim alıyorlar, sanatla ve bilimle ilgileniyorlar. Buralardaki eğitimin okullarda da yapılması için
Türk Eğitim Derneği’ni kuruyorlar, düşünce o. Eğitimin halka
yayılması için bu tarzda okullar açmayı planlıyorlar. Babam da
Dernek’in ilk başkanı oluyor. Çok faydalı işler yapılıyor. Yabancı
lisan öğretmek çok önemli. Babam yabancı dil öğrenimine çok
önem verirdi. Yabancı dil bilerek dünyaya açılabileceğini düşünürdü. Babam Osmanlı döneminde askeri okuldayken Fransızca öğrenmeye başlamış, 1895’te Sivas’taki okulda Osmanlı
çocuklarına Fransızca öğretiyorlarmış. Sonra kendisi Almanca
kolejliler HAZİRAN2010

öğrenmiş, 50-55 yaşlarında da İngilizce öğrendi.
Ama babam bizi Kolej’e yollamak istemedi. Resmi okullarda okutmak istedi. Birtakım insanlara özel bir eğitim vermek;
ama bu imkânları zaten olanları sıradan okullara yollamak
düşüncesindeydi. Bizi daha sıradan çocuklar olarak yetiştirmeye çalıştı. Bu konuyla ilgili olarak babamın ağabeylerime yazdığı çok güzel mektuplar vardır. Mesela Ömer Ağabeyime yazdığı bir mektup onun çocuk yetiştirme tarzını da belli eder. Ömer
Ağabeyim teknik üniversitede okurken babam ona yazdığı bir
mektupta “benim hayatım imkânsızlıklar ve mahrumiyet içinde
geçti. Senin imkânlar içinde kendini mahrum etmen lazım.
Cumhurbaşkanı oğlusun ama yine kendini kontrol edip, bazı
şeylerden kendini mahrum bırakmalısın” der. Babamın bizleri
yetiştirme tarzı böyleydi onun için bizleri resmi okullara gönderdi.
Babam, Kolej’in çok önemli bir okul olduğunu ve ülke olarak böyle bir okula ihtiyacımız olduğunu biliyordu. Ben Kolejli
çocuklara da söylüyorum; Kolejli çocuklar özel bir amaçla
yetiştiriliyorlar. O okulda okuduktan sonra onların hepsinin Atatürk’ün Cumhuriyet’i niçin kurduğunu, devrimlerin ne olduğunu,
bu devrimlerin neden bizim için hayati rolleri olduğunu bilip, gittikleri her yerde hangi mesleği seçerlerse seçsinler bunları yaymaları lazım. Onlara özel bir vazife veriliyor. “Bu okuldan mezun
olduğun zaman şunları yapmaya mecbursun, seni bunun için
yetiştiriyoruz” denmesi lazım. Atatürkçü olmak bir insana tapmak değil; ama Cumhuriyet’in ilkelerinin doğru olduğuna inanarak, onu yaşatmaları ve o sorumluluğu üzerlerine almaları
lazım.
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İsmet İnönü ismi ülkemizin tarihinde çok önemli bir yer
tutuyor. Anneniz Mevhibe İnönü de Cumhuriyet kadınına
örnek olan bir isimdi. Anne ve babanızın sizde iz bırakan
yönlerinden bahsedebilir misiniz?
Ben annemle babamı beraber düşünüyorum. Onların beraberliği ele ele, göz göze bir beraberlikti. Annem babama
“Paşacım”, babam da anneme “Hanımefendi” derdi. Birbirlerine hitap tarzları, paylaşımları ve birbirlerine sürekli bir şeyler
öğretmeleri ilk aklıma gelenler. Babam “her yaşta öğrenecek
bir şey var” derdi. Biz kendimiz buna şahit olduk, annemle
babam da birbirlerine hep bir şeyler öğrettiler.
Annem evlendiğinde 19 yaşında imiş, kısa bir okul hayatı
olmuş. Ne öğrendiyse babamdan öğrenmiş ve bu öğrendiklerini çok güzel hazmetmiş. Annem de babamın askerde uzaklaştığı şeyleri evinde ona hatırlatmış; ramazanda oruç tutmak,
namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumak, başını örtmek… Cumhuriyet kurulduğunda da ilk başını açan annem oluyor. Lozan’a
gittikleri zamandan itibaren, kendi evliliklerinde adım adım çağdaş bir yaşama geçiyorlar.
Ben hep şöyle düşünüyorum, annemle babam evlenir
evlenmez sanki bir asansöre biniyorlar, o asansör kabini muhtelif yerlerde duruyor fakat nerede durursa dursun fark etmiyor,
çok değişik şeyler yaşıyorlar ama eninde sonunda her zaman
beraber oluyorlar… Annem, babama her zaman ayak uydurmuş bir insan.
Annemin en önemli özelliklerinden biri de iyimserliği idi.
Kimsede kötü bir şey aramazdı. Arada bir dedikodu yapılırsa

hep iyi şeylere inanmaya çalışırdı. “İnsanlar neden hep kötüye
inanıyor, iyiye inanmıyor”, çirkin diye birinden bahsedilirse “niye
o da Allah’ın kulu, niye çirkin olsun” derdi. Her şeyin iyi tarafını
görmek isterdi. Sabırlıydı, ev kalabalıktı ama o herkesi memnun
etmeye çalışırdı. Tam bir Türk ev kadınıydı. Kendi işini kendi
yapardı, yardımcıları da olsa onlara yardım etmeye çalışırdı.
Hayat dolu bir insandı. Her şeyini saklardı. Kendinden bahsedilsin, eşyaları gösterilsin istemezdi ama bugün onun sakladıkları sayesinde bu müze kuruldu.
Babam ise bize çalışkan olmayı ve bir işe yaramak için
çalışmayı ve üretmeyi öğretti. Babamın en önemli özelliği
dürüstlüğüydü. Bizi de o şekilde eğitti. Her zaman doğruyu
söylemenin gerektiğini, ne olursa olsun, insan hata da yapsa
bunu itiraf etmesini bilmesi gerektiğini söylerdi. Hatta anneme
1916 yılında yazdığı bir mektubunda “bana hep iyi olduğunu
yazıyorsun ama acaba doğruyu mu söylüyorsun? Eğer bir gün
bana doğru olmayan bir şey yazdığını görürsem hayat benim
için zindan olur.” diyor.

Ülkemiz gençlerine Kolejliler Dergisi aracılığı ile neler söylemek istersiniz?
Çocukların, gençlerin merak etmeleri lazım, bu çok önemli.
Çocuk merak ederse bir şey öğrenebilir. Atatürk geldiği zaman
“çocuklar soru sorun” derdi, “bilmemek değil öğrenmemek
ayıp”. Mesela buraya, Köşk’e geldikleri zaman kimin evine geliyorlar sormaları lazım. Merak etmezlerse “eski bir eve gittik,
odadan odaya dolaştık çıktık” derler. Merak ederse; kimin eviymiş, niye buraya geliyorum, bu masada kimler oturmuş bir şeyler öğrenebilir. Bu her konuda böyle olmalı, bilim o kadar ilerledik ki! Bu ilerlemeyi sağlayanlar da merak etmesini bilen
çocuklar.
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Başkent’in İlk Modern Sanatlar Merkezi

A

Hem ulusal hem de uluslararası sanat etkinliklerinin ve eserlerinin sergilenmesine olanak
sağlayacak, “toplumsal bir eğitim projesi“ olmayı hedefleyen Cer Modern, olabildiğince
çok insana ulaşmayı amaçlıyor.
nkara’da bir modern sanatlar merkezinin olmayışı her
zaman sanatseverler arasında konuşulan bir konuydu. Geçtiğimiz aylarda açılışı yapılan Cer Modern, Başkent’in bu
eksikliğini kapatacak gibi görünüyor.
Uzun yıllar Devlet Demiryolları tarafından
cer atölyesi olarak kullanılan, bir süre de
Ankara hali olarak hizmet ettikten sonra
terk edilen cer atölyeleri, bundan böyle
bir kültür-sanat merkezi olarak sanatseverlerin buluşma noktası olacak.
Ankara’nın ilk çağdaş sanat müzesi
Cer Modern, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından, eski vagon tamirhaneleri ve cer atölyelerinin tarihi
dokusu korunarak restorasyonu gerçekleştirmesi ve Türkiye
Seyahat Acenteleri Birliği’nin de projeyi desteklemesiyle hayata geçirildi. Açıldığı günden bu yana sanatseverlerden tam not
alan ve yöneticiliğini Zihni Tümer’in yaptığı Cer Modern’in en
büyük avantajlarından biri de Ankara’nın merkezinde ve ulaşımı çok kolay olan bir yerde olması.
Öncelikli hedefi ziyaretçilerinin modern sanatla buluşmasını sağlamak olan Cer Modern, Başkent’te sanatsal ve kültürel
bir vitrin olmanın yanı sıra çok yönlü ve farklı sanat disiplinlerini
de bir araya getirerek, sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyor.
Türkiye’nin Tek Parça En büyük Sergi Salonu

Türkiye'nin 4 bin 500 metrekare alana kurulu tek parça, en
büyük sergi salonuna sahip Cer Modern, toplam 11.500 metrekare kapalı alanda süreli sergiler galerisi, fotoğraf galerisi,
kütüphanesi, müze mağazası, konferans salonu, sanatçı rezidansları, kafe ve heykel park alanıyla Ankara’ya yepyeni bir iş
ve sosyal yaşantı alanı kazandıracak gibi görünüyor. Türkiye'de
ilk kez bir stüdyo ikamet programı başlatacak Cer Modern'de
ana bina içerisindeki beş adet işlik sanatçıların kullanımına açılacak.

İlk Sergi +Sonsuz
Cer Modern kapılarını 2 Nisan
2010’da Ankaralı bir koleksiyoner olan
Ebru Özdemir Koleksiyonu’ndan derlenen +SONSUZ adlı sergiyle açtı. Sergide
yer alan eserler, Nejad Devrim, Mübin
Orhon, Hakkı Anlı ile başlayan ve bugün
yirmili yaşlarında olan gençlere uzanan
geniş bir sanatçı yelpazesinden oluşuyor.
Bu ilk serginin açılış hikayesini Ebru
Özdemir şöyle aktarıyor: “Ankara’dan iki
arkadaşım; Döne Otyam ve Ankara
Galeri Nevin sahibesi Deniz Artun, Ankara’da bir çağdaş sanat merkezi açılacağından söz ettiler ve açılış sergisinin
Ankaralı bir koleksiyonerin eserlerinden olmasının Ankara için
çok önemli olduğunu ısrarla belirttiler. Ben ilk başlarda çok
tereddüt ettim; çünkü öncelikle ben bir koleksiyoner olmak için
yola çıkmadım; çağdaş sanat benim tamamen çok sevdiğim
ve çok zevk aldığım için takip ettiğim ve içinde olduğum bir
olay. Tabi her zaman en çok istediğim şey günün birinde bu
eserlerimi sergileyebilecegim ve diğer sanatseverlerle paylaşabileceğim bir mekandı, ama bunun bu kadar çabuk olması
bende öncelikle büyük bir tereddüt yarattı. Fakat Deniz ve
Döne ısrarla bu merkezin Ankara için öneminden bahsettiler ve
ben de bir Ankaralı olarak Ankaralı sanatseverler için bunu yapmalıyım diye düşündüm. Tabii bir de daha sonra mekanı
görünce tek kelimeyle bayıldım- sadece Türkiye’nin değil bölgenin de sayılı güzellikte mekanlarından biri olduğunu gördüm
ve Cermodern’e aşık oldum. Daha sonra Deniz ve Döne
+Sonsuz ismini ve hiç bir koleksiyon tam değildir, koleksiyonerlik bir yolculuktur temasından hareketle koleksiyonumdan
133 parça seçtiler ve bunları 5 kategori halinde sergiye yerleştirdiler. Koleksiyonerlik bir yolculuktur ve hiç bir koleksiyon tam
degildir de beni ve bu sergiyi çok tarifleyen bir cümle oldu. Yani
koleksiyon +sonsuza giden bir yoldur.”
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Heykeltraş Eşber Karayalçın’79

“Yaratım Süreci, Bazen Izdırap
Dolu Bir Süreçtir”
Üniversite sınavlarına hazırlanmak yerine hep
resim yaptım. Lise son sınıftaki sıramı da,
bütün sene resim ve kalemtıraş bıçağıyla
yontarak yaptığım kabartmalarla doldurduğumdan okulun son günü, sökerek eve getirdim. Onu hâlâ saklarım.

B

ir eserin ortaya çıkma sürecinin zorlu bir süreç
olduğunu ama yapıt tamamlandığında bütün zorlukların ortadan kalktığını belirtiyor Heykeltraş
Eşber Karayalçın’79. Oldukça üretken bir sanatçı
olan ve Türkiye’nin çeşitli illerinde heykellerine
rastlayabileceğiniz Karayalçın, çalışmalarını şu an Kaş ve
Ankara’da sürdürmekte. Bir karma sergi, bir de İstanbul’da
açacağı kişisel sergi üzerinde çalışan sanatçının yapıtları arasında Nagazaki Dünya Barış Parkı’ndaki eserinin ayrı bir yeri
bulunuyor.

Rodin'e heykellerini nasıl yaptığını sorduklarında “Taşın
fazlasını atıyorum geriye heykel kalıyor” diye cevaplamış.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
20. yüzyıla kadar yapılan sanat daha çok doğanın tasviri ve
kopyası idi. Bu anlamda Rodin’in sözü kendi dönemi için
geçerli bir söz olarak değerlendirilse bile, herhangi bir objeyi
sanat objesine dönüştüren çağdaş sanatın içinde bir kavram
olarak günümüzde de geçerli sayılabilir. Nasıl ki bilgisayar
çıkışlı sanatlar kâğıdın, boyanın kokusunu, dokunulabilirliğini ve tadını vermekten yoksun
olmakla birlikte, öznesinde duyguyu
barındırabiliyorsa, çağdaş sanat
yapıtlarında da bu ifadenin yansımalarını bulabiliriz.

Heykel yaparken nasıl bir
ruh hali içinde olursunuz?
Nasıl bir ortamda rahat
çalışırsınız?
Sanatla
uğraşmanın
insanı çok rahatlatan, huzur
kolejliler HAZİRAN2010

veren bir yanı olduğu düşünülür. Tamamen kişisel olan sanatsal üretim süreci, bu durumu bazı sanatçılar açısından doğrulayabilir. Ancak benim için yaratım süreci, gergin, agresif, hatta
bazen ızdırap dolu bir süreçtir. Tabi bu süreç tamamlanıp yapıt
ortaya çıktığında durum tamamen tersine dönüşür.

Heykelin taş, bronz, ahşap ya da hangi malzemeyle olacağına nasıl karar veriyorsunuz ve hangi malzemeyle çalışmayı daha çok seviyorsunuz?
İç veya dış mekânlarına heykel yaptığım binalar,
genellikle yatay-düşey kesişmesi üzerine kurgulanmış, günümüz mimari çizgilerini taşıyan yapılardır. Ben bu tip yapıların
önüne heykel yaparken genellikle paslanmaz çelik malzeme kullanıyorum.
Çünkü paslanmaz
çelik yapı olarak
katı ancak hem
kendisine hem
de geri planda
yer alan yatay-
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CSO Konser Salonu

düşey kesişmesine zıtlık yaratabilen, organik formlar oluşturmaya olanak sağlayan bir malzemedir.
Sergilerim için yaptığım işlerde ise aktarmak istediğim fikrin
ya da formun yanı sıra içinde bulunduğum süreçteki duygu ve
heyecanlarıma göre seçim yapıp her türlü malzemeyi kullanabilirim.

Çok önemli yerlerde heykelleriniz bulunuyor. Bunlar arasında sizin için en anlamlı ve özel olanı hangisi?
Yüklendiği anlam açısından, Nagazaki Dünya Barış Parkı’ndaki ve Bursa’daki Üç Fidan Anıtı, form olarak da Mesa
Hastanesi, Mesa Dora Evleri ve Esenboğa Havaalanı’ndaki
işlerim benim için diğerlerine göre biraz daha özel olan heykellerdir.

Mesa Hastanesi

Halen üzerinde çalıştığınız projelerinizden bahseder misiniz?
Şu sıralar bir kavram
üzerine kurgulanmış karma bir sergi ve Ekim ayında İstanbul’da açacağım
kişisel sergim için çalışıyorum.

TED Ankara Koleji’ndeki yıllarınızla ilgili birkaç
cümle alabilir miyiz sizden?
Kolej yıllarım liseye
Dünya
kadar genellikle sakin
Barış Parkı
diyebileceğim bir eğitim
Nagasaki
süreciydi. Lise yıllarım ise
çok inişli çıkışlı, zaman
zaman heyecanlı ve eğlenceli geçti. Akademiye girmeye kesin
olarak karar verdikten sonra, son sınıfta ders çalışmayı neredeyse tamamen bırakıp hep resim yaptım. Üniversite sınavlarına hazırlanmak yerine yine hep resim yaptım. Lise son sınıftaki sıramı da, bütün sene resim ve kalemtıraş bıçağıyla yontarak
yaptığım kabartmalarla doldurduğumdan okulun son günü,
sökerek eve getirdim. Onu hâlâ saklarım.
Bu arada resim çalışmam için beni hep teşvik eden ortaokuldaki resim öğretmenim Tülay Arıcı’yı anmam gerek. Orta
üçüncü sınıfta yaptığım bir resmi benden habersiz İtalya’da bir
yarışmaya göndermiş ve ödül kazanmışım. Bunu lise birinci
sınıfta bir ders sırasında yapılan bir anonsla öğrenmiştim.

Eşber KARAYALÇIN’79

Esenboğa Hava Limanı

1960 yılında Bursa’da doğdu. 1979 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olarak İ.D.G.S.A. ( M.S.Ü ) Heykel bölümüne girdi.
Bu güne kadar on tane kişisel sergi, on iki grup sergisi açan ve
birçok karma sergiye katılan sanatçı çalışmalarını Ankara ve
Kaş’ta sürdürmektedir.
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Uçan Süpürge
13. Kez Kadınlar İçin Uçtu
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, FIPRESCI’nin jüri göndererek
bir filme ödül verdiği dünyadaki ilk ve tek
kadın filmleri festivali.

T

ürkiye’nin 1998 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin organizasyonunu
Uçan Süpürge yapıyor.
Uçan Süpürge, kadın kuruluşları ve kadın hareketine duyarlı bireyleri buluşturarak, aralarında iletişim, işbirliği
ve dayanışmayı artırmak, onların deneyimlerini genç kuşaklara
aktarmak, ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı kurmak amacıyla 1996 yılının Kasım ayında kuruldu. Kurulduğu günden bu
yana toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının gelişmesi yönünde birçok proje gerçekleştirdi ve halen gerçekleştiriyor.
Festival, ülkemizden ve dünyadan kadın yönetmenlerin
uzun, kısa, belgesel ve animasyon filmlerinin belirli başlıklarda
izleyiciye sunulduğu ve bu çerçevede panel, söyleşi ve sergilerin düzenlendiği uluslararası bir organizasyon. Film gösterimlerinin yanı sıra festival kapsamında filmleri gösterilen yerli ve
yabancı yönetmenler, basın mensupları, festival yöneticileri,
sinema eleştirmenleri festival süresince konuğumuz oluyorlar.
Festival 6. yılında (2003) Uluslararası Film Eleştirmenleri
Birliği (FIPRESCI) tarafından değerlendirilen bir bölümü programına ekleyerek daha da zenginleşti. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, FIPRESCI’nin jüri göndererek bir
filme ödül verdiği dünyadaki ilk ve tek kadın filmleri festivali.
Ayrıca 6. senesinden itibaren festival, sinemaya her alanda
emek vermiş kadınları hatırlatmak ve bu emekleri unutturmamak adına “Uçan Süpürge Onur Ödülü” ve “Bilge Olgaç Başarı Ödülleri” adı altında ödüller vermeye de başladı.
kolejliler HAZİRAN2010

“Kötülük” Temalı 13. Festival’e Yoğun İlgi

Bu yıl 6-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 13.
Festivalimiz “kötülük” temasıyla yola çıktı. Daha önce “barış”,
“politika”, “1980’ler”, “aşk” gibi temaları gündeme taşıyan festival bu yıl da kadınlara atfedilen kötülükleri sorguladı. Bu tema
oldukça ilgi çekti sanıyoruz. Çünkü seyirci sayımız geçen yılı
ikiye katladı. Ayrıca söyleşi, panel ve atölye çalışmalarına gösterilen ilgi de yine geçtiğimiz yıllara oranla çok daha fazlaydı.
Elbette festivaller bu teknoloji ve iletişim çağında programlarında atölye çalışmalarına, master class’lara daha çok yer

kültür-sanat
91

vermeye başladılar. Çünkü artık, filmlere ulaşmak ve
onları izlemekten daha fazlası talep edilir oldu. Artık
insanlar çeşitli yollarla izlemek istedikleri filmlere ulaşıyorlar. Dolayısıyla festivaller filmleri bir program çerçevesinde izlemek ve sonrasında tartışmak, hatta filmleri
“okumak” için takip edilen etkinlikler oldular. Biz de,
seyircimizin de beklentilerini göz önünde bulundurarak
13. Festivalimizde hem sözel bölümlere ağırlık verdik
hem de gösterimlerden sonra film okumaları ve yönetmen söyleşileri düzenledik.
Festivalin temasını belirlerken ya da filmlerini
seçerken elbette dünyanın gündeminden hareket ediyoruz. Ayrıca toplumsal cinsiyete ve kadın sorunlarına
ilişkin tartışma yaratmayı hedefleyen alt başlıkları göz
önünde bulunduruyor ve gündeme
taşımaya çalışıyoruz.
Akademisyenler,
sinema yazarları ve
yönetmenlerden oluşan geniş bir danışma kurulunda neredeyse bir yıl öncesinden
başlayan
toplantılarda uzun
tartışmalar yapıyoruz. Bu tartışmalar
süresince, temamız,
program başlıkları,
program içerikleri ve
film önerileri ortaya
çıkıyor. Elbette içeriği
netleştirmek için aylar süren yazışmalar, tartışmalar yapıyoruz.
Filmler bu içerik bağlamında davet ediliyor. Ayrıca çok miktarda yapımcı ya da yönetmen filmlerini festival programına
almamız için başvuruda bulunuyor. Başvuran filmler bir kurul
tarafından izleniyor. Kurul üyelerinin değerlendirmeleri sonucu
filmler bazen kendilerine programda yer buluyor bazen de
bulamıyor. Bu değerlendirmedeki ana kriterimiz elbette filmlerdeki kadın bakış açısı. Danışma Kurulumuz aynı zamanda festivalimizin ödüllerini belirlerken de başvurduğumuz mekanizmamız.
Bir festival hem uzun soluklu bir çalışmayı hem de çok
büyük maliyet kalemlerini karşılayacak bütçe sağlamayı
gerektiriyor. Bütçeyi en çok zorlayan kalemler; filmlerin kiralanması, taşınması, gümrük işlemleri, Türkçe çevirileri ve altyazı
sistemi. Bütün bu masraflar festival başlamadan önce yapılmak zorunda. Bir filmi festival tarihlerinde alabilmeniz için
dağıtımcısından aylar önce rezervasyon yaptırmanız ve elbette ki ücretini ödemeniz gerekiyor. Yani festival tarihinden çok
önce bu bütçeyi oluşturmanız şart. Oysa ülkemizdeki sponsorluk anlayışı çoğu zaman etkinlik tarihleriyle sınırlı.
Neyse ki Kültür Bakanlığı ilk festivalimizden beri yanımızda. Ancak, aynı nitelikte aynı büyüklükte festivaller bizden
neredeyse iki katı bütçe alırken Kültür Bakanlığımız bize yarısı-

nı uygun görüyor. Bu tutuma
“kadın filmleri festivali” olmamızdan başka bir neden bulamıyoruz. Yine de Kültür Bakanlığımızdan aldığımız bütçeyle yukarıda
sözünü ettiğim büyük kalemlerimizden bazılarını karşılayabiliyoruz. Başbakanlık Tanıtma Fonu
küçük de olsa her yıl bize bütçe
ayırıyor. Festivaller yerel yönetimlerden destek görmedikçe
maddi manevi olarak güçlenemez. Elbette hiçbir kültür-sanat
etkinliği özel sektörden destek
almadan tam anlamıyla profesyonel bir çalışma yürütemiyor.
Ankaralı olmanın bu anlamda bir
zorluğu var. Ankara’daki özel sektör sosyal sorumluluk projelerine ilgi gösterse bile tercihlerini kadınlardan yana kullanmıyor.
Oysa artık ülkelerin gelişmişlik düzeyleri söz konusu olduğunda en önemli kriterlerden biri o ülkedeki kadının durumu. Ankara’daki özel sektör biz inşaat yapıyoruz bunun kadınlarla ne
ilgisi var anlayışına saplanıp kaldığı sürece, yaptıkları evlerde
oturanların, yaptıkları yollarda seyahat edenlerin yarısının
kadınlar olduğunu görmedikçe kadın filmleri festivali özel sektörden destek alamayacak. Ancak, bu durum bizi 13 yıldır durdurmadı. Zaten bu anlayışı değiştirmek için yola çıktık ve çıktığımız bu yolun çok uzun olduğunun farkındaydık.

Sevna SOMUNCUOĞLU’80
1962’de doğan Sevna Somuncuoğlu, 1973-1980 yılları arasında TED Ankara Koleji’nde eğitim gördü. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Fotoğraf ve Televizyon Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Şu anda Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Proje Koordinatörü görevini yürüten
Somuncuoğlu, Ankara Sinema Derneği, Dünya Kitle İletişim Vakfı ve TÜRSAK Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı üyesidir.
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Bir Uyum Sanatı

A

Aikido

ikido… Bir spor mu? Sanat mı? Bir Dövüş tekniği
mi? Yoksa içinde kendi kuralları ve öğretileri olan
bir felsefe mi? Bütün bu soruların cevaplarını “Aikido’yu içine girmeden anlayamazsınız diyen” Aikido antrenörü ve “Aikido Felsefesi, Yaşam Gücüyle
Bütünleşme Yolu” adlı kitabın yazarı A. Bora Açıkalın’77 yanıtladı.

Aikido’nun felsefesini ve ortaya çıkış hikâyesini kısaca
anlatabilir misiniz?
Bilindiği gibi felsefe her şeyin üstündedir ve matematiğin
bile bir felsefesi vardır. İşte yaşamın felsefesini en iyi algılayan
sanatlardan biri de Aikido’ dur. “Başkasını Yenmek Başarıdır,
Kendini Yenmek Bilgeliktir”. Zor ve önemli olan kendini tanımak, kendinle savaşmak ve sonuçta kendini aşabilmektir.
Günümüz modern toplumunda yaşam enerjisini kaybetmiş,
huzuru arayan metropol insanları, bu huzur ve enerjiyi Aikido’da buluyorlar. Avukattan, mühendise, siyasetçiden, sanayiciye, öğretmenden, öğrenciye hemen her kesimden meraklısı
bulunan Aikido; sportif özellikleri, stratejik bakış açısı, ritmi ve
felsefesi ile birçok insanın yaşam biçimi olmaktadır.
Aikido kelime anlamıyla “evrensel enerjiye uyum yolu”
demektir. Uzak Doğu savaş sanatlarında genel anlamda, yapılan çalışmalarla aydınlanmak amaç olduğundan, aydınlanma
yolu olarak da tanımlayabiliriz. Aikido’da amaç; kendinle, karşındakiyle, doğayla ve çevremizdeki her şeyle uyuma girebil-

“Düşünceli insanlardan Aikido’nun
sesini duymalarını istiyorum. Aikido
başkalarını düzeltmek için değil,
kendi zihinlerimizi düzeltmek içindir.
Aikido’nun görevi budur ve sizin de
göreviniz olmalıdır.”
M. Ueshiba
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mek ve uyumsuzluğun getirdiği tüm olumsuzluklardan uzaklaşabilmektir. Aynı zamanda çok etkili ve güç gerektirmeyen bir
savunma sanatıdır.
Günümüzden yaklaşık 200-250 yıl önce Japonya’da iç
savaşların bitmesi ya da azalması dönemlerinde savaş sanatları ustaları bu sanatların unutulmaması amacıyla işin felsefi ve
ruhsal yanını ön plana çıkararak Jutsu (sanat) ekini, Do (yol) ile
değiştirip stillerin kalıcılığını sağlamaya çalışmışlardır. Böylece
bugün bildiğimiz adlarıyla (Kendo-kılıcın yolu, Judo-yumuşak
yol, Karate Do-boş el yolu, Kyudo-okçuluk yolu, Aikido-evren-
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sel enerjiye uyum yolu) kalıcılıkları sağlanmıştır. Dolayısıyla
Bujutsu da Budo olarak değişmiştir. “Jutsu” tekniktir, tekniğin
uygulanma mükemmelliğidir, “do”
ise jutsu’nun hayatımıza yansımasıdır. Tekniklerin, işimize ve ilişkilerimize yansıması yani yaşam biçimidir, Yol’dur.
Bu ekollerden en son geliştirilmiş ve evrensel enerjiyle uyumu en
ön plana alarak hepsinin tahtına
oturmuş bir stil olan Aikido, Japonya’da 20. yüzyılın ilk yarısında doğmuş bir sanat ve Yol’dur. Kurucusu
Morihei Ueshiba, (1883-1969) uluslararası Budo (savaş yolu ya da
savaş sanatları) dilinde “O’Sensei”
(baş öğretmen) olarak anılmaktadır.
Aikijujutsu (aikijutsu’da denilmektedir), bilindiği kadarıyla ilk
kez M.S. 880-890 yıllarında Japon İmparatoru Seiwa Minamoto’nun 6. oğlu prens Teijun tarafından geliştirilmiştir ve zaman
içinde Samurai’lerin silahsız dövüş metodu olmuştur. Teijun’dan iki nesil sonra, gene Minamoto ailesinden Yoshimitsu
teknikleri geliştirmiş, günümüz Aikido’sunun temellerini atmıştır.
Tekniklerinin birçoğunu, bir örümceğin, kendinden büyük bir
böceği ağına düşürüşünü seyrettikten sonra bulduğu rivayet

edilmektedir. Yoshimitsu, evinin adını (Daito)
sistemine vermiştir. Daito ryu Aikijujutsu (ryu
= ekol, okul) yüzyıllar boyunca gelişmiş olup,
bilinen son büyük ustası 19. yüzyılda yaşamış
olan Sogaku Takeda’dır. Ueshiba’da uzun
süre Takeda’nın öğrencisi olmuş ve Daito ryu
Aikijujutsu çalışmıştır. Judo’nun doğuşuna
tanık olmuş, bir süre judo dersleri almıştır.
Aikijujutsu’nun yanı sıra en çok Kendo’dan
etkilenmiştir. Kendo (Kenjutsu), kılıçla yapılan, genellikle dairesel hareketler içeren
seri tekniklere dayanır, güç geri plandadır.
Bütün bu çalışmalar sonunda bir tatminsizlik içine girip kendini felsefeye veren Ueshiba, sonunda insanın, dolayısıyla doğanın özüne inme çalışmaları ile aradığı noktayı yakalar, yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe
sahip Daito Ryu Aikijujutsu tekniklerini,
kendi aydınlanma yolunda kazandığı anlayış ve tecrübeleriyle
yoğurur ve bugünkü Aikido doğar. 1938’de Budo adlı kitabını
yayınlayarak oluşturduğu yeni sanatı ilan eder. Bu öğreti,
savaşlara karşı doğayı ön plana çıkarmayı, evrenle bütünleşmeyi, kendini aşmayı ve içsel (evrensel) enerjiye hâkim olmayı
amaçlamaktadır. Ueshiba, Aikido’yu şöyle tanımlar; “Aikido ne
bir dövüş tekniği, ne de bir düşmanı yenme yöntemidir. O, dünyaya uyumu getirmek ve insanın varlığını tek bir bütüne (aileye)
dönüştürmek için vardır. Bir düşman benimle savaşmak isterse,
HAZİRAN2010 kolejliler
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evrenin kendisiyle savaşmak istemektedir ve evrenin uyumu
bozulacaktır. İşte bu nedenle daha bunu düşündüğü anda
yenik düşmüştür. Gerçek budo sevgi işidir, sevgi her şeyin koruyucusudur. Aikido ise sevginin idrak edilmesi ve gerçekleştirilmesidir.”

Bir savaş sanatı olarak bilinen Aikido’nun diğer savaş
sanatlarından farkları nelerdir?
Savaş sanatlarında genellikle direnç, güce güç ve hızla karşılık verme teknikleri hâkimdir. Ayrıca kazanma hırsı ve yenmeyenilme duyguları söz konusudur. Aikido ise, kişisel farkındalık,
yaratıcılık ve doğa ile uyum içinde olmakla elde edilen bir
gücün yoludur. Birtakım fiziksel egzersizler (savaş teknikleri)
aracılığıyla, içimizdeki ve evrendeki, yani her yerdeki yaşam
enerjisi ile uyumlanma (kendini tanıma – aydınlanma) yoludur.

Aslında bir felsefedir yani. Aikido’yu sadece teknik düzeyde
çalışanlar, salt savaş sanatı yüzüyle karşılaşmakta ve öğretinin
derinliğini anlayamamaktadırlar. Aikido teknikleri bize uyumu
öğreten ve ruhsal yönden eğiten fiziksel egzersizlerdir. Teknikler ilerledikçe kendimizi savunmak için tekniği değil, uyumu kullanmaya başlarız. Rakibin gücüne uyumlanıp birlikte akarak
yenilmez oluruz. Gücümüzle ona karşı koyup direnebildiğimiz
için değil, karşısında yenecek bir güç bulamadığı için yenilmez
oluruz. Rakibimiz bizi yenmeye çalıştıkça kendini yener. Bu yolda yürüyerek egomuzu kontrol altına almayı ve egonun örttüğü
gücü yani sevgiyi açığa çıkarmayı öğreniriz. İşte bu nedenle
Aikido çalışmaları daima karşılıklı olarak yapılır fakat müsabakası yoktur, başkası ile yarışmamak ve kendini yenmek yolunda ilerleyebilmek amacıyla kurucusu Morihei Ueshıba tarafından yasaklanmıştır.
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Aikido çalışmak, kişiye neler kazandırır?
Yaşamımız bireysel bakış açımızdan, dünya ise insanlığın
ortak bakış açısından var olur. Değişim, gökten zembille ve inisiasyon gibi eriştirme törenleriyle değil, biz onu kararlı olarak
isteyip kendi üzerimizde çalıştığımız süreyle bize gelir. Bakış
açımızı değiştirdiğimizde, yaşamımız da değişecektir. Yani
yaşamımızın değişmesi, ilk adımda kendimizi değiştirmemize
bağlıdır. Bizim değişmemiz, başkalarının da değişmesini sağlayacaktır.
Hepimizin üç büyük hazinesi var;
Soluk – yaşam gücü, can
Zihin – bilincin sınırsız gücü, farkındalık, gök ile bağlantımız
Beden – somutlaşmanın sevinci, fiziksel hisler, yer ile bağlantımız
Soluk, can’ımızın dünya yaşamı
ile iletişimini kurar, bedene yaşam
gücünü sağlar. Doğru soluk, sağlıklı yaşam demektir. Her değişim
temel olarak zihinde başlar. Zihin
özgürleştikçe uyanır, aydınlanır. Zihni engellerinden arındırarak sınırsız
gücünü açığa çıkarabiliriz. Algılayabildiğimiz en yakın fiziksel varlığımız
bedenimizdir. Onun programları,
duruşu, hareketleri, etkileşimleri,
esnekliği, gevşekliği ve dayanma
gücü bizi hem huzurlu hem de mutlu kılar.
Kıran kırana rekabet ve başka
grup ya da kişilere karşı üstünlük
zamanı artık kapanıyor. Zaman, karşılıklı hizmet ve paylaşım zamanı.
Her bireyin herkesin mutluluğu için
çalışması (birlik bilinci) dönemi başladı bile.. Bu bir bütünlük, herkesin
kazandığı birlikte yüceliş oyunu.
Sloganı sevgi, zamanı ise şimdi,
başka bir zaman değil. Başta kuantum fiziği olmak üzere yeni bilim
dalları, doğayı ve evreni; süreç ve
ilişkileri, hatta fiziksel özellikleri bağlamında inceliyorlar. Her varlık ve sürecin birbirine bağlı olduğunu çoktan ortaya koydular bile. İşte bu sürece kişisel olarak girmemizin zamanı ve bunun için kendimizi eğitmemizin de
zamanı. Kendimiz için yaptığımız her olumlu şey, başkalarına
ve Evren’e de olumlu olarak yansıyacaktır. Kendimizi sevdikçe,
başkalarını da seveceğiz, daha çok sevgi üreteceğiz.
“Ben”den arınmış ya da en azından “Ben”i kontrol altına
alınmış gelişkin ruhumuzu, yalnız insanlığın değil, yaşayan tüm
varlıkların hizmetine sunmak en yüce yoldur. Bu yüzyılda dünyaya verebileceğimiz en güzel hizmet; önce kendi bilincimizi
geliştirip sonra dünyanın tüm diğer varlıkları ile iletişime geçerek, diğer bilinçlerin gelişmesine yardım etmek, bilgiyi toplamak ve dağıtmaktır. Cennet’i belki de böyle bulabileceğiz.
Aikido çalışmak, bizleri hem korkularımızdan arındırır, hem
ego tuzaklarından uzaklaştırır, hem özgüven ve konsantrasyo-
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nu artırır, hem de sağlıklı bir ruh-zihin-beden uyumu sağlar.
“Gerçek zafer, kendine karşı kazandığındır.” M.Ueshiba

Aikido’nun temel tekniklerini öğrenmek için ne kadar süre
gereklidir?
Aikido’ya başlamanın herhangi bir yaşı yoktur. Çocuklarda
genellikle 10-11 yaşlarından itibaren öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Ancak insanların yaşı ne olursa olsun başlayabilirler.
Japonya’ya yaptığım seyahatlerde bayağı yaşlı aikidocularla
karşılaşınca gerçekten şaşırmıştım. (2006 yılında yine bir Kolejli olan öğrencim Emre ile yaptığımız Japonya seyahatinin anılarını, 87 sayılı Kolejliler Dergisi’nde okuyabilirsiniz). Seksen
beş yaşında bir insanla yirmi yaşında bir genç karşılıklı Aikido
çalışabiliyordu. Çünkü Aikido bir uyum sanatıdır. Diğer savaş
sanatları gibi hız ve güç kullanımını gerektirmez, aksine karşınızdakinin enerjisini kullanırsınız. Amaç karşındakine zarar vermek değil, zarar vermeden etkisiz hale getirmektir. Bu nedenle
her yaşta (tabi düşme - kalkma hareketlerini yapmaya engel bir
fiziksel rahatsızlık olmadığı sürece) başlanabilir. Öğrenmekteki
amaç kötü niyet olmadıkça, herkes Aikido çalışabilir.
Temel tekniklerin öğrenilebilme süreci yaklaşık 3-4 yıldır.
Ancak şunu unutmamak gerekir ki; Aikido öğrenmenin sonu
yoktur. Ben de öğrenmeye devam ediyorum ve edeceğim.

Sizin Aikido’ya olan merakınız ve hocalığa kadar ilerlemeniz nasıl gerçekleşti?
Ben makine mühendisiyim ve profesyonel yaşamda mesleğimi devam ettiriyorum. Spor yaşamıma ise, orta son sınıfta
Taekwon- do ile başladım. 1978’de Taekwon-do milli takımına
seçildim.1985’ten itibaren Karate’ye başlayıp, bilinen en eski
iki stilden biri olan “Shorin-ryu”stili karate öğrendim,1991’de
siyah kuşağımı aldım. 90’lı yıllarda bir süre Karate dersleri verdim ve bu arada Tai Chi Chuan çalışmaları yaptım. 1999’dan
bu yana Aikido çalışmakta ve yaklaşık 8 yıldır Aikido hocalığı
yapmaktayım. Aikido ile tesadüfen tanıştım ve kısa zamanda
tutkunu oldum. Hocalık isteğim de, zaman içinde bu güzel yolu
insanlara yaymak amacıyla gelişti. Şu an siyah kuşak 3. Dan
sahibi ve Türkiye “Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü” 2. kademe antrenörüyüm. Türkiye Wushu-Aikido Federasyonu Teknik Kurul Başkan Yardımcısı’yım. Aynı zamanda 3.
derece Reiki uzmanıyım.

Şu an ülkemizde Aikido ile ilgili yapılan çalışmalar nelerdir? Sizin çalışmalarınız ve beklentileriniz nelerdir?
Ülkemizde yaklaşık 2500 civarında Aikido çalışanı var. Türkiye Wushu Federasyonu bünyesinde alt branş olarak federatif olunmuş durumda. Ben de bu federasyonda teknik kurulda
görevliyim. Ulusal bir yönetmeliğimiz var ve her yıl iki kez yurt
çapında “Dan” sınavları yapılmaktadır. Ayrıca farklı hocalarla
tanışmak-çalışmak amacıyla her yıl birkaç seminer organize
edilmektedir.
Ben Arashıaıkıdo grubunun kurucusu ve baş antrenörüyüm. Grubumuza bağlı Ankara’da 3 dojo, farklı şehirlerde de 2
dojo ve 12 adet siyah kuşaklı (1.ve 2. Dan) asistan bulunmaktadır. Genel olarak çalışmalarımız Aikido’yu olabildiğince yaymak yönündedir. Özel olarak beklentilerim ise; birincisi, Kolej
IN’de Aikido faaliyetlerini başlatmak. Bundan 5-6 yıl önce
Kolej’de Aikido faaliyetleri başlatıldı, iki yıl ders verdim ama

maalesef Kolej camiasına yeterli duyuru yapılamadı sanıyorum,
yeterli ilgi oluşmadığından bırakmak zorunda kaldım. Hasretle
Kolej In’i bekliyoruz yani. Diğer beklentim de, Aikido Felsefesi
adlı kitabımın genişletilmiş ikinci baskısını yapabilmek.

Aikido’ya ilgi duyanlar için neler tavsiye edersiniz? Bu eğitimi nerelerde alabilirler?
Aikido’ya ilgi duyanlara hemen başlamalarını tavsiye ederim. İçine girip çalışmadan olayı anlamak mümkün değil çünkü. Ankara’da üç adet dojomuz var. www.arashiaikido.com
sitesine girerek hem dojolarımız, hem grubumuz ve faaliyetlerimiz hakkında yeterli bilgi alınabilir.
Önden biraz daha fikir edineyim diyenlere de, 2007 yılında
yayınlanmış Aikido Felsefesi “Yaşam Gücüyle Bütünleşme
Yolu” adlı kitabımı okumalarını tavsiye ederim. Kitap, Aikido tekniklerini değil, Aikido’nun hayata bakışını anlatmak amacıyla
hazırlandığından, herkese bir şeyler verebilecek içeriktedir.

A. Bora AÇIKALIN’77
1959 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED
Ankara Koleji’nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden
makine mühendisi olarak mezun oldu. Şu anda Prokon Mühendislik şirketinde Genel Müdür Yardımcısı ve Kalite Yönetim Sistemi-Yönetim Temsilcisi olarak görev yapmakta. Spor yapmak, felsefe ve tarih kitapları okumak, yağlı boya resim yapmak, klasik
müzik, hard-rock,jazz, blues dinlemek ve amatörce bateri çalmak
özel zevkleri arasında olan Açıkalın’ın TED Ankara Koleji mezunu
bir oğlu bulunuyor.
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4000 Yıllık Meslek: Sigortacılık

Ekonomik yaşamın sürdürülebilmesi için sigorta sistemi tarafından sağlanan güvence
çok büyük öneme sahiptir. Ticari işletmeler ileride karşılaşılabilecekleri tehlikeler sonucu
oluşacak maddi zararlar için bir fon ayırmak yerine sigorta yaptırarak kendilerini güvence
altına aldıkları gibi; söz konusu fon için ayıracakları paraları da yatırıma yönlendirebilmektedir ki bu durum da sanayi ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

S

igorta basit bir şekilde
“tehlikeye karşı güvence”
olarak tanımlanabilir. Özel
sigorta ise; bir kimsenin
ileride karşılaşabileceği
tehlikeler sonucunda uğrayacağı zararı
gidermek ve kendini finansal olarak
korumak için, sigorta şirketine önceden
bir miktar para ödeme karşılığında sözleşme yapması ve böylelikle ileride karşılaşabileceği risklerin sözleşme şartlarına göre sigorta şirketi tarafından üstlenilmesidir.
Sigorta Yaptırmanın Önemi

durma ve aksamayla atlatılmasını sağlayarak istihdama katkıda bulunmakta,
aynı zamanda toplumda genel bir
güvence duygusunun yerleşmesine
yardımcı olmak suretiyle ekonomik ve
sosyal istikrarın güçlenmesini sağlamaktadır.
Kişiler sigorta konusu olan mal ya
da yaşamın zarara uğraması veya bir
sorumluluğun gerçekleşmesinden ötürü yasal her türlü mali kayıplarını sigorta
ettirebilirler. Ancak, kişilerin kanunla
yasak edilmiş ve ahlâka aykırı olan fiilerinden doğan zararlara karşı sigorta
yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilindiği gibi, yaşam herkes için
Türkiye’de Sigortacılık Sektörübelirsizliklerle doludur. Gerçek ya da
nün Durumu
tüzel kişiler zaman içinde çeşitli tehlikelerle karşılaşabilirler. Kişilerin ileride kar2009 yılında sigorta piyasamızda
şılaşılabilecekleri tehlikeler sonucu oluüretilen toplam prim 12,3 milyar Türk
şacak maddi zararlarının belli bir para
Lirası civarındadır. Toplam prim üretimi
karşılığında ve sözleşme şartları dâhiönceki yıla göre % 4,2 oranında artmış
linde sigorta şirketine devredilmesi
olmasına rağmen bu oran enflasyon
Hulki YALÇIN’81
ancak sigorta ile mümkündür. Böylelikoranının altında kalmıştır. Sigorta şirketMilli Reasürans Genel Müdürü
le kişilerin mal varlıkları ve dolaylı olarak
leri arasında yıllardır sürdürülen fiyat
millî servet göreceli olarak küçük bir
odaklı rekabetin etkileri ile yaşanan
bedel karşılığında güvence altına alınabilmektedir. Ekonomik küresel ekonomik krizin etkileri birleşmiş ve bu durum, 2009
yaşamın sürdürülebilmesi için sigorta sistemi tarafından sağla- yılında sektörde üretilen primde reel bir artış meydana gelmenan güvence çok büyük öneme sahiptir. Ticari işletmeler ileride sini engellediği gibi, teknik kârlarda da ciddi bir azalmaya
karşılaşılabilecekleri tehlikeler sonucu oluşacak maddi zararlar neden olmuştur.
için bir fon ayırmak yerine sigorta yaptırarak kendilerini güvenÜlkelerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça sigortaya olan ilginin
ce altına aldıkları gibi; söz konusu fon için ayıracakları paraları de arttığı görülmektedir. Dünya sigorta piyasasına ait 2009 yılı
da yatırıma yönlendirebilmektedir ki bu durum da sanayi ve sonuçları henüz açıklanmamıştır. 2008 yılı sonuçlarına göre ise;
ticaretin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, sigorta şir- kişi başına düşen sigorta primi tutarı dünya genelinde 634
ketleri de bünyelerinde biriken fonları yatırıma yönlendirerek Amerikan Doları iken, İngiltere’de 6.857, Hollanda’da 6.849,
ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar. Sigortanın uluslar- İsviçre’de 6.379, ABD’de 4.078 Amerikan Doları olarak gerçekarası niteliğe sahip olması nedeniyle büyük riskler yurt dışı leşmiştir. Gelişmiş ülkelerde ortalama kişi başına 3.655 Ameripiyasalarda paylaşılmakta ve bunlarla ilgili bir tazminat öden- kan Doları sigorta primi düşerken, ülkemizde kişi başına 129
mesi halinde riskin paylaşılan kısmına ait tazminat yurt dışı Amerikan Doları sigorta primi üretilmektedir. Kişi başına düşen
piyasalardan sağlanabilmektedir.
sigorta primi esas alınarak 88 ülke arasında yapılan sıralamaSigorta sisteminin bazı toplumsal işlevlerinden de bahset- da ülkemiz maalesef 65. sırada yer almaktadır. Aynı şekilde,
mek gerekir. Sigorta sistemi, bir yandan yeni iş alanları yarata- 2008 yıl sonu itibariyle üretilen sigorta primlerinin Gayri Safi Yurt
rak, bir yandan da büyük felaketlerin çalışma hayatında en az İçi Hâsılaya oranı Dünya genelinde % 7,1, gelişmiş ülkelerde %
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8,8 iken, ülkemizde söz konusu oran % 1,2 olarak gerçekleşmiştir. Ülke ekonomisinin mevcut büyüklüğü dikkate alındığında, sigorta sektörünün önemli bir potansiyele sahip olduğu
görülmekte olup, özellikle son yıllarda bahsedilen potansiyeli
fark eden yabancı yatırımcıların sektörümüze yoğun ilgi gösterdiği gözlenmektedir.

Sigorta Yaptırırken Bilmemiz Gerekenler

Yasa ile yasaklanmadığı ve ahlâka aykırı olmadığı takdirde
her türlü maddi menfaatin sigortalanması mümkündür. Ülkemizde her branş için tek tip olarak hazırlanmış ve Hazine Müsteşarlığı’nca onaylanmış genel şartların sigorta sözleşmelerine
eklenmesi zorunludur. Sigorta ettirenler ve sigortacılar sigorta
sözleşmelerine bu genel şartlara ek olarak başka şartların da
konulması konusunda anlaşabilirler ve özel şart ekleyebilirler.
Sigorta ettirilmek istenilen maddi menfaatin değerinin doğru ve
tam olarak belirlenmesi gerekir. Sigorta ettirenlerin sigortacı
tarafından kendilerine önerilen poliçeyi ve ekindeki genel ve
özel şartları okuyup, iyice anlamaları, tereddüt duydukları
hususlarda mutlaka sigortacıdan ek ve açıklayıcı bilgi talep
etmeleri gerekmektedir. Sigorta sözleşme süresi içinde bir
hasarla karşılaşılmadığı takdirde hiç bir sorun ortaya çıkmazken, hasar olması durumunda ise poliçeye ekli genel ve özel
şartlar dikkate alınarak hasar kabul ya da red edilecek, ödenecek tazminat yine bu şartlar dikkate alınarak belirlenecektir. Bu
nedenle bir hasar halinde problemle karşılaşılması istenmiyorsa sözleşmenin akdinden önce bütün şartları hakkında tam
olarak bilgi sahibi olunması gerekmektedir.
Reasürans Kavramı ve Reasürans Şirketlerinin Çalışma Yöntemleri

Reasürans, “tekrar sigorta” anlamına gelmekte olup, kısaca sigorta edilmiş riskin belli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta edilmesi olarak açıklanabilir. Sigorta şirketlerinin
üstlendikleri riskleri sırf bu amaçla kurulmuş şirketlerle paylaşmaları, kendilerini güvence altına almaları işlemidir. Reasürans
uluslararası bir faaliyettir ve bir ülkede reasürans faaliyetinde
bulunabilmek için o ülkede reasürans şirketi kurulması gerekli
değildir. Başka ülkelerde kurulmuş olan reasürans şirketleri
diğer ülkelerde de reasürans faaliyetinde bulunabilirler. Bu
nedenle sigorta piyasamızdan halen pek çok yabancı reasürans şirketi iş almaktadır. Millî Reasürans, bunlarla rekabet
eden, güvenilen ve tercih edilen tek yerel reasürördür.
Sigorta şirketleri, teminat altına aldıkları risklerle ilgili meydana gelecek hasarların ödenmesinde mali bünyeleri açısından problem yaşamayacaklarını düşünüyorlarsa, bu takdirde
riski paylaşmaya, reasürans yapmaya ihtiyaç duymazlar. Buna
karşın petro kimya tesisleri, uçak filoları gibi çok büyük bedelli
sigortalardan veya deprem, sel, su baskını, fırtına gibi aynı
anda çok sayıda sigorta konusu menfaati etkileyebilecek
doğal afetlerden kaynaklanabilecek tazminat taleplerini bir
sigorta şirketinin kendi kaynaklarından karşılama ihtimali
bulunmamaktadır. Bu nedenle, böyle bir teminatı veren sigorta
şirketinin, söz konusu taahhüdünden kaynaklanan riskin bir
kısmını reasürans olarak isimlendirilen bir işlemle başka bir şirkete devretmesi gerekir. Reasürans olarak isimlendirilen risk
transfer işlemi sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında

genellikle yıllık anlaşmalarla yapılabileceği gibi, her bir risk için
gerektikçe de yapılabilmektedir.
Millî Reasürans Şirketinin Rolü ve Önemi

Cumhuriyetin ilk yıllarında yurt dışına yapılmakta olan döviz
transferlerinin önüne geçilmesi ülke ekonomisi için çok fazla
önem taşımakta olduğundan sigorta ve reasürans primlerinin
yurt dışına gönderilmesinin önüne geçilerek, Hazine'ye belirli
bir gelir sağlanması ve ülke sigortacılığının ulusallaştırılması
amacıyla 1927 yılında kabul edilen 1160 sayılı Yasa ile, Hükümete, Türkiye'de faaliyette bulunan yerli ve yabancı sigorta şirketlerine yurt içindeki bir kuruma reasürans devri yapmalarını
zorunlu hale getirme yetkisi verilmiştir.
Hükümet, bu zorunlu reasürans devirlerini kabul etmek
amacıyla bir anonim şirket kurulmasına karar vermiş ve bu
konuda Türkiye İş Bankası’nı görevlendirmiş olduğundan Türkiye İş Bankası da 1929 yılında Millî Reasürans T.A.Ş.'ni kurmuştur.
Ülkemizde bugünkü şartlarda zorunlu reasürans devri
uygulamasını kabul edebilmek mümkün değildir. Zaten ülkemizde de 2001 yılından itibaren böyle bir uygulama kalmamıştır. Ancak yeni kurulmuş, ekonomik açıdan kuvvetlenmeye çalışan bir devlette bundan seksen yıl önceki şartlar dikkate alındığında böyle bir uygulamanın başlatılmış ve yürütülmüş olmasını da normal karşılamak gerekir.
Bugün dünyanın önde gelen reasürans şirketlerinin iş alabilme gayreti içinde bulunduğu Türk sigorta piyasasında Millî
Reasürans, sigorta şirketlerinin özellikle çalışmak istediği güvenilir bir yerel reasürör olma özelliğini devam ettirmektedir. Ülkemizde bir zamanlar dört adet yerli reasürans şirketi faaliyet gösterirken, bugün sadece Millî Reasürans iş kabul etmekte ve
sigorta sektörümüzün gelişmesine 81 yıldır katkıda bulunmaktadır. Millî Reasürans, taşıdığı riskleri coğrafi olarak çeşitlendirmek ve uluslararası piyasalardaki varlığını geliştirmek amacıyla
son yıllarda yurt dışından iş kabulüne ağırlık vermiş ve 2007 yılı
sonlarında Singapur’da bir şube açmıştır. 2009 yılsonu itibariyle 824 milyon Türk Lirası prim üretimi gerçekleştiren Milli Reasürans, söz konusu tutarın % 20’lik bölümünü yurt dışı piyasalardan kabul ettiği işlerden sağlamıştır.

Hulki YALÇIN’81
20 Şubat 1964 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve
lise öğrenimimi TED Ankara Koleji’nde tamamladı. ODTÜ Ekonomi Bölümü’nden mezun olduktan sonra University of Birmingham’da (UK) Uluslararası Bankacılık ve Finans konusunda yüksek
lisans programını tamamladı. Çalışma hayatına 1989 yılında İş
Bankası Teftiş Kurulu’nda başladı ve aynı bankada çeşitli unvanlarda görev yaptıktan sonra 2003 yılında Milli Reasürans T.A.Ş.’de
görevlendirildi. 2009 yılının Ocak ayından itibaren Milli Reasürans’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak görev yapmakta. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği ile ODTÜ
Mezunu Sigortacılar Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olan Yalçın’ın eşi de TED Ankara Koleji ve ODTÜ mezunu olup, çiftin 7
yaşında ikiz kız çocukları bulunmaktadır.
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Moskof Cariye Hürrem ve Alkışlarla Lamia kitaplarının yazarı Demet Altınyeleklioğlu’71

“Kadın Ruhuna Yolculuk İçin
Yazarlığa Başladım”

Halen TRT İstanbul Televizyonu’nda prodüktör olarak görev yapan Demet Altınyeleklioğlu’71, uzun yıllar çeviri yaptıktan sonra yazar olarak kitapevlerindeki yerini aldı. Tarihteki
önemli kadın karakterleri anlattığı Moskof Cariye Hürrem ve Alkışlarla Lamia kitaplarının
ardından, Kolejli yazar yeni kadın romanlarına devam edeceğinin müjdesini veriyor.

D

emet Altınyeleklioğlu’71, uzun yıllar yayınlandıkları
ülkelerde en çok satanlar listesine giren romanları
dilimize kazandırdıktan sonra, bu çevirileri yaptığı
yayın evinden gelen teklifle kendi romanlarını yazmaya başlayan ve ilk romanı Hürrem’le büyük
başarı kazanan bir isim. Daha sonra yayınlanan kitabı “Lamia”
ile de bu başarısını devam ettirdi. Bundan sonraki romanları ile
ilgili olarak “kapımı çalan kahraman, benim onun karakterine
uygun bulduğum bir dönemde yaşayacak” ipucunu veren ve
yeni kitapları merakla beklenen Altınyeleklioğlu sorularımızı
yanıtladı.

Roman yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız? Romanlarınıza başlarken nasıl bir hazırlık süreci geçirirsiniz?
İnanır mısınız, roman yazmaya aniden başladım diyebilirim.
Daha doğrusu, yılların zihnimde oluşturduğu birikimi kâğıda
dökmeye başlayışım birdenbire oldu. Fakat yazım hayatıyla
ilgim yeni değil. Yayınlandıkları ülkelerde best seller olmuş
çeşitli türde on beş kadar romanı Türkçe’ye çevirdim. Bu işi
yaparken içimde bir yazma arzusunun mayalanmaya başladığının da farkında değildim açıkçası. Farkında olduğum tek şey,
televizyonculuğumdan da kaynaklanan gözlem tutkumdu.
İnsanın kişisel yaşamından edindiği duygular, deneyimler,
sevinçler, düş kırıklıkları, mutluluklar, acılar, aldığı eğitim, kültür
ve içinde kaynayan dürtüleriyle birleşince galiba yazar kimliği
de pişmeye başlıyor. Çeviri yaptığım yayınevinden, “Neden
kendiniz roman yazmıyorsunuz?” sorusu geldiğinde önce
şaşırdım. Günlerce yapabilir miyim diye kendimle hesaplaştım.
Sonra, “Neden olmasın,” dedim. Kâğıdı, kalemi bu kez çevirmen olarak değil, bir yazar adayı olarak önüme çektim. Böyle
başladı. Tabii, şimdi burada söyleyiverdiğim kadar kolay olmuyor yazmak. Araştırmak, incelemek, düşünmek, yaratacağınız
karakterlere kişilikler giydirmek, olayları kurgulamak için bir
hayal dünyası kurmak ve onu iğne oyası gibi işlemek gerekiyor.
Ben de bunları yapıyorum işte.
İlk romanınız “Moskof Cariye Hürrem” bir dönem romanıydı ve çok beğenildi. Bu romanın ortaya çıkış sürecini bizlerle paylaşır mısınız? Ve neden Hürrem?
Moskof Cariye Hürrem, bir proje olarak doğdu. Ne yazayım
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diye düşünürken, “Neden Hürrem Sultan’ı yazmıyorsun,” sorusuyla karşılaştım. Her şey böyle başladı. Kolları sıvadım. Tarihi
olayları inceledim. O döneme yön veren karakterler, sosyal ve
askeri yapı, dönemin dünya siyaseti, dili, sosyal yapısı ve
harem hayatı hakkında bilgi edinmek için aylarca araştırdım.
Romanıma alacağım tarihi karakterlere nasıl yeni kişilikler giydirebileceğimi kurguladım. Tabii en başta Osmanlı Sarayı’na
gelene kadarki hayatı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmeyen Hürrem’i bir kadın gözü ve ruhuyla yeniden yaratmaya
çalıştım. “Neden Hürrem?” diye soruyorsunuz. Ben çalışmaya
başlarken bu soruyu “Kimdi bu Hürrem,” diye sordum kendime. Kimdi bu Hürrem? Gerçekten pek çoklarının iddia ettiği ve
inandığı gibi bir canavar mı? Osmanlı’yı yıkmak için Muhteşem
Süleyman’ın aklını başından alan, çevirdiği dolaplarla ona kendi oğlunu öldürten bir tür casus mu? Yoksa, ölümün kıyısında
yaşadığı hayatını ve çocuklarını, saray entrikalarından korumak, tattığı iktidarı kendi soyuna bırakmak için ölümü ve öldürmeyi göze alan bir anne mi? Tarih hüküm verirken, acımasız
olabiliyor. Fakat bir roman yazarı kahramanına çok farklı bakma
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özgürlüğüne sahip. Ben
sadece Hürrem’i bir kadın
olarak yeniden kurguladım.
Onun yerinde hangi kadın
olsa aynı şeyi yapardı veya
onun yerinde hangi kadın
olsa, aynı şeyleri yapar mıydı
demeye çalıştım. Tarihin yargısı ötesinde, hükmü okuyucuya bıraktım. İsteyen Hürrem’i yiğit bir anne olarak görsün, isteyen ihtiraslarının esiri
olmuş bir cariye.

İkinci romanınız “Alkışlarla
Lamia” bu yıl yayınlandı. Bu
romanınızdan bahsedebilir misiniz? Okuyucular bu kitapta
neler bulacak?
İçimde yazma arzusu uyandığı günden beri hep kadınları
yazmak istedim. Büyük bir çağdaş kadın romanı olmalıydı bu.
Her kadının yerinde olmak isteyeceği, ama bir anlamda dışarıda bırakılmış, gizemli, anlaşılmayan bir kadın. Özellikle, ruhunda fırtınalar koparken, dışarıya karşı güçlü görünen kadınları.
Belki yaralı bir kadını. Çünkü kadınların ruhu acıya karşı daha
hassastır. Büyük görünmeleri içlerinin acımasını engellemez.
Evet, büyük fakat yaralı bir kadının romanını yazmak istedim
ben. Çağdaş edebiyatımızda bu denli görkemli ve uçlarda bir
kadın karakterin olmaması da Lamia’nın doğumunda ve hayatının şekillenmesinde etken oldu tabii. Babasız, fakir ve yoksullukla geçen bir çocukluğun ardından, daha genç kızlığa adım
attığı günlerde, hayal bile edemediği bir zenginliğe, şöhrete erişen bir kadının öyküsü Lamia. Fakat cevabını aradığım soru şu:
Acaba, çocuklukta yaşanan acılar ve travmalar, işte o rüyalarda bile görülse hayra yorulmayan bir zirveye ulaştığında kadının yakasını bırakıyor mu? Okuyucu Lamia’da, benim dilimden,
benim gözümden bu soruların cevabını bulacak. Belki de kendini bulacak. Birçok okuyucudan yorumlar alıyorum. Bu beni
çok sevindiriyor. “Sanki kendi hayatımı okudum,” diyor birçok
Lamia okuru. Bazıları, “Kendi çocukluğumu yaşattınız bana,”
diye yazıyor. Benim de amacım buydu. Çünkü kadınlar, çocukluklarında geçirdikleri travmaların etkisinden kurtulmakta daha
büyük güçlüklerle karşılaşıyor. Kurtuluş yolunu değişik yönlerde
arıyor. Ama kurtaracağını sandıkları yollar belki de hiç de
ummadıkları, istemedikleri yerlere götürüyor onları. Lamia böyle bir şey işte.

Romanlarınızda kadın karakterler başrolde. Bundan sonraki romanlarınızda da kadın kahramanlar ağırlıkta mı olacak? Ve dönem romanları yazmaya devam edecek misiniz?
Evet. Kadın ruhunun inceliklerine, zenginliklerine, etkileşimlerine yolculuk yapmak üzere yazarlığa başladım. Zaten bu
sorgulamaları hayatım boyunca yapmıştım. Yarattığım kahramanlar da bu birikimin ürünü olarak kelimelerde kendini buluyor. Sanırım bundan sonraki romanlarımda da kadınlarla beraber olacağım. Bunu bir misyon olarak görüyorum. Ve evet,
kapımı çalan kahraman, benim onun karakterine uygun bulduğum bir dönemde yaşayacak.

Roman yazmak sizin için ne
ifade ediyor? Neler sizi yazmak için harekete geçirir ve
ilham verir?
Roman yazarken kendimle ve hayatla yüzleşiyorum. Bu
beni bazen rahatlatıyor, bazen
öfkelendiriyor. İki duygu da
yazmamı tetikliyor. Duyduğum
bir haber, gördüğüm bir insan,
bir kadının yüzündeki masum
veya üzgün ifade, duruşundaki kendine özgü bir incelik, elinin bir hareketi bana ya yeni bir
karakter çağrıştırıyor, ya da yazmakta olduğum bir kahramanın
ruhuna zenginlik katıyor. İyi bir gözlemciyseniz, gördüğünüz,
duyduğunuz hatta kokladığınız her şey size ilham verebilir. Farkındalığınız açık olsun yeter.
Siz en çok ne tür kitaplar okumaktan hoşlanırsınız? Tercih
ettiğiniz bir yazar var mı?
Kolej yıllarından beri değişmeyen bir tutkum var. O da İngiliz ve Amerikan klasikleri. Defalarca okuduğum halde bıkmadığım, bende derin izler bırakan yazarlar var. Jane Austen, Bronte kardeşler, Margaret Mitchel, John Steinbeck gibi isimler ilk
aklıma gelenler. Romantik bir insan olduğum için romantik edebiyat akımlarından çok etkilendim bugüne kadar. Çevirdiğim
yazarlardan Philippa Gregory’i beğeniyorum.

Son olarak TED Ankara Koleji’ndeki öğrencilik yıllarınızla
ilgili olarak bizlerle neler paylaşmak istersiniz? Okul yıllarınızda sizi yazmaya teşvik eden bir hocanız oldu mu?
Kolej yıllarında aldığım eğitim dolayısıyla, İngiliz Edebiyatı’ndan çok etkilendim. Benim okuduğum yıllarda TED Ankara
Koleji’nde pek çok öğretmen İngiltere’den geliyordu. O yüzden
eserleri, kaynağından gelen uzmanlarla tartışabilme imkânına
sahiptik. Bu da adeta bir hazine kadar değerliydi bizler için. İşte
o yıllar ve okulumuz, farkında olmadan bizler için büyük bir kültür zenginliği oluşturmuş. Bugün çeviri yapabilecek düzeyde
İngilizce biliyorsam, yazar olabilecek kültür birikimine ve Türkçe’ye sahipsem, çok açıkça söylüyorum, bunu büyük ölçüde
TED Ankara Koleji’nde aldığım eğitime borçluyum. İsim vererek, unutabileceklerime haksızlık etmek istemiyorum. Ama
bütün öğretmenlerime minnettarım. TED Ankara Kolejli olmanın bir ayrıcalık olduğuna yürekten inanıyorum ve bu inancımı
hiçbir zaman kaybetmeyeceğim.

Demet ALTINYELEKLİOĞLU’71
Demet Altınyeleklioğlu, ilk, orta, lise tahsilini TED Ankara
Koleji’nde tamamlayarak 1971 yılında mezun oldu. 1975 yılında
Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu, ardından
Hacettepe Üniversitesi’nde Eğitim İletişimleri Dalı’nda yüksek
lisans programını bitirdi. Otuz yılı aşkın süredir TRT’de prodüktörlük yapan Altınyeleklioğlu, yüzlerce programın yapım-yönetimine
imza attı. Çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. Halen TRT İstanbul Televizyonu’nda, prodüktör olarak mesleğini sürdürmektedir.
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Ayten Aygen
Devrimin Üç Kadını
Ve kadınlar,
bizim kadınlarımız :
korkunç ve mübarek elleri,
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avradımız, yârimiz
ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen
ve soframızdaki yeri
öküzümüzden sonra gelen
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve karasabana koşulan
ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız ..
Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye 7.bap’ta kadınları, Kurtuluş Savaşı’ndaki kadınları böyle anlatmış. Ama Ayten Aygen’in anlattığı kadınlar bunlar
değil. Onbaşı Halide de değil, Nenehatun ya da
erkek giysileriyle milis kuvvetlerine katılan adsız
kadınlar da değil. Atatürk’ün, İnönü’nün, Özalp
Paşa’nın eşleri diye anılan kadınlar: Latife, Mevhibe ve Müveddet.
Ayten Aygen’in yumuşacık bir ses tonuyla
anlattıklarını gözlerimle değil, kulaklarımla okudum. Son sayfayı kapattığımda Özdemir Asaf’ın
“Yaşam öyküleri saf değil, karışımlıdır. Her bir
yaşam öyküsü, öbür yaşamların parçacıklarıyla
tamamlanır.” sözüne bir kez daha hak verdim.

Bugün her vesileyle bize
hatırlatılan “Anı Yaşa” felsefesinin, en belirgin yaşandığı yıllarda geçiyor olaylar. 1900’lerin
başında yaşayan savaş gelinlerinin yaşam öykülerinin arka
planındaki ülkede para yok, yaşam güvencesi yok, yarın yok.
Buna karşılık göç var, yoksulluk var, savaş var.
Sayfalar arasında, değişen sosyal, ekonomik, moral anlayışlar da göze çarpıyor. Savaşın sonunda sadece siyasi değil
eşsiz bir kültürel başarı da elde edilmiştir. Kadınlarımızın
boşanma, seçme-seçilme haklarına sahip olması, miras hukukunda dededen toruna intikal etmeyen yetim hakkının teslim
edilmesi, günümüzde bile varlığını
sürdüren cinsel ayrımcılığa karşı bir
zaferdir.
İlkokulu TED Ankara Koleji’nde
tamamlayan Ayten Aygen’in, Nart’ın
Prensesleri ve Rumeli Benimdi’nin
ardından yazdığı üçüncü kitap
Devrimin Üç Kadını. Küçük
Ayten’in gözlemleriyle, Atatürk
anekdotlarıyla süslü, Cumhuriyet’in ilk yıllarını anlatan eser toplum belleği niteliği taşıyor.
Bugün seksen küsur yaşında
hala araştıran, hala yazan Ayten
Aygen’e teşekkür ederim. Unutmamıza izin vermediği için… /
Destek Yayınevi

Ferin Batman
"Düşük Kalorili Pratik Tarifler"

Ankara'nın ünlü Beslenme ve Diyet Uzmanı ve yemek kitapları yazarı Ferin Batman'ın
"Düşük Kalorili Pratik Tarifler" kitabının geliştirilmiş ikinci baskısı raflarda yerini aldı.
"Bir yemeğin lezzetli olabilmesi için bol yağlı, şekerli, kremalı kısacası yüksek kalorili
olması şart değildir. Damak tadınız için sağlığınızdan ödün vermek zorunda değilsiniz.
Birkaç sihirli dokunuşla hem lezzetli hem de sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz" diyen,
Batman'ın kitabı sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyenlere yönelik sayısız pratik tarifle
dolu.
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Şebnem Avcıoğlu’70
Bir Başkent Hikâyesi

“Benim Hikâyem”
“Benim Hikâyem” adlı anı kitabım, doğduğum
yıl olan 1952'den, TED Ankara Koleji’ni bitirdiğim
1970 yılına kadar olan 18 yılı kapsıyor. Bir başkent
hikâyesi de denilebilir buna. Ankara'dan hayata
bakmanın ne demek olduğunu anlatıyor hikâyem.
Çocukluğumun geçtiği Meşrutiyet Caddesi ellili
ve altmışlı yıllarda iki yanında iki, üç katlı apartmanların yükseldiği, yol boyunca ağaçlarla ve apartmanların bahçeleriyle kaplı yemyeşil bir caddeydi.
Caddenin üzerinde, apartmanların alt katlarında
ufak, oldukça karanlık dükkânlar vardı. Bunların bir
kısmı kitapçı, manifaturacı ve büyük bir kısmı
da bakkaldı. Dükkânların çoğunun zeminleri
yürüdükçe çatırdayan
ahşap kaplama idi.
Bakkal dükkânlarının
hiç biri şimdiki süpermarketler gibi değildi.
Örneğin toz şeker alacaksınız, şeker terazide
tartılır, ufak bir kürek
yardımıyla kese kâğıdına dökülürdü. Şimdiki
gibi çevreyi kirleten,
zarar veren poşetler,
naylon torbalar yoktu.
Genç
kızlığımın
geçtiği
Kavaklıdere
semtinde ise şimdi
İlbank Kooperatiflerinin
olduğu yerde Gül Bahçesi ve Kuğulu Park
vardı. Ellili ve altmışlı yıllardan hiçbir şeyin kalmadığı Ankara'da bu iki parkın hâlâ ayakta kalması güzel
bir duygu. O devirde Bakanlıklardan sonra nerede
ise hiçbir şey yoktu. Yalnızca bazı sefaretler ve iki
yanda uzanan üzüm bağları vardı. Gül Bahçesi’ne
gidebilmek için troleybüse binerdik. Troleybüsler
Ulus-Kavaklıdere arasında çalışırdı. Onları otobüslere tercih ederdim çünkü boynuzları vardı, bu da
bana çok ilginç gelirdi ama bazen bu boynuzlar

düşer, şoför dışarı çıkar ve uzun bir değnekle boynuzu yerine takardı. Kuğulu Park ise o zamanlar
çok büyüktü. Daha sonraları yapılan kavşak ve
Çankaya ve Tunalı Hilmi Caddesi’ne açılan yollar
nedeniyle park çok küçüldü. İlk haliyle Kuğulu Park
Avrupa’daki parkları aratmayacak büyüklükte, içinde ulu çınarların, kavak ağaçlarının olduğu, insanların yürüyüş yapıp, temiz hava alabilecekleri bir
mekândı.
Benim çocukluğumda şimdiki gibi televizyonlar,
bilgisayar oyunları olmadığı için en büyük zevkimiz
sinemaya gitmekti. Ankara'nın altmışlı yıllarda üç veya
dört önemli sineması vardı. O
zamanlar dünya sinemalarında vizyona giren filmler şimdiki gibi hemen Türkiye'ye gelmezdi. Aradan uzun bir
zaman geçmesi lazımdı filmleri görebilmemiz için. Sinemalarda zaman zaman
aksaklıklar da yaşanırdı. Filmler şimdiki gibi CD’ler veya
disketlere kayıtlı değildi.
Büyük film makaralarındaki
filmler, aynı filmi gösteren
sinemaların arasında gidip,
gelirken filmin ikinci yarısı bir
türlü başlayamaz ve görevli
nihayet makarayı ulaştırdığında alkışlarla karşılanırdı.
Bazen de ses ve görüntü bir
türlü senkronize olamaz,
makinist ıslıklar arasında bu
sorunu gidermeye çalışırdı.
Ankara'nın en köklü okullarından biri olan TED
Ankara Koleji’nin orta kısmına 1963 yılında başladım. Çok değerli, Atatürkçü, idealist öğretmenlerimiz hepimize derin bir yurt sevgisi, Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılık duygusu aşıladı. Buna
ilave olarak sosyal bir formasyon ve özgüven duygusu kazandırdı. Buradan hepsini saygıyla anıyor
ve şükranlarımı iletiyorum. / Kanguru Yayınları
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Ankara’nın Tarihi Merkezi
Altındağ ve Hamamönü
Hamamönü, yenilenen çehresiyle, bir zamanlar
suç oranının yüksek olduğu, sokağa çıkmanın
güvensiz olduğu dönemleri geride bırakmış,
artık günün her saatinde her yaştan gençlerin
gezdiği, kafe ve lokantalarında soluklandığı bir
semt olma yolunda hızla ilerlemektedir.

B

F. Zerrin Dağcı Sakarya’81

üyük kentlerin “eski şehir” olarak anılan bölümleri
vardır. Bu semtler şehirlerin kalbidir; şehir burada
kurulmuştur, burada gelişmiştir. Önünden gelip
geçerken günlük telaş içinde fark etmediğimiz
kimi anıtlar ve binalar kentin eski günleri hakkında
ipuçları verir. Bu merkezler kentin geçmişini görebileceğimiz
büyülü bir aynadır. Aynanın her dönüşünde kentin farklı bir
evresini görürüz. Ankara’nın bir zamanlar merkezi olan Altındağ
ilçesi de işte böyle bir yerdir. Altındağ sokaklarında Ankara tarihini dinleyebilir, onun soluğunu hissedebilirsiniz.
Ankara yerleşim merkezi olduğu ilk yıllarda hayat, Altındağ
ve çevresinde gelişmiştir. Kale, camiler, hanlar, hamamlar ve
evleriyle ilçenin tarihi ziyaretçilerine tarihsel bir şölen sunar.
Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin gezmeden ayrılamayacağı bir yer olan Altındağ, yüzyıllara meydan okuyarak ayak-
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ta kalan pek çok Roma, Selçuklu,
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi
kültürel ve tarihsel zenginlikleriyle,
camileri, kiliseleri ve havrasıyla
Anadolu mozaiğinin en zengin
örneklerindendir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Meclisi ve Zafer Anıtı Altındağ’dadır. Kurtuluş Savaşı, Etnografya,
Resim ve Heykel Müzelerinin yanı
sıra, dünyaca ünlü Anadolu Medeniyetleri Müzesi de bu ilçenin sınırları içinde yer almaktadır.
Roma medeniyetinin kalıntısı olan Roma Hamamı, Julianus
Sütunu, Augustus Tapınağı ve Antik Tiyatro da bu ilçededir.
Altındağ, bu ilk yaz günlerinde sabah serinliğinde ya da
akşamüzeri gölgeleri eşliğinde hoşça vakit geçirilebileceğimiz
ve pek çok şey görülebileceğimiz bir ilçedir. Kalenin yokuşlu
yollarında yürüyüp, antikacıların vitrinlerine göz atarak, surların
üzerine çıkıp 360 derece Ankara manzarasını izleyerek, Hisar
Mahallesi’nde evlerinin önüne attığı bir sandalyeye oturup dantel ören Ankaralı teyzelerle sohbet etmek büyük keyiftir.
Türkiye’de yakın zamana kadar kentlerin eski merkezlerine
çok önem verilmezdi. Binalar bakımsız, semt özensiz, kaderine
terk edilmiş biçimde yaşardı. Son yıllarda, tarih ve şehircilik
bilincinin artmasıyla, viraneye dönüşen binalar ayağa kaldırıldı,
restorasyon yapıldı, eski semtlerin görüntüsü inanılmaz biçimde değişti.
Yaklaşık 34 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan Ulucanlar Merkez Kapalı Cezaevi’nin kültür ve sanat merkezine
dönüştürülmesi çalışmaları ise devam etmektedir.

katılmak üzere Ankara’ya gelen
Mehmet Akif Ersoy’a, Taceddin-i
Veli Camisi İmamı Tevfik Çifdoğan, o sıralar kiralık ev bulmak
çok zor olduğundan külliye içinde
yer alan bu evi tahsis etmişti. Şair,
İstiklal Marşı’nı ve pek çok şiirini
bu evde yazmıştır.
Yapı 1949 yılında şehir meclisi
kararıyla müze-eve dönüştürüldü.
1982 yılında yeniden onarım
gören ev, 1984’te tekrar ziyarete açılmıştır.
Mehmet Akif Ersoy’a ait cep saati, gözlük, tespih, tüfek ve
büyük şairin yüzünün kalıbı müzede teşhir edilmektedir.
Evin karşısında, 2003 yılında yapılmış olan Mehmet Akif
Ersoy’un büstü ile İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasının yazılı olduğu
bir kitabe yer almaktadır.
Şair, I. TBMM Burdur milletvekili olduğu yıllarda, günlerini
bu mütevazi evde geçirdi; dostlarıyla milli mücadele meselelerini tartıştı. Mehmet Akif, bir ulusal marş yazılması için açılan
yarışmaya para ödüllü olduğu için başlangıçta katılmamıştı.
Yarışmaya katılan şiirlerin hiç birisi uygun nitelikte bulunmayınca dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine İstiklâl Marşı'nı bu evde yazmaya başladı. Gece gelen ilhamı kaçırmamak için bazı dörtlükleri mum ışığında evin duvarlarına kazıdığı anlatılır.

Hamamönü

Hamamönü, ismini Oğuz Türklerinin Bayındır Boyu Beyleri’nden Karacabey’in yaptırdığı çifte hamamdan almaktadır.
Ankara’nın merkezinde yer alan ve kentin pek çok önemli
tarihi eserine ev sahipliği yapan Hamamönü’nde, İnci ve Dutlu
sokaklarında, 19. yüzyıl sivil mimarisinin izlerini taşıyan eski
evler ve sokaklar tarihi dokuya uygun olarak yeniden düzenleniyor ve semt eski günlerdeki hareketliliğine tekrar kavuşuyor.
Tarihi yapılar, yıllardır uyandırılmayı bekleyen bir prenses edasıyla ayağa kaldırılmış, 19. yüzyıldan kaldığı tespit edilen avlusu, sofası ve pek çok odası olan bu evler aslına uygun olarak
yeniden düzenlenmiştir.
Proje kapsamında, tüm elektrik ve telefon tesisatının yeraltına alınmış, sokak ve kaldırım taşları orijinaline uygun olarak
yenilenmiştir. Evlerin dış cephe yenilemeleri ise asıllarına uygun
olarak yapılmıştır.
Bir zamanlar sokaklarında atlı faytonlarla dolaşılan Hamamönü’nde artık nal sesleri duyulmuyor ancak elektrikle çalışan
‘doğa dostu’ yeni tip faytonlar, ziyaretçileri gezintiye çağırıyor.
Hacettepe Üniversitesi ile yürütülen bir projeyle oluşturulacak olan ‘Sanat Sokağı’ da, bu semte gelen ziyaretçilerin sayısını daha da arttıracaktır.
Mehmet Akif Ersoy Müze Evi

Müze-ev, Hacettepe Üniversitesi merkez yerleşkesi içinde
yer almaktadır. İstanbul’un işgalinden sonra Milli Mücadele’ye
HAZİRAN2010 kolejliler
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Art of Wellness
İyi Yaşam Sanatı

Biliyoruz ki, insan vücudu dünyanın manyetik alanı ile aynı manyetik alanda gelişir. Ne var ki,
insan yapımı elektromanyetik frekansların çakışması sonucu normalde maruz kaldığımız
manyetik alan miktarı idealden çok daha aşağılara inmiştir.

A

Füsun OKUTAN’80

fokutan@hotmail.com

z gittik, uz gittik... diye başlayan masalların yerini
“Aya gittik, uzaya gittik...” söylemi aldı. Son 40 yılda, renkli, çok kanallı televizyon, cep telefonu,
genom projesi, nanoteknolojiyle tanıştık. PC, dizüstü bilgisayar derken dünyayı avuç içine sığdırdık. Buna rağmen, tıbbın bize armağan ettiği onlarca fazla yıl
telaş içinde, kirlenmiş sularımız, görmediğimiz için yok saydığımız radyasyon, genetiği değiştirilmiş organizma kavramı,
doğanın kabul etmediği kimyasal-nükleer atıklarımızla yarattığımız çöplüğümüzde geçiyor.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana yaklaşık 70,000 suni kimyasal üretilmiş ve çevreye yayılmıştır. Her yıl bunlara dünyamızı kirleten ve sağlığımızı tehdit eden yeni 1000 adet kimyasal madde daha eklenmektedir. Bu kimyasallar vücudumuza soluduğumuz hava, içtiğimiz
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su ve yediğimiz yiyecekler aracılığıyla girmekte ve dokularımıza yerleşmektedirler. Zaman içinde toksik yüklenme olarak
tanımlanan boyutlara ulaşmaktadır ki sağlık otoriteleri bu durumu, sağlığımıza yöneltilen en büyük tehdit olarak görmektedirler.
Hayatımızdaki önemi günden güne artan pozitif düşünce
akımlarının, çekim yasası teorisinin, NLP eğitimlerinin, yaşamın
anlamı üzerine düşünmeyi telkin eden Doğu ve tasavvuf felsefeleri, yoga ve reiki, bu arayışın sonucu olsa gerek. Bir yandan
ruhu dinginleştirirken, diğer yandan da beden ve vücudunun
enerjisini artırmaya yönelik, yani yaşam kalitesini yükseltmeyi
hedefleyen öğretiler, bize unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyorlar zaman zaman: Sakin ol!
Bu düşünce akımlarının yanı sıra, bilim adamları da son yıllarda geleneksel tıbba destek olarak koruyucu ve yaşam kalitesini arttırıcı ürünler/sistemler üzerinde araştırmalarını artırmışlardır. Tamamlayıcı Tıp da diyebileceğimiz bu faktörler Wellness=Kaliteli Yaşam kavramını ortaya çıkarmıştır.
P. Coelho’nun dediği gibi: “İnsanlar bildiklerinin yüzde yirmibeşini öğretmenlerinden, yüzde yirmibeşini dostlarından,
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yüzde yirmi beşini kendine kulak vererek, yüzde yirmi beşini de
zamandan ögrenirler.” Ancak, zaman müttefikimiz değil, yargıcımızdır. Cezamızı kesmeden önce, yaşantımızı düzeltmeye
bir yerden başlamalıyız...
Şehir yaşamıyla gelen olumsuzlukları hayatımızdan çıkarmak mümkün görünmediğine göre kontrol altına almak gerekiyor. Küçük çabalarla çok olumlu sonuçlar elde etmek için;
öncelikle kimyasal ve elektromanyetik çevresel toksinlere
maruz kalmayı azaltmalıyız. Daha sonra sağlıklı yaşam tarzı
seçimleri yapmalıyız; iyi egzersiz ve uyku, temiz hava ve su
etkili bir stres mücadelesi ve tam gıdalarla beslenme diyeti, bu
sayede bağışıklık sistemimizi güçlendirme, son olarak da mıknatıslar (manyetik enerji), kızıl ötesi enerji (güneş enerjisi) ve
geliştirilmiş beslenme katkıları gibi sağlık destekleyici teknolojilere başvurmalıyız.
Çevresel Gelişme

Her ne kadar kimyasal ve elektromanyetik kirliliğe uğramayı engelleyemesek bile, bunlardan etkilenme oranlarımızı minimuma indirebiliriz. Ev ve işyerlerimizde çevre dostu temizleme
ürünleri, deterjanlar ve kişisel bakım ürünleri kullanarak işe
başlayabiliriz. Vücudumuzda toksin birikimine sebep olan halı
ve inşaat malzemelerinden yayılan kimyasal buharların yanı
sıra havada bulunan mikroorganizmalar, toz, küf, lif ve hayvan
tüyleri de “SBS: Sick Building Sendrom” sorununa yol açabilmektedir. Yorgunluk, düşük konsantrasyon, baş ağrısı, cilt
kaşıntısı, akan burun, irite gözler, batan boğaz gibi önemsiz
bulduğumuz fakat yaşam kalitemizi bloke eden bu sendroma
karşı en iyi savunma iyi bir HEPA filtresi kullanmak ve odaları
sık sık havalandırmaktır. (HEPA - high efficiency particulate air)
Ofis ortamında da fotokopi makineleri, bilgisayar monitörleri gibi elektronik aletler ve sentetik aletlerin birbirine sürtünmesi sonucu açığa çıkan pozitif iyonlar uzun çalışma süreleri

sonucunda verimliliğimizi, konsantrasyon kalitemizi azaltabilirler. Bunun önüne geçebilmek için iyonizer kullanarak, ortamdaki toz parçacıklarını temizleyerek negatif iyon yaratmak
anlamlı bir çözümdür. Çünkü iyonizerler, görünmeyen ama çok
önemli bir sağlık tehdidi olan elektromanyetik kirlilikle de
mücadele ederler.
Çekimin Gücü

İnsan yaşamının en az üçte biri uykuda geçiyor. Uyku kalitemizin bozulması, hayatımızı olumsuz yönde etkilemekle kalmıyor aynı zamanda iş verimimizi, dikkat ve becerilerimizi de
düşürüyor. Bütün gece yatakta dönüp durmak yerine kaliteli bir
uyku çekmeyi kim istemez ki! İyi ve kaliteli uykuyu desteklemenin en etkili yolu, yatak odalarında elektrikli aletleri prizden
çıkarmanın yanı sıra yatağınızın stratejik noktalarına yerleştirilmiş özel üretim mıknatıslardan da faydalanmaktır. Böylece
kaliteli bir uyku sonrasında dinlenmiş, enerji dolu olarak yeni
güne başlarsınız. Biliyoruz ki, insan vücudu dünyanın manyetik alanı ile aynı manyetik alanda gelişir. Ne var ki, insan yapımı elektromanyetik frekansların çakışması sonucu normalde
maruz kaldığımız manyetik alan miktarı idealden çok daha
aşağılara inmiştir.
Wellness Görev Başında

İyi yaşam sanatının inceliklerini keşfettikçe, daha iyi hissetmemizi sağlayan yeterli egzersiz, iyi beslenme ve iyi dinlenme
(uyku), sağlıklı su, temiz hava arasındaki dengeyi ve uyumu
keşfediyoruz. Yaşam kalitemizi daha fazla çoğaltmak için beslenme takviyeleri ve wellness teknolojileri kullanıyoruz.
Wellness kavramını hayatımızın bir parçası olarak görmeye
başlarsak, medeniyet paketine dâhil olan olumsuzlukları yaşamımızdan çıkarmak, sanıldığı kadar zor değil...
Öneri bizden...
HAZİRAN2010 kolejliler
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Tütünsüz Bir Dünya
Nikotin bağımlılığı oluşmuş kişilerde, sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün en zor
dönemdir. Bu dönemde huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ortaya çıkabilir.
Dr. Mehmet TÜMER'81
Aile Hekimliði Uzmaný
www.bsyklinik.com
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P’nin hala petrol sızıntısını önlemeye çalıştığı şu
günlerde, haberlerde petrole bulanmış tüyleri ile
martıları gördüğümüzde yüreğimiz yanıyor ve
onları kurtarmak için yapabileceğimiz bir şey olsa
diye düşünüyoruz. Tütün kullanıyorsanız, tüyleri
petrolle kaplı martı karesini zihninizde dondurun üzerine sağ
tıklayıp kopyalayın ve akciğerinizde bronş temizliği için tüycükleri olan hücrelerin üzerine yapıştırın. Belki garip bir anlatım
yöntemi ama sonuç inanın aynı.
Bu sayıda sizlere tütünün zararlarını hatırlatmak istiyorum.
Günümüzde, istesek de istemesek de tıbbın ilerlemesi ömrümüzü uzatıyor. Sigara içmek gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmak; yaşam kalitemizi düşürmeden uzayan ömrümüzü
geçirmenin anahtarıdır. Her nefeste içinde 500 den fazla zararlı, karsinojenik etkileri olan maddeler barındıran sigara dumanını ciğerlerimize çekmeyelim.
Ülkemizde 4207 sayılı yasa ile 19 Temmuz 2009 itibariyle
yasal düzeyde tam dumansız Türkiye’ye kavuştuk. Bu konu
tartışmalara yol açıyorsa da düzenlemenin pasif içicilerin sağlığını koruduğu kesin. Yapılan araştırmalar, sigara fiyatının yüksek olmasının ve toplu yerlerde kullanım yasağının kullanımı
düşürdüğünü gösteriyor.
Saygın bir tıp kitabından alınmış şu cümle ise tütünün nasıl
da her gün kendimizi vurmak için kullandığımız bir silah olduğunu bir kez daha gösteriyor: “Tütün önerilen miktarlarda kullanıldığında kullanıcısını öldüren ve satışına yasal olarak izin
verilen yegâne üründür.” (Oxford Medical Companion -1994)
Dünyada yıllık sigara üretimi yıllık 6 trilyon paket ve satış
geliri 200 milyar dolar. Bu rakamlar sektördeki para hacminin
ne kadar büyük olduğunu bize anlatıyor. Ancak bu ekonomik
faaliyet Dünya Bankası raporlarına göre zenginleşmek için katkı sağlamıyor. Verilere göre; sigaradan kaynaklanan hastalıkların ve iş gücü kaybının ekonomilere maliyeti yılda 200 milyar
dolar. Bunun da yarısı gelişmekte olan ülke ekonomilerinden
çıkıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada en büyük sağlık
sorunun sigara olduğunu ilan etti. Dünyada her yıl 4 milyon
insan sigaradan kaynaklanan nedenlerle hayatını kaybetmekte. Türkiye'de ise her yıl 100.000 insanımızı erken yaşlarda
sigaraya kurban vermekteyiz; eğer önlem alınmazsa önümüzdeki 20 yılda bu sayı 250.000'i bulacak.
Her yıl 100 bin kişi ne anlama geliyor?
• Her gün 1 uçak düşüyor ve 300 kişi ölüyor
• Her yıl yüz bin nüfuslu bir şehrimize bir atom bombası
atılıyor
• Her gün içi dolu 6 otobüs uçuruma yuvarlanıyor kimse
sağ kalmıyor
Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi sigara tüm sistemlerimize zarar vermektedir.
Sinir sistemi: İskemik inme riskinin sigara içen kadınlarda
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Sigarayı bıraktığınızda neler oldu?
20. dakika :
8. saat
:
24. saat :
48. saat :
72. saat :
2-12 hafta :
3-9 hafta :
5. yıl
:
10. yıl
:

Kanbasıncı ve kalp hızı normale döner.
Kanda oksijen düzeyi normale döner.
Karbonmonoksit vücuttan atılır.
Akciğerler temizlenmeye başlar.
Nikotin vücutta saptanamaz.
Nefes almak kolaylaşır.
Dolaşım düzelir.
Nefes darlığı ve öksürük azalır.
Kalp krizi riski yarıya iner.
Kalp krizi riski sigara içmeyenlerle eşitleşir.
Akciğer kanseri riski yarıya iner.

3,1 ve erkeklerde 2,3 kat fazla olduğu gösterilmiştir. ( Framingham çalışmasında (26 yıllık izleme))
Beyin kanamalarında 4-9,8 kat, tromboembolide 2 kat artış
saptanmıştır (Honolulu Heart Study (10 yıl izleme))
Alzheimer hastalığı, zihinsel sorun 65 yaş üzerinde %5 ve
her beş yılda ikiye katlanma ülkemizde 70 yaş üzerinde %8,9
(Nurses Health Study (8 yıl izlenen-120.000 kişi))
Solunum sistemi: Tüm kronik bronşit ve amfizem hastalıklarının %80-90’ı sigaraya bağlıdır. Günde 2 paket ve üzerinde
sigara içenlerde akciğer hastalıklarından ölüm oranı içmeyenlere göre 10 ila 40 kat yüksektir.
Kalp ve dolaşım sistemi: Sigara içenlerde, içmeyenlere
göre ölümle sonuçlanan kalp hastalıkları ve beyin damar hastalıkları %77 daha fazla görülmektedir
Üreme sistemi: Erken Menopoz, Dış Gebelik, Maternal,
Natal ve Postnatal Etkiler, Düşük Doğum Ağırlığı, Ani Bebek
Ölümü, Kanserler, İktidarsızlık
Sindirim sistemi: Reflü, Peptik ülser, Dispepsi, Pankreatit,
Crohn hastalığı, Kanserler
Kanserler: Tüm kanserlerin
%30 ile ilişkilidir Sigara içenlerde; akciğer kanseri görülme olasılığı 10 kat daha fazladır. Diğer
kanser türleri akciğer, ağız, gırtlak, yutak, yemek borusu, mesane, böbrek, pankreas, mide,
rahim ağzı, lösemi olarak sayılabilir.
Doz-cevap
ilişkisi:
1
paket/gün – 20 kat fazla, erkeklerde %90 ve kadınlarda %80
Ağız boşluğu ve özefagus kanseri 5 kat fazla. Gırtlak kanseri
sigara içenlerde 5-6 kat fazla
Doz-cevap ilişkisi: 25 adet/gün –
20-30 kat fazla
Sigara sistemik hastalıklar
dışında kemik erimesi ve ilaç
etkileşimleri ile de ilişkilidir.

Tütünün Sağlığımıza Etkisi

NİKOTİN: Bağımlılık yapar
KARBONMONOKSİT: Kanda oksijenin yerini alır
KANSER YAPICI MADDELER (bazıları)
Arsenik
Kurşun
Polonium 210
Benzen
Nitrozamin
Formaldehit
Krom
Nikel
Vinil klorür
Asetaldehit
Benzopiren
DDT
İRRİTANLAR VE ZEHİRLER
Siyanür
Laktik asit
Formik asit
Azotoksit
Amonyak
Aseton
Akrolein
Bizmut
Uçucu aminler

Sigarayı Bırakmak

Sigara alışkanlığından vazgeçmek zor; ancak imkansız
değildir. İş işten geçmeden sigara bırakılırsa vücut kendini
yenileme imkanı bulabilir. Son sigara içildikten sonra 12 saat
içinde vücut kendini iyileştirmeye başlar. Vücuttaki nikotin ve
karbonmonoksit miktarı hızla azalmaya başlar, birkaç gün içinde vücutta belirgin rahatlama olur.
Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra kalp krizi riski içmeyenlerle
aynı düzeye iner. 10 yıl sonra akciğer kanserinden ölüm riski
%50 oranında azalır.
Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik
bağımlılık.
- Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik
bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir.
Nikotin bağımlılığı oluşmuş kişilerde, sigarayı bıraktıktan
sonraki ilk 3 gün en zor dönemdir. Bu dönemde huzursuzluk,
sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ortaya çıkabilir. Bu dönemde
aktif olmak, kafeinden uzak durmak, sigarayı akla getirecek
ortamlarda bulunmamak, sakız çiğnemek, kuruyemiş yemek, bu dönemi kolay atlatmaya yardımcı olabilir.
Ancak bu bant ve sakızların yanlış
kullanımı tehlikeli olabileceğinden
mutlaka doktor gözetiminde kullanılmalıdır.
- Psikolojik bağımlılığı belirgin
olan kişilerde ise psikiyatrist gözetiminde ve gerekirse anti-depresan
türü ilaçlardan yardım alınmalıdır.
Sigarayı bırakma sonrasındaki
sıkıntıların geçici olduğunu ve daha
sağlıklı bir yaşama başlangıç olduğunu unutmayın. Sigarayı bırakmakla nefes almanız rahatlayacak,
egzersiz kapasiteniz artacak, koku
ve tat duyularınız düzelecek, öksürüğünüz yavaş yavaş azalmaya
başlayacaktır. Sigaranın kokusundan, bütçenize getirdiği yükten ve
bağımlılıktan kurtulacaksınız.
Hepinize sağlıklı ve dumansız
bir ömür dilerim.
HAZİRAN2010 kolejliler

kolejliler HAZİRAN2010

İNŞAATI DEVAM
EDİYOR!
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Türkiye’de sınav sistemi okulları eğitim öğretim amaçlarından uzaklaştırmış ve okul eğitimi ikinci planda kalmıştır. Zorunlu eğitim iyi vatandaş yetiştirmek, çocuklarımızın toplumsal ve
duyuşsal becerilerini geliştirmek gibi işlevlerini kaybederek,
test odaklı bir eleme sistemine dönüşmüştür. Bu süreçte
öğrenciler, anne-babalar ve öğretmenler çaresizlik içerisinde
sınava yönelmiştir. 2008 yılında uygulamaya konulan SBS ile
sınav sorunu daha içinden çıkılmaz hale getirilmiştir. Türk
Eğitim Derneği bir sivil toplum örgütü olarak, sınavların yarattığı sorunları ortaya koymak ve çözüm üretmek amacıyla “Onlar
Bizim Çocuklarımız, Yaşamak Onların da Hakkı” adıyla bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyanın dayanağını oluşturan
“Ortaöğretime ve Yükseköğretime Geçiş Sistemi” araştırması
için 12 istatistikî bölge biriminden birer ilde, toplam 11.346
denek ile görüşülmüştür. Derneğimizin gerçekleştirdiği bu
araştırmanın bulguları çarpıcı sonuçlar ortaya koymuştur.
Mevcut sınav sistemi, okulların dışında sürekli büyüyen bir
sınav sektörü oluşturmuştur. Bu sektör özel dersler, kurslar,
etütler, dershanelere ek olarak sınava hazırlık için hazırlanan
testler ve kitaplarla birlikte devasa bir boyuta erişmiştir. İlköğretimin ilk üç sınıfında notla değerlendirme yapılmaması İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile hükme bağlanmasına karşın, ilköğretim ikinci sınıf düzeyinde bile sınava hazırlık için testler ürekolejliler HAZİRAN2010

tilmektedir. Ne yazık ki bu testler okullarda öğretmenler ve veliler tarafından öğrencilere uygulanmaktadır. Sınavların oluşturduğu baskı ile sınava hazırlık sektörü sürekli büyümüş ve okulların yerini alacak bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye’de 2010 yılında
3357 Genel Liseye karşılık, dershane sayısı genel lise sayısını
geçerek 4193 olmuştur.
Sınava hazırlık okulları boşaltmakta ve öğrenciler sınava
hazırlanmak için okula devam etmek yerine dershaneyi tercih
etmektedir. Bu durum öğrenciler ve aileleri için bir tercih değil,
sınav sisteminin bir dayatmasıdır. Araştırma bulgularına göre,
ilköğretimde öğrencilerin; altıncı sınıfta %14’ü, yedinci sınıfta
%25’i ve sekizinci sınıfta %42’si SBS’ye hazırlık amacıyla rapor
alacağını ya da devamsızlık yapacağını belirtmişlerdir. Lisede
ise son sınıf öğrencilerinin %67’si, 11. sınıf öğrencilerinin %58’i
sınava hazırlık için rapor alacaklarını belirtmişlerdir.
Okulların programlarında yer alan, fakat sınav soruları içinde yer almayan dersleri işlenemez hale getirmiştir. Dershaneleri okula dönüştürme iddiası bir yana, okullar dershaneye
d önüşmekt edir. İlköğretimde öğrencilerin altıncı sınıfta
%42,4’ü, yedinci sınıfta %46,5’i ve sekizinci sınıfta %50,4’ü;
liselerde ise öğrencilerin %46’sı sınavda soru çıkmayan derslerin gereksiz olduğunu ve yapılmaması gerektiğini ya da soru
çıkmadığı için bu derslere ayrılan sürede sınavda soru çıkan
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derslerin yapılması gerektiğini düşünmektedir.
Liselerde öğretim ve öğretmenler bütünüyle sınav odaklı
hale gelmiştir. Öğrencilerin %75’i öğretmenlerinin sınavda soru
çıkmayacağını belirterek ders kitaplarındaki bazı konuları yeterince işlemeden geçtiklerini belirtmişlerdir. Üstelik bu durum
yalnızca 12. sınıflar için değil, 11. sınıflar için de aynı ölçüde
geçerli gözükmektedir.
Öğrencilere göre öğretmenlerin çoğunluğu sınavda başarılı
olacağını düşündükleri öğrencilerle daha çok ilgilenmektedir.
İlköğretimde öğrencilerin %36’sı öğretmenlerinin başarı düzeyi
yüksek öğrencilerle daha çok ilgilendiklerini, %6’sı ise öğretmenlerinin SBS'de başarılı olmayacağını düşündükleri öğrencilerle hiç ilgilenmediklerini düşünmektedir. Liselerde de öğrencilerin görüşleri paralellik göstermekte, öğretmenler sınavda
düşük puan alacağını düşündükleri öğrencilerle daha az ilgilenmektedir. Öğrencilerin %41’i öğretmenlerinin üniversiteye
giriş sınavında daha yüksek puan alacağını düşündükleri
öğrencilerle daha çok ilgilendiklerini, %7’si ise başarılı olamayacağını düşündükleri öğrencilerle hiç ilgilenmediklerini belirtmişlerdir.
Sınava hazırlık için yapılan çalışmalar okul eğitimini ve
öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. İlköğretimde ve liselerde öğrencilerin yaklaşık üçte ikisi sınava hazırlanmak amacıyla yapılan çalışmaların okulu sıkıcı hale getirdiğini, test çözmekten bunaldığını ya da başaramayacağını
düşünerek ümitsizliğe kapıldığını belirtmişlerdir.
Aile yaşamı testler ve sınavlarla kuşatılmıştır. Sınavlar ailelerin huzurunu bozmaktadır. İlköğretimde öğrencilerin %92’si,
lise öğrencilerinin ise %86’sı anne babalarının evde sınavlar ve
testlerle ilgili konuştuklarını belirtmişlerdir. Sınava hazırlık çalışmaları, öğrencinin ne kadar test çözdüğü gibi konular ailelerin
en azından üçte ikisinin yaşamında anne-babalar arasında tartışma konusu olmaktadır.
Sınava hazırlık öğrencilerin aileleriyle birlikte yapacağı ve
ailenin günlük yaşamının bir parçası olan pek çok etkinliği
engellemektedir. İlköğretimde ve liselerde öğrencilerin ortalama %50’si sınavlara hazırlık için yaptıkları çalışmaların aileleriyle birlikte zaman geçirmek, akşam yemeği yemek, sinemaya
veya tiyatroya gitmek, tatile gitmek, hafta sonları çeşitli etkinlikler yapmak, dost, akraba, arkadaş ziyaretleri yapmak gibi günlük yaşamda olması gereken birçok etkinliği ve aile ile birlikteliği olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir.
Sınava hazırlık sektörü; dershaneler, özel dersler, etütler ve
kurslar ailelere ağır bir mali külfet getirmektedir. Ailelerin üniversite kapısına gelinceye kadar her bir yılda sınava hazırlık için
yaptığı harcamalar;
• Ortaöğretime geçiş sınavları için: 8.082.838.965 TL ve
• Üniversiteye giriş sınavları için: 8.626.472.774 TL olmak
üzere
• Toplamda 16.709.311.739 TL’dir.
Sınava hazırlık için harcanan kaynaklar ilköğretim okulları
için 2010 yılında kamu bütçesinden öngörülen toplam kaynak
(16.761.436.700) miktarına eşitlenmiştir. Sınava hazırlık için
harcanan kaynaklar 2009 yılı yükseköğretim bütçesinin
(8.772.719.225 TL) yaklaşık iki katıdır. Sadece üniversiteye giriş

sınavları için yapılan harcamalar yükseköğretim bütçesi kadar
bir büyüklüğe sahiptir. Sadece üniversiteye giriş sınavları için
yapılan harcamalarla Türkiye’de aynı büyüklükte ikinci bir yükseköğretim sistemi işletilebilirdi.
Dershane sektörü dar gelirliden aldığı ücret ile varlıklı olanın
dershane ücretini finanse etmektedir. Başarılı olduğu için dershanede ücretsiz okuyan öğrenci yüzdesinin en yüksek olduğu
gelir grubu hane halkı gelirinin aylık 5.000 TL’den fazla olduğu
gruptur. Aylık geliri 2.000 TL’nin altındaki gelir gruplarında
ücretsiz okuyan öğrenci oranı ortalama %6,6 olmasına karşın,
aylık hane halkı geliri 5.000 TL’den yüksek olan grupta ücretsiz
okuyan öğrenci oranı %13,9’dur. Yine üst gelir gruplarında yer
alan ailelerin çocuklarının indirim alma oranlarının, alt gelir
gruplarına oranla daha yüksek olması da dikkat çekicidir.
Yükseköğretimde açıköğretimin payı giderek artmaktadır.
Yükseköğretimdeki toplam öğrenci sayısının %42’si açıköğretimde öğrenim görmektedir. Yükseköğrenim gören öğrencilerin
yalnızca %38’i örgün öğretim yapan lisans programlarında
öğrenim görmektedir. Mezunlarının istihdam edilebilirliğini sağlayacak nitelikte alanlarda kontenjan artışları sınırlı kalmaktadır.
Bu nedenledir ki, yükseköğretime olan talebe rağmen kontenjanlar boş kalmaktadır. 2009 yılında ek yerleştirme sonucunda
bile lisans programlarında 35.018, önlisans programlarında
67.988 olmak üzere, toplamda 103.006 boş kontenjan kalmıştır.
Türk Eğitim Derneği araştırma sonucunda yalnızca sorunları ortaya koymakla kalmamış, çözüm önerilerini de sunmuştur. Bu çözüm öneirlerinden bazıları şunlardır:
1. Ortaöğretime geçişte 6 ve 7’nci sınıflarda SBS uygulamasından ivedilikle; 2010-2011 öğretim yılı itibariyle vazgeçilmelidir.
2. Ortaöğretimde Genel Liseler, Fen Liseleri ve Mesleki-Teknik Liseler olmak üzere üçlü bir yapı oluşturulmalıdır.
3. Yükseköğretime hazırlayan tüm Genel Liseler aynı lise
türü içinde toplanarak, tek bir lise türü oluşturulmalı ve bu liselerde Anadolu Liselerinde var olan öğretim programı uygulanmalıdır.
4. Liseler arasında eşitliği sağlayacak bir eylem planı hayata geçirilmelidir. Genel liselerin tek çatı altında toplanması ve
liseler arasında farklıkların ortadan kaldırılması ile birlikte, 8.
sınıfta bir eleme sınavına gerek kalmayacağından, ortaöğretime geçişte sınavlar 2011-2012 öğretim yılı itibariyle tamamıyla
kaldırılmalıdır.
5. Okullarda öğretim programlarının uygulanması ve eğitimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik karar ve politikalara
dayanak oluşturacak veri elde edilmesi amacıyla, 4, 6 ve 8’inci
sınıflarda Türkiye genelinde öğretim programlarındaki kazanımların gerçekleşme düzeylerini belirlemek üzere tasarlanmış
sınavlar yapılmalıdır. Ancak bu sınavlar asla öğrencileri eleme
amaçlı kullanılmamalıdır.
6. Mesleki-teknik eğitim veren liselerle ile ilgili yeniden yapılandırmaya gidilerek, mesleki-teknik eğitim veren liselerden
özel yetenek gerektiren liselere öğrenci kabulünde özel yetenek sınavları düzenlenmelidir. Meslek eğitimi meslek kazandırabilecek, istihdam edilebilirliği sağlayacak bir niteliğe kavuştuHAZİRAN2010 kolejliler
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rulmalıdır.
7. Fen liselerinin sayıları sınırlandırılarak, fen liselerine
öğrenci seçimi üst düzey başarı ölçütlerini esas alarak yeniden
düzenlenmelidir.
8. Yükseköğretimde kapasite geliştirilerek, çağ nüfusunun
yükseköğretim talebi karşılanmalıdır.
9. Arz kapasitesinin artırılması için, mevcut tesis donanım
ve kaynakların daha rasyonel kullanımı, fiziki alt yapı ve donanım için mali kaynak planlaması ve artan arz kapasitesine eğitim verebilecek sayı ve nitelikte öğretim elemanı yetiştirilmesi
sağlanmalıdır.
10. Yükseköğretim kurumlarında yeni kaynak arayışlarında
öncelikli olarak, öğretim sürelerinin yılda üç ya da dört dönem
olarak düzenlenmesi sağlanarak, çok sınırlı bir ek kaynak kullanımı ile kapasite artışı sağlanmalıdır.
11. Yükseköğretimde öğrencilerin ekonomik koşulları ile
ilişkilendirilmiş bir katkı payı sistemi ile birlikte, etkili bir burs sistemi oluşturulmalıdır.
12. Açık öğretim uygulaması örgün eğitime devam edemekolejliler HAZİRAN2010

yen öğrenciler için bir seçenek olmakla birlikte, örgün eğitim
alabilecek bir öğrenci için alternatif haline gelmemelidir. Açık
öğretim yoluyla yükseköğretimde öğrenci sayısını artırmak gerçek bir çözüm olmaktan uzaktır. Bu nedenle, açık öğretimin
yükseköğretim içindeki payı %42’den %20 düzeyine indirilmelidir.
13. Meslek yüksek okullarının niteliği geliştirilerek, endüstriyel mesleki ve teknik eğitime yönelmeyi teşvik edecek iyileştirmeler gerçekleştirilmelidir.
Sonuç olarak, sınavların okullarda eğitim öğretimi baskı
altına aldığını, öğrencilerin ve ailelerin ruh sağlığını bozduğunu
ve her yıl yükseköğretim bütçesinin iki katı miktarda bir kaynağın heba olmasına neden olduğunu görüyoruz. En önemlisi de
çocuklarımız çocukluklarını yaşayamıyor. Bir insan olarak
bütünde gelişmelerini sağlayamıyoruz. Her yıl yeni bir kuşağı
daha sınav uğruna heba ediyoruz. Türk Eğitim Derneği olarak
herkesi bu gidişe “dur” demeye çağırıyoruz.
Yeter…
Onlar Bizim Çocuklarımız, Yaşamak Onların Da Hakkı…
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Eğitim Mücadelesi, Milli Mücadeledir!

Atatürk ilkelerine ve Türk toplumunun değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Türk Eğitim Derneği, “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” diyerek ülkemizde eğitim seferberliği başlattı.

Atatürk'ün gösterdiği hedef doğrultusunda, 31 Ocak
1928'de kurulan ve başarılı ama maddi olanakları yetersiz
öğrencilere burs vermeyi öncelikli hedefleri arasında gören
Türk Eğitim Derneği, “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasıyla ülke çapında eğitim seferberliği başlattı.
Eğitim standartlarını çağdaş seviyeye taşıyacak bilimsel
platformlar oluşturmayı, eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri konusunda toplumu bilinçlendirmeyi ve Türk eğitim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmayı misyon edinen Türk
Eğitim Derneği’nin Türkiye genelinde 23 okulu bulunuyor.
Kurulduğu 1928 yılından bugüne yaklaşık 47 bin öğrenciye
burs vermiş olan Türk Eğitim Derneği, eğitim sorunlarını gidermede toplumun tüm bireylerine görev düştüğü bilinciyle başlattığı seferberliği, reklâm kampanyası aracılığıyla Türkiye’nin dört
bir köşesine yayıyor.
Türkiye’nin bu konudaki potansiyeli oldukça büyük ve bu
potansiyeli gerçeğe dönüştürmek için eğitime yapılacak bağışların varacağı hedefler şöyle sıralanıyor:
• Yapılacak bağışlar, başarılı ama maddi olanağı yeterli
olmayan 10.000 gencimizi ülkemize, ülkemizin geleceğine
armağan edecektir,
• Yapılacak bağışlar ile burs alan öğrencilere sadece eğitim desteği sağlanmayacak, öğrencinin tüm eğitimi üniversite
eğitiminin sonuna kadar üstlenilecektir. Öğrencinin barınma
(yatılı ise), servis, yemek, kitap-kırtasiye, giyim gibi tüm giderleri ve cep harçlıkları da burs kapsamındadır.

“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyası hakkında

Eğitim sistemindeki sorunları çözmeyi ve maddi olanaksızlar yüzünden eğitim alma hakkından mahrum kalan başarılı
öğrencilere okuma olanağı tanımayı hedefleyen “10.000 Genç
Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyası kapsamında “Tam
Eğitim Bursu” alan öğrenciler TED Okulları’nda eğitim görüyorlar. “Tam Eğitim Bursu”, çocukların yalnızca eğitim masraflarını
karşılamakla kalmıyor, tüm eğitimini üstleniyor. Burstan yararlanan tüm çocukların gelişimi eğitim hayatları boyunca takip ediliyor ve barınmadan servise, kıyafetten cep harçlığına kadar
tüm harcamaları Dernek tarafından karşılanıyor. Başarının en
temel seçim kriteri olarak kabul edildiği bu bursu almaya hak
kazanan öğrenciler belirlenirken, öğrencinin gerçekten ihtiyaç
sahibi olup olmadığı da araştırılıyor. Öğrenci başarılı olduğu
sürece üniversite eğitiminin sonuna kadar sürekli burs alabiliyor.
Bağışçılar, bireysel olarak ya da grup halinde yıllık 4.500 TL
bağışlayarak kampanyaya destek verebiliyor. Örneğin 10 kişi
bir araya gelerek ayda 45 TL vererek (10 ay boyunca) bir
öğrencinin geleceğini aydınlatabiliyor. Bir öğrencinin yıllık eğitim masrafı ortalama 13.500 TL’dir. Bu masrafın 4.500 TL’si
bağışçıdan alınmakta, geri kalan kısmı Dernek tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca isteyenler 5833’e boş mesaj göndererek
kampanyaya 5 TL bağışta bulunabiliyor.

HAZİRAN2010 kolejliler

spor
114

Kolejliler Yüzmede Yine Madalya Bırakmadı

“Ankara İli Küme Yarışları 1. Devre Müsabakaları”nda kızlarda ve erkeklerde şampiyonluk kürsüsüne çıkan TED Ankara
Kolejliler 75 madalyayla zirveyi rakiplerine bırakmadı.
30 Nisan-2 Mayıs günleri arasında Anıttepe Yüzme Havuzu’nda 407 sporcunun katılımıyla düzenlenen “Ankara İli Küme
Yarışları 1. Devre Müsabakaları”nda Başkent’in güçlü temsilcisi
TED Ankara Kolejliler 45 altın, 30 gümüş ve 20 bronz madalya
kazanarak birincilik kürsüsüne çıktı. Kolejliler, toplamda 40
yarışta kızlarda 22779 erkeklerde ise 39 yarışta 21026 puan
elde ederek Ankara İli’nin en başarılı takımı olma unvanını elde
etti.
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün yüzmede de Başkent’i en iyi şekilde temsil ettiğine inandıklarını ifade eden TED
Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Önder Bülbüloğlu,

“Sporcularımız gösterdikleri üstün performansla ne kadar
başarılı bir kulüp olduğumuzu tüm Başkent’e gösterdi. Haziran
ayında yapılacak olan “Ankara İli Küme Yarışları 2. Devre Yarışları”nı da zirvede kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Kolejlilerde Çifte Zafer Kutlaması

İBA Kimya TED Ankara Kolejlilerin 1. Lige yükselmesinin
ardından, bir kupa haberini de okullar arası müsabakalarda
şampiyon olan takımlarından alan Kolejliler çifte zaferi kutladı.
Aroma Bayanlar Voleybol 2. Ligi’nin şampiyonu İBA Kimya
TED Ankara Kolejliler ile 26-30 Nisan’da Afyon’da gerçekleştirilen Okullar arası Voleybol Türkiye Birinciliği’nde Türkiye Şampiyonu olan TED Ankara Koleji İlköğretim Okulu II. Kademe Kız
Voleybol Takımı kutlama yemeğinde buluştu.
Limak Ambassadore Oteli’nde düzenlenen davette TED
Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Önder
Bülbüloğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Türk Eğitim
Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı Bülent Bağdatlı, TED Ankara
Koleji Vakfı ve Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü

Sevinç Atabay, sponsor İBA Kimya Genel Müdürü, şampiyonluğun mimarı Kolejli voleybolcular ve teknik ekipleri yer aldı.
Aroma Bayanlar 1. Ligi’nin yeni temsilcisi olmayı başaran
ve zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Önder Bülbüloğlu,
geleceği parlak alt yapıdan yetişen sporcularının da şampiyonluklarını kutladı. Bülbüloğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz sezon voleybola 2. Lig’den dönüş yapan A
takımımız sezon boyunca verdiği mücadelenin meyvesini
almayı başardı. Okulumuzun da voleyboldaki başarısı yadsınamaz. Alt yapımızı oluşturan sporcularımız okullar arası müsabakalarda Kolej farkını ortaya koymayı başardı ve onlar da
şampiyonluk kupasını kaldırdı” diye konuştu.

Halı Sahamız Yenilendi
Halı sahamız yepyeni ve çağdaş yüzüyle yeniden hizmete
girdi. Tesisimiz yenilenen halı saha, duş, idari ve soyunma
odalarıyla futbolseverlere kapılarını açtı.
kolejliler HAZİRAN2010
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Kültür ve Sanat Günleri’nin 18’incisi Düzenlendi

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, gelenekselleşen Kültür ve
Sanat Günleri’nin bu yıl 18. sini düzenledi. 24-31 Mayıs 2010
tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenci ve öğretmenler, sanatın farklı dallarında yıl boyunca heyecan ve emekle hazırladıkları ürünleri sergilediler.
Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Resim, Heykel ve
Seramik Sergileri, İlköğretim Okulu Fotoğraf Sergisi, Halk
Oyunları Şenliği ve Dans Gösterisi, Anaokulumuzda “Türkiyemiz” Sergisi ve Müzik Gecesi düzenlendi.

31 Mayıs 2010 akşamı ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu’nda
gerçekleştirilen Müzik Gecesi’ne veliler yoğun ilgi gösterdiler.
850 kişilik salon doldu taştı. Gecede Okul Koroları, Nefesli Sazlar Orkestrası, Yaylı Sazlar Orkestrası ve Lise Dans Grubu birbirinden güzel programlarını başarı ile sundular. Konserlerin
ardından lise öğrencilerimizden oluşan dans grubu, “Grease
Müzikali”nden danslar sergileyerek farklı bir renk kattı. Geleneksel Müzik Gecesi, kapanışta söylenen Kolej Marşı ile son
buldu.

Vals Zeybek ve Rumeli Türküleri ile Bezenen Bir Gece:

“Atatürk ve Gençlik Balosu”

Lise Kısmı Müdürlüğümüzce 24 Mayıs 2010 tarihinde “Atatürk ve Gençlik Balosu” düzenlendi. 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramı haftası nedeni ile düzenlenen baloya, yöneticiler,
öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Baloda lise öğrencilerimiz valsten baleye, tangodan zeybeğe, cazdan Rumeli türkülerine varıncaya değin geniş bir yelpazede dans gösterileri sergilediler ve müzik dinletileri sundular.
Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı Zümre Başkanımız Hürmüz Ataman yaptığı konuşmasın-

da : “Gençlik ne bir sosyal sınıf ne de sosyal bir yapıdır. Öğrenim ve yaşama hazırlık çabasındadır, kalıcı çıkar ile uğraşanlara karşı tepkilidir. Haklının ve doğru olanın ardından koşup iyiyi,
doğruyu ve güzeli sonuna kadar korur. İşte bu değerleri iyi gözlemleyip doğru saptayan Atatürk, cumhuriyeti, devrimleri gençlerin koruyuculuğuna bırakmıştır. Türk gençlerinin asıl görevi bu
emaneti bilinçli bir şekilde Kemalizm ideolojisi doğrultusunda
yarınlara taşımaktır.” dedi.
HAZİRAN2010 kolejliler
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Kısa Kes Film Yarışması’nın Ödülleri Verildi

TED Ankara Koleji Vafkı Özel Lisesi’nin, Ankara’daki lise
öğrencileri arasında düzenlediği “I. Kısa Kes Kısa Film Yarışması”nın ödülleri 28 Mayıs 2010 Cuma akşamı düzenlenen
törenle sahiplerini buldu.
Ödül töreni öncesinde İlköğretim Okulu tören alanında bir
kokteyl verildi. Kokteyle yarışmaya aday olan 43 filmin senaristleri, oyuncuları ve yönetmenlerinin yanı sıra jüri üyeleri ve çok
sayıda davetli katıldı. Yarışmacıların heyecanı, jüri üyelerini aralarında görünce ikiye katlandı. Gençler, Mustafa Altıoklar, Nehir
Erdoğan, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Zerrin Tekindor ile
tanışmak ve fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.
Kokteylin ardından konuklar, ödül törenini izlemek için amfitiyatroda yerlerini aldılar. Açılış konuşmasını Yarışma Yürütme
Kurulu adına Lise Kısmı Edebiyat öğretmeni Fatma Sever yaptı. Sever, yarışmaya hazırlık evresinde yaşananları özetlediği
konuşmasında: “I.Kısa Kes 2010 Kısa Film Yarışmasına katılan
kırk üç fimle, yaşama ve insana yönelik, kırk üç farklı bakış açısına tanık olduk. Her biri kendi penceresinden yaşama bakışını aktarmak istemiş sinemanın, sanatın diliyle. Tüm okullara,
emeği geçenlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu seneki Kısa
Kes film yarışması bir ilkti. Ankara’yla sınırlıydı. Umarım nice yıllar adından söz ettirir, yurt geneline yayılır.” diyerek temennilerini iletti.
Yarışma jürisi, 43 film arasından sırası ile “En İyi Kız Oyuncu”, En İyi Erkek Oyuncu“, “En İyi Senaryo”, “En İyi Yönetmen”
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ve En İyi Film” ödülünü alan isimleri açıkladılar:
En İyi Kız Oyuncu, Dalgacı Mahmut filmindeki rolü ile Sıla
Nur Ünal, En İyi Erkek Oyuncu, Mavi Bilye filmindeki rolüyle
Caner Keçeli, En İyi Senaryo ödülü, Bir Gün adlı filmin senaristi Ezgi Gündoğdu, En İyi Yönetmen ödülü Dalgacı Mahmut filmi ile Batuhan Kaygıcı’ya verildi.
Sıra gecenin en önemli anına geldiğinde nefesler tutuldu.
Yönetmen Mustafa Altıoklar, jürinin Altın Makas ödülüne layık
gördüğü filmi açıkladı. Yönetmenliğini Eda Duman ve Kutay
Denizler’in yaptığı belgesel türündeki “Emeğin Sesi”, en iyi film
seçilerek Altın Makas ödülüne layık görüldü. Öğrenciler, konfeti yağmuru altında ödüllerini Mustafa Altıoklar’ın ve Lise Müdürümüz Aydın Ünal’ın elinden aldılar.
Ödüllerin verilmesinin ardından Türk Eğitim Derneği Genel
Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Sunullah Salırlı ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı Bülent Bağdatlı, jüri üyelerine katkılarından
dolayı teşekkür ederek plaket takdim ettiler.
Yöneticilerimiz daha sonra yarışmanın organizasyonunda
emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür
plaketi sundular.
Yarışmanın kapanış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz
Sevinç Atabay, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu TED Ankara Koleji ile mezunları ve öğrencileri ile ne kadar gurur duysak
azdır.” diyerek yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

kampüs
117

SPORDAKİ BAŞARILARIMIZ
I.Kademe Erkek Hentbol Takımı
Türkiye 3.’sü

I.Kademe Erkek Basketbol Takımı
Türkiye 4’.sü

II. Kademe Kız Voleybol Takımı
Türkiye 1.’si

II.Kademe Kız Tenis Takımı
Türkiye 2.’si

İlköğretim Okulu Atletizm Takımı

II. Kademe Kız Yüzme Takımı
Türkiye 6.’sı,

II. Kademe Erkek Yüzme Takımı
Türkiye 7.’si

II. Kademe Eskrim Takımımız Epe
ve Flörede Türkiye 3.’sü

Lise Kız Voleybol Takımımız
Türkiye 4.’sü Oldu

Lise Yüzme Takımından Berk Doğan
400 Metre Serbestte Türkiye 4.’sü

Lise Eskrim Takımından Can Koçlar
Epe Dalında Türkiye 2.’si

İpek Akşin
Pentatlon Milli Takımı

Mesut Çebi Genç
Hentbol Milli Takımı

4 x 100 m. Bayrak Yarışı Türkiye 1.’si
200 m. Koşu Türkiye 1.’si:
8 / G Ateş Furkan AYDIN
100 m. Engel Türkiye 2.’si:
8 / V Zeynep İSTANBULLUOĞLU
75 m. Koşu Türkiye 2. ve Yüksek Atlama
Türkiye 8.’si:
6 / D Salih Cem UYSAL
100 m. Koşu Türkiye 4.’sü:
8 / G Elif Cemre YAY
Toplam Puanda
Yıldız Kız Atletizm Takımı Türkiye 7.’si
Küçük Erkek Takımımız Türkiye 6.’sı

Cem Doğanay (6-E) Buz Pateni Milli Takım
Kadrosuna Davet Edildi

Ozan Çorbacıoğlu
Genç Erkek Basketbol Milli Takımı
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Sunay Şenlen
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu’nda 34 yıl hizmet vererek 2007 yılında
emekli olan öğretmen ve idarecimiz Sunay Şenlen 1 Mayıs 2010 tarihinde vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
Kanatsız melek olarak adlandırılan Sunay Şenlen Öğretmenimiz, 30 Nisan 2010 Veda
Gecesi’nde çok sevdiği okulu, mesai arkadaşları ve öğrencileri ile son bir kez daha buluştuktan sonra aramızdan ayrıldı. Öğrencileri olarak bizi her zaman desteklemek için: “Ben
size güveniyorum, başaracaksınız.” derdi. Şimdi biz ona sesleniyoruz: “Öğretmenim merak
etmeyin her zaman güveninize layık olacağız.”
Öğrencileriniz TED Mezunları

Hasan Gökdalay’47
1947 mezunlarımızdan Hasan Gökdalay vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

Mustafa Doğan’72
1954 yılında Ankara’da doğdu. 1972 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Gazi
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Çalışma hayatı boyunca Amerika, Avrupa
ve Japonya başta olmak üzere yurt dışı ve yurt içinde çeşitli seminer ve toplantılara katılarak
birçok başarı belgesi ile ödüllendirildi. 29 Mayıs 2010’da hayata veda etti. Kendisine Allah’tan
rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Negüz Akbaş Yurtsevenler’77
1977 mezunlarımızdan Negüz Akbaş Yurtsevenler vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet,
sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

Banu Tüzmen Koçer’81
İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan 1981 yılı mezunlarımızdan Banu
Tüzmen Koçer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra avukat olarak
çalışma hayatına başladığı T.C. Ziraat Bankası'ndan emekli oldu. Evli ve 10 yaşındaki Su'nun
annesi olan sevgili arkadaşımız bizlere çocukluk anılarımızı, 40 yıllık arkadaşlığımızı, dostluğumuzu yeri doldurulamayacak derin bir boşluğu bırakarak ebediyete intikal etmiştir.

Haldun Basa’85
1985 mezunlarımızdan Haldun Basa vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

Prof. Dr. Nurullah Tansev Mıhçıoğlu’62
Prof. Dr. Nurullah Tansev Mıhçıoğlu, eczacı bir baba ve öğretmen bir annenin üçüncü
çocukları olarak 1944 yılında Alaşehir’de dünyaya geldi.
1950 yılında Sarar İlkokulu’nda başlayan eğitimini, 1962 yılında TED Ankara Koleji’nde ve
1972 yılında A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamladı.
1973 yılında Zekiye Hanım’la evlenerek Burcu ve Ebru adında iki kız çocuğu oldu.
Tansev Mıhçıoğlu, severek ve büyük bir özveri ile çalıştığı bilimsel kariyerinin zirvesine 1996
senesinde profesörlük unvanını kazanarak geldi.
Onun yaşantısına milli sporculuk ve milli antrenörlük çok önemli bir biçimde yön vermiştir.
O enerjisini lider ruhlu sporcular ve bilim insanları yetiştirmeye harcamış ve onlara “Adam gibi
adam” olma anlayışını vermiştir. Dürüstlük, adalet, özveri ve çalışkanlık onun yaşam doğrultusu olmuştur. Ve bu ilkelerden her ne olursa olursa olsun hiçbir zaman ödün vermemiştir.
Çok önem verdiği “Takım Çalışması” ve takım ruhundan asla sapmamış ve çevresini de
bu doğrultuda yönlendirmiştir.
Tansev Mıhçıoğlu, çeşitli sivil toplum örgütlerinde gerçekleştirdiği etkin çalışmalar ile
topluma yararlı bir vatandaş olabilmenin doygunluğunu her zaman haklı olarak taşımıştır.
Bunun en güzel örneğini ise Rotary camiasının ona tevdi ettiği görevlerde, Atatürkçülük ışığında ve akıl yolundan hiç ayrılmaksızın yapmış olduğu çalışmalarda sergilemiştir.
Değerli Tansev Ağabeyimiz ışığın bol olsun.

