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Dernek Faaliyetlerimiz Hız Kazandı...
Merhaba Sevgili Kolejliler,
Yeni umutlar ve beklentilerle girdiğimiz 2009’un tüm Kolej ailesine başarı, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileklerimizle başlayalım yazımıza…Yine dopdolu içeriğiyle beğeneceğinizi umduğumuz bir dergi ile karşınızdayız.

Mezunlarımız için her geçen gün yeni başarılara imza atan Derneğimizin faaliyetlerine bu sayıda da yer verdik. Son dönemde yapılan en önemli faaliyetimiz Vizyon-Misyon tanımlarımızın belirlenmesi oldu. Bu nedenle 97. sayımızın
kapağını da söz konusu çalışmamıza ayırdık.
Bu yıl Derneğimizin 41. Kuruluş Yıldönümünü kutluyoruz. Her sene başında
olduğu gibi bu sene de Anıtkabir’i ziyaret ederek, Atamıza olan özlem duygularımızı dile getirerek, onun izinden yürüyeceğimizi ve onun kurduğu Cumhuriyet İlkelerine daima bağlı kalacağımızı bir kez daha haykırdık.
Bu yılki Mali Genel Kurul’umuzu 15 Şubat’ta gerçekleştirdik. 41. Olağan
Genel Kurul’da 2009 yılı tahmini bütçesiyle beraber Tüzük değişiklik metinleri, yönetmelik taslak ve önerileri görüşülerek onaylandı ve yürürlüğe girdi.

Bülent BAÐDATLI’81
TED Ankara Koleji
Mezunlarý Derneði
Genel Baþkaný

Son dönemde Dernek faaliyetlerimizin daha da hız kazandığını gururla belirtmek isterim. Öncelikle Derneğe kayıtlı tüm üyelerimizin bilgilerini güncelleme
çalışması tamamlandı. DATA güncelle çalışmalarında hedeflenenden de fazla başarı sağlamak bizleri oldukça memnun etti. Bu çalışmalar sayesinde
üyelerimizle sürekli iletişim içinde olarak ve düzenlediğimiz faaliyetleri kısa
sürede onlara duyurarak, katılım ve birlikteliğimizi arttırmayı öngörmekteyiz.

Geçtiğimiz dönem yapmış olduğumuz bir ilk de okulumuz lise öğrencileriyle
bir araya gelmek oldu. Lise öğrencilerimizle iletişimimizi güçlendirmek ve
Derneğimizi onlara daha iyi tanıtmak amacıyla başlattığımız çalışmalar kapsamında, öğrencilerle yaptığımız toplantı son derece verimli geçti. Her ay bir
toplantı yapılması kararı alınan bu ilk toplantıda, geleceğin mezunlarının istek
ve görüşleri alındı, onlar için yapabileceklerimiz konuşuldu.

Bir müjdeyi de duymayanlara vermek isterim. Tüm camiamızın hasretle beklediği TED Üniversitesi’nin kuruluş onayı YÖK’ten çıkmış bulunmaktadır. Böyle bir başarıya imza attıkları için başta TED Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu olmak üzere tüm TED Yönetim Kurulu Üyelerine şükranlarımızı
sunarız.
Okulumuz spor kulüplerinin lig mücadeleleri tüm hızıyla devam etmektedir.
Her zaman olduğu gibi bu yazımda da sizlerden onlar için destek isteyeceğim.

Dergimizin bu sayısı daha önce de belirttiğim gibi son derece keyifli ve okuAnkamaktan zevk alacağınız bilgilendirici yazılar içeriyor. 97. Sayımızda “A
ra’da Zaman” isimli yeni bir bölüm başlattık. Ulu Önder Atatürk öncülüğünde
kurulan okulumuzun da içinde yer aldığı güzide şehrimiz, Cumhuriyetin başkenti, güzel Ankara’mızı daha yakından tanımak ve tanıtmak dileğiyle başlattığımız bu yeni bölüme sizlerden de yazı ve fotoğraflar bekliyoruz. Bu vesileyle, önümüzdeki yerel seçimlere de değinerek ülkemiz açısından büyük önem
taşıyan bu seçimlerde tüm mezunlarımızı, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek ve kentlerine sahip çıkmak üzere oy kullanmaya davet ediyoruz.
Son olarak dergimizde yazı ve röportajlarıyla bizlere destek veren tüm mezun
ve dostlarımıza Derneğimiz adına teşekkürlerimizi iletmek isterim.

Nice sayılarda ve faaliyetlerde buluşmak dileğiyle tüm Kolejlileri sevgi ve
saygıyla kucaklıyorum.

Bülent Baðdatlý
Genel Baþkan

ŞUBAT2009 kolejliler
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Cumhuriyet Aydınlığı

(1. Bölüm)

Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini Milli Mücadele’nin koşulları belirlemiştir.
Milli Mücadele’yi gerektiği kadar bilmeden, Osmanlı Devleti’nin külünden yaratılan bu yeni devletin ve rejimin kuruluş
hikâyesini, hikmetini, felsefesini, gerekçesini, nedenlerini ve amacını anlamak, kavramak, sindirmek, bu oluşumun bilincine varmak mümkün değildir.
Çocuklarımızı elbette cumhuriyetçi, cumhuriyetin zorunlu niteliklerine saygılı yetiştirmek zorundayız.
Bunun tersi düşünülemez.
Öyleyse çocuklarımıza Osmanlı’nın neden ve nasıl yıkıldığını, Milli Mücadele’yi ve Cumhuriyetin kuruluşunu doğru, özlü
ve iyi anlatmalıyız.
Birçok göstergelere bakarak bu konuda başarılı olmadığımızı söyleyebiliriz.
Sayıları az da olsa, Osmanlı döneminin özlemini duyanların, cumhuriyet ve laiklik karşıtlarının, ümmetçilerin varlığı, bu
konudaki öğretim ve eğitimin yetersiz olduğunu düşündürüyor.
Bu bilgi düzeyi ile sağlıklı, işlek bir tarih bilincinin oluşması zor; günü yorumlamak, geleceği kestirmek daha da zor.
Türk aydınlanmasını anlatmak istiyorum. Bunun için kısa bir tarih yolculuğu yapacağız.
Kanuni Sultan Süleyman dönemi gerçekten görkemli bir dönemdir.
Osmanlı Devleti dünyadaki en güçlü, en ileri, en zengin devletti.
Sonra ne oldu?
Bu görkemli imparatorluk ne oldu da gittikçe gerileyerek, ufalarak, çağdışı kalarak,
son yüzyılını Avrupa’nın hasta adamı olarak geçirdi ve sonunda neden tarih sahnesinden silindi?
Bunun nedenlerini doğru ve iyi öğrenmeden, Osmanlı’nın son iki – üç yüzyıl neden
savaş alanında, diplomaside, bilimde, sanayide, ekonomide, siyasette sürekli yenildiği, yöneticilerin ve aydınların neden Avrupa karşısında aşağılık duygusu içinde kaldıkları anlaşılamaz.
Batı on yedinci yüzyılda akıl ya da başka bir deyişle aydınlanma çağına girmişti.
Bu insanlık tarihinin en büyük dönemeci, en büyük devrimidir.
Onyedinci yüzyıl bilimin zafer çağıdır.
Oysa bu tarihte Osmanlı’da genel olarak medreselerden müspet bilimler uzaklaştırılmaya başlanmıştı. Yalnız dini eğitim verilecektir.
İnanç aklın önüne geçmiş, merak, kuşku, araştırma ihtiyacı, icat ve keşif duygusu,
yerini tevekküle bırakmıştır.
Doğa olayları Allah’ın hikmeti olarak değerlendirilir, nedenleri araştırılmaz, kurcalanmaz.
Bazı konuları irdelemek Allah’a saygısızlık olarak kabul edilir.
İstanbul’da kurulan rasathane bu nedenle yerle bir edilecektir.
Turgut ÖZAKMAN
Oysa tarihin bu dönemi öyle bir dönemdir ki durmak, çağdışı kalmak ve çürümek
demektir.
Batı ile Osmanlı dünyası arasındaki farkları göstermek için bir örnek vereceğim.
Matbaa 1454 yılı buluşudur. Yahudiler ve Hıristiyanlar bir süre sonra İstanbul’da matbaalar kurup kitaplar basabilmişlerdir.
Ama matbaa Müslümanlara yasaktır.
Ancak 275 yıl sonra 1729’da Türkçe kitap basılması caiz görülecek, din kitapları basılması ise daha uzun zaman yasak
olacaktır.
Şimdi aradaki farka geliyorum.
1729’dan 1830 yılına kadarki 100 yıl içinde Osmanlı’da sadece 180 kitap basılmıştır.
Batıda ise aynı süre içinde basılan kitap sayısı 90 000’dir.
Batı dünyası ile Osmanlı dünyası arasında bu aşamada 89.820 kitap fark var !
Rahmetli Atatürk diyor ki:
“İstanbul’u fetheden kudret, yaklaşık olarak o yıllarda icat edilmiş olan matbaanın Türkiye’ye girmesini sağlayamamış,
bağnazların uğursuz direncini yenmeyi başaramamıştır.”
Bu fark giderek daha da artar.

ŞUBAT2009 kolejliler

kapak
8

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Vizyon ve Misyon tanımları belirlendi

“Kolejlilik Ruhunu daima yaşatacağız”
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği kuruluşundan itibaren ilk kez tüm Yönetim Kurulu
üyelerinin ortak görüş ve hedeflerini bir Vizyon-Misyon çalışması çerçevesinde topladı.
Amacın geniş bir katılım ve yoğun bir çalışma temposu sonucu ortaya çıkan VizyonMisyon tanımları ile Atatürk İlkelerinin ışığında, “Kolejlilik Ruhunu” daima yaşatmak
olduğunu belirten Dernek Başkanı Bülent
Bağdatlı, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

B

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği bu yıl ilk kez vizyon
ve misyon tanımlarını belirledi. Böyle bir çalışmaya neden
ihtiyaç duyduğunuzu bizimle paylaşır mısınız?
u çalışma sizin de tahmin edeceğiniz gibi biraz
gecikmiş bir çalışma. Derneğimizin kuruluşundan
bu yana yönetim kurullarımızda birçok mezunumuz görev aldı. Pek çok başarıya imza atıldı ve her
gün daha ileriye gidildi. Öte yandan dernek üyeleri
bizlere “Derneği ileride nerede görmek istiyorsunuz? Derneğin amacı nedir? Dernek ne yapar, neyi hedefler?”
sorularını sormaya devam etti. Bu doğrultuda biz de ilgili çalışmayı yaptık ve tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ortak görüşlerini,
ortak hedeflerini bir Vizyon-Misyon çalışması çerçevesinde
toparlamak istedik.
Bu çalışma nasıl bir süreçten geçerek hazırlandı? Profesyonel destek alındı mı?
Bu çalışmanın yapılması kararı alındıktan sonra, Yönetim
Danışmanlığı hizmeti aldığımız firma aracılığı ile profesyonel
destek aldık. Profesyonel destek şarttı. Tüm Yönetim Kurulu
üyelerimizin içinde çok çeşitli duygu ve düşünceler vardı. Bu
destek sayesinde, bu düşüncelerimizi açığa çıkararak ortak bir
platformda birleştirip daha kurumsal bir ifade kazandırdık.
Derneğin oluşturulan vizyon ve misyon tanımları nasıl bir
ana temele oturtuldu?
Vizyon ve misyon hakkında pek çok toplantılar yaptık. Tüm
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizin yanında komisyonlarda görev alan Kolejli kardeşlerimiz de bu toplantılara katkı
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edilmesidir. Bir başka deyişle, misyon tanımında görüldüğü üzere,
Derneğimiz, tüm mezunlarımızı
değişik ortamlarda buluşturmak
için, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, sosyal, kültürel, sportif,
mesleki ve entelektüel faaliyetler
düzenler. Aynı zamanda bu birikimlerini ve gücünü de TED Ankara
Koleji’nin gelişimine yardımcı
olmak için kullanır. Bu sayede hem
üyeleriyle hem de okuldaki geleceğin mezunlarıyla kurduğu sürekli
iletişim ağı ile Kolej ruhunu yediden
yetmişe yaşatır.

sağladılar. Dernek tüzüğümüzün içeriğini ve üyelerimizin muhtelif zamanlarda dile getirdikleri dernek beklentilerini de hesaba katarak çok detaylı çalışmalar gerçekleştirdik. Sonuçta herkesten çıkan vizyon-misyon tanımlarını profesyonel katkı ile
ortak bir ifadeye dönüştürdük. Geniş katılımlı bir çalışma olduğu için de sağlam bir temele oturduğu inancındayız. Tabii ki
bizden sonra bu dernekte görev alacak Kolejli kardeşlerimiz
bu tanımları daha ileri seviyelere taşıyacaklardır.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin vizyonu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Vizyon dünün yön vermesiyle, bugünün ışığında geleceği
görmemizi sağlar. Derneğimiz güçlü temeller üzerinde kurulmuş ve Kolejlilik ruhunu taşıyarak yıllarca ayakta kalmayı
hedefleyen bir yapıdadır. Amacımız Derneğimizin yapısını ve
beklentilerimizi vizyonumuza yansıtarak bundan önce olduğu
gibi bundan sonrası için de sağlam temeller oluşturmaktır.
Bunun ışığında vizyon tanımı üzerinde çok düşündük, çok tartıştık. Kolejli olmanın ayrıcalığını hissettirecek köklü geçmişimizin ışığında sarsılmaz değerlerimizi vurgulayacak bir vizyon
seçtik. En önemli değerimizin Atatürk İlkelerine bağlılık olduğunu düşünerek ve bunun sarsılmayacağını bilerek ifadelerimizi
kurduk.
Derneğimiz, eski ve yeni tüm mezunlarını bir araya getirme, her mezunumuzun içinde var olan Kolej Ruhunu hayatı
boyunca hissetmesini sağlama konularında önemli sorumluluklara sahip olduğundan bu fikirleri vizyonumuza da yansıtmak istedik.
Derneğin misyon maddelerini okuyucularımız için açıklar
mısınız?
Aslında misyon olarak yaptığımız tanım, Derneğimizin ana
tüzüğünde yer alan ‘Amaç’ maddesinin değişik şekilde ifade

Benimsemiş olduğunuz misyonlar çerçevesinde yapmayı planladığınız faaliyetler nelerdir?
Misyon tanımında da belirttiğimiz üzere, temel amaçlarımızın
başında, ‘Sürdürülebilir İletişim Ağı’
gelmektedir. Geçtiğimiz ay derneğe
kayıtlı tüm üyelerimizin bilgilerini
güncelleme çalışması başlattık. Bu çalışmalar yeni tamamlandı. Hedeflenenin üzerinde başarı sağlanmıştır. Bu sayede, derneğimiz üyelik bilgileri güncellendi. Doğru bilgilerin ışığında
üyelerimizle sürekli iletişim içinde olacak, düzenlediğimiz faaliyetleri onlara duyuracak, katılımı ve birlikteliği artıracağız.
Misyon tanımında yer aldığı üzere, derneğimiz, üyelerini
buluşturmak ve kaynaştırmak üzere düzenlediği sosyal-kültürel-sportif-mesleki-entelektüel faaliyetlere, 2009 yılında da tüm
hızıyla devam edecektir. Bu faaliyetlerden bir kısmı artık yıllık
standart faaliyetler haline gelmiştir ki bu kapsamda yer alan
Mezunlar Balosu, Kuru Fasulye Şenliği, Uçurtma Şenliği, Tenis
Turnuvası, Atatürk’ü Anma Etkinliği, Emekli Öğretmenlerimizle
Buluşma Günü, 2009 yılı programında da yer alacaktır. Ayrıca
yılın değişik zamanlarında, mezunlarımızı bir araya getirmek
üzere, tiyatro, sinema, konser, söyleşi, gezi, basketbol turnuvası gibi faaliyetlerde düzenlenecektir. Bu etkinlikler Web sayfamızda duyurulduğu gibi ayrıca üyelerimize mail ve cep
mesaj yoluyla da iletilmektedir.
Kolej camiasının buluşma noktası olacak, Kolej ruhunu
yaşatacak olan KolejIN tesisi inşaatımız da devam etmektedir.
Hedefimiz en kısa sürede bu tesisi mezunlarımıza kazandırmak ve burayı Kolej Yuvası haline getirmektir.
Misyon tanımında yer alan diğer bir ifadede, TED Ankara
Koleji’ne her türlü desteği sağlamak yer almaktadır. Bu kapsamda okul öğrenci ve velilerimize yönelik faaliyetlere 2009
yılında da devam edeceğiz. Ayrıca okulumuz lise öğrencilerine yönelik bir çalışma başlattık. Onlar bizim potansiyel üyelerimizdir. Amacımız onlara Derneğimizi daha iyi tanıtmak, onlarla faaliyetlerde bulunup, mezun olduklarında Derneğimiz çatısı altında toplamaktır. Eminiz ki, öğrencilerimize yakın oldukça
onların içerisindeki Kolej Ruhunu açığa çıkaracağız, Derneğe
bağlılık ve sahiplenme duygularını artıracağız.
ŞUBAT2009 kolejliler
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TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği
VİZYONUMUZ

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, köklü
geçmişi ve sarsılmaz değerleri ile geçmişten
geleceğe mezunlarını birliktelik çatısı altında
toplar, kucaklar ve kolej ruhunu yaşatır.

MİSYONUMUZ

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği:

Okulumuz mezunlarını ve üyelerini farklı platformlarda buluşturan ve
kaynaştıran bir sivil toplum örgütüdür.
Sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve entellektüel alanlarda okulumuz
mezunlarına katma değer yaratan etkinliklere imza atar. Bu etkinliklerle, ulusal ve uluslararası ortamlarda mezunlarını buluşturur.
Mezunlarının kültürel, sosyal ve mesleki birikimlerini TED Ankara Koleji’nin gelişimine katkıda bulunabilecek şekilde kullanabilmeleri adına
faaliyetler düzenler.
Sürdürülebilir iletişim ağı oluşturarak kaynaşma ve birliktelik sağlar.
kolejliler ŞUBAT2009
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“Krizden çıkış yolu; konut
sektörünü desteklemek”
Akbank Yönetim Kurulu Krediler ve Risk Yönetiminden Sorumlu Murahhas Üye Bülent Adanır’73

B

Kasım 2007 tarihinden bu yana Akbank Yönetim Kurulu Krediler ve Risk Yönetiminden sorumlu Murahhas üye olarak
görevinizi sürdürüyorsunuz. Görevinizin özellikleriyle ilgili
bizleri bilgilendirir misiniz?
enim pozisyonumda olan bir kişinin en önemli görevi
bankanın sağlıklı bir finansal yapısının olmasını sağlamaktır. Bankacılıkta bu “quality” ile sağlanır, yani
“funding quality“ (sağlıklı fonlama kaynakları - kuvvetli sermaye bunun önemli bir parçasıdır.) “Asset
quality” (sağlıklı geri ödenebilir krediler) ve “Earnings
quality” (riskli pozisyon alarak değil müşteriye hizmet vererek
kazanılan kazanç). Bundan dolayı bankacılıkta en büyük
olmak o kadar önemli değildir, önemli olan ‘quality’ arzeden
sağlıklı finansal yapıya sahip olmaktır. Akbank olarak yönetimimizin en önem verdiği husus kesinlikle budur. Bunun bilincinde olmayan bankalar her zaman sıkıntıya düşmüş hatta
vatandaşın mevduatlarını batırmıştır. Bizler Akbank’da bankamızın kuvvetli finansal yapısını bozabilecek kazancı ne kadar
yüksek olursa olsun yüksek riskli işlemlere girmeyiz. Bundan ötürüdür ki şu anda Akbank dünyanın en güvenilir bankaları arasındadır.

Ülkemizde dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı ekonomik krizler yaşanıyor. Bu krizlerin genel olarak neden ve
sonuçlarını değerlendirir misiniz?
Türkiye’de maalesef sık kriz olur ve bu da
ekonomimize çok zarar verir. Bunun ana sebebi siyasi isikrarsızlıklardır. Geçmişe baktığımızda Türkiye’de ortalama her 2.5 yılda bir seçim olmuştur. Bu da
‘fiscal discipline’ (bütçe disiplinini) bozar ve enflâsyon
çıkar. Bunun neticesinde de
herkes kısa vadeli düşünür.
Kısa vadeli planlar yapılır,
sermaye piyasaları gelişmez, orta ve uzun vadeli
kaynaklar olmaz. Bir de
büyümenizi dış borç ile
finanse eden bir ülke iseniz
siyasi krizler piyasaları
daha çok etkiler, sonunda
kendi para biriminizden
kaçış başlar. (Dollarization)
Ülkemizde son yıllarda bu
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konuda çok önemli başarı sağlanmış, ‘fiscal discipline’ getirilmiş bunun neticesinde enflasyon hızlı bir şekilde düşmüştür.
Fiscal discipline’nin devamı enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi ‘de-dollarize’ etmek açısından çok önemlidir.
Yurt dışında çalışırken görevim icabı birçok ülkeyi yakından
izledim. Örneğin; Mısır, Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde
bankalar müşterilerine kendi para birimlerinden 5-7 yıl vadeli
yatırım kredileri verebiliyorlar. Türkiye’de bunu yapamıyoruz
çünkü yukarıda belirttiğimiz sebeplerden ötürü bankacılık sistemimizde Türk Lirası cinsinden uzun vadeli fonlar / kaynaklar
yok. Mevduat sahibine uzun vadeli mevduatı özendirmek için
vergi avantajı getirmek çok faydalı olur.

Tüm dünyayı etkileyen Amerika kaynaklı son ekonomik krizin de Mortgage kredilerinin ödenmemesi sonucu doğduğu
biliniyor. Bu krizin gelişme süreci ve bundan sonra nasıl bir
seyir göstereceği konusunda neler söyleyebilirsiniz?
1960’lı 1970’li yılların Amerikası, Almanyası, Japonyası
tasarrufla büyüdü. Bu büyüme şimdiki kadar hızlı değildi
ancak sağlıklı idi ve en önemlisi sürdürülebilirdi. Dünyadaki
son 4-5 yıl içerisindeki büyüme ise borçla finanse edildi. Büyüme hızlı oldu ancak sürdürülebilir olmadı ve olamazdı. Son 45 yıl içerisindeki dünya ekonomileri aşağıdaki bu üç varsayımın üzerine kurulmuştu;
• Low cost of borrowing (Ucuz para)
• Eternal demand (Sonsuz talep)
• Unlimited lending capacity by banks (Bankaların sonsuz
kredi verme kapasitesi)
ABD’nin düşük faiz politikaları nedeni ile ‘cost of borrowing’
(borçlanma maliyeti) çok düştü. Bunun neticesinde tüketimi
teşvik eden, öte yandan tasarrufu caydıran ekonomik bir
ortam doğdu. İnsanlar ve şirketler ödeme kapasitelerinin ötesinde kredi kullanmaya başladı. Bir de bankalar kredi verme
konusunda daha geniş davranınca iş çığırından çıktı.
Bunun neticesinde ‘asset bubble’ denilen herşeyin fiyatı arttı.
2009 yılı içerisinde “asset correction” göreceğiz, yani yukarıdaki suni üç varsayımdan dolayı suni bir şekilde şişen fiyatlar
geri gelecek.

Türkiye’de diğer ülkelere göre bankalardan kredi kullanma yoğunluğu nedir?
Türkiye krize avantajlı girdi çünkü tüketicinin borçluluk
oranları düşük idi. Ülkemizde kredilerin milli gelire göre oranı
%30’lar civarındadır. Bu oran gelişmiş ülkelerde %100’lerin
üzerindedir. Yani Türkiye genelinde tüketici ‘leveraged’ değildir, fazla borcu yoktur. Ülkemizde klasik bankacılık yapılması,
bilanço dışı türev ürün riskimizin bulunmaması özellikle finan-
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Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan krizlerin neden ve sonuçlarını dergimiz okurları
için değerlendiren, Akbank Yönetim Kurulu Krediler ve Risk Yönetiminden Sorumlu
Murahhas Üye Bülent Adanır, bu yılın sonlarına doğru ekonomide bir canlanma beklendiğini dile getirdi. Kredi almak isteyenlere gelirleri ile orantılı kredi almalarını öneren Adanır,
kredi için seçilecek bankanın da oldukça önemli olduğunu vurguladı.

sal sektörde artan risk alma eğiliminden kaynaklanan son
dönemdeki kriz ortamında önemli bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Akbank, Avrupa’nın en değerli bankaları arasında
19’uncu oldu. Akbank gibi bazı Türk bankaları şu anda dünyanın en güçlü bankaları arasındadır. Bunun sebepleri yurt dışında olduğu gibi bilanço dışına saklanmış riskleri yok. Önemli bir
iki Türk Bankasının Leverage oranı (Borçlanma seviyesinin
sermayeye oranı) düşük bundan ötürü deleveraging (Aktif
küçültme) yapma ihtiyacı yok, ayrıca portföylerinde piyasa riskine maruz aktifleri de yoktur.

Size göre yeni yılda Türk ve dünya ekonomisini neler bekliyor?
Global anlamda ülkelerin aldığı önlemlerin etkilerinin hissedilmeye başlanması ile birlikte, küresel ekonomide 2009 yılının
sonlarına doğru bir toparlanma yaşanması; özellikle son
dönemde ülkelerin para politikalarındaki gevşemelerin, sağlanan likiditenin ve açıklanan mali destek paketlerinin ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olması bekleniyor.
Bu kriz önceki krizlerden çok farklı. Önceden Türkiye kendi
kendini krize sokardı, sonra parası devalue olurdu ve ihracat
yolu ile 6 ayda krizden çıkardı. Şimdi maalesef öyle değil. Herkesin parası devalue oldu. (Rusya, Brezilya, Hindistan...) Onun
için paramız değer kaybetmesine rağmen krizden çıkmamıza
faydası olmayacak. Buna ilave olarak dünyada tüketim durdu
onun için mal ihraç etmemiz çok zorlaştı. Çıkış yolu ise; iş
tüketimini canlandırmaktır. Bunun ise en iyi yolu; bir ülkenin
lokomotif sektörü olan inşaat ve konut sektörünü desteklemek
ile olur.

Ülkemizdeki bankacılık sektörünün krizden etkilenme oranı nedir? Sektörün krizle ilgili aldığı önlemler nelerdir?
Ülkemizde bankacılık sektörü sağlam bir altyapı üzerinde
izlemektedir ve bilançolarda riskli kredilerin olmaması, mevcut
finans krizi karşısında güçlü bir konum sağlamıştır. Güçlü sermaye yapısı, yaygın mevduat tabanı, gerekli likiditenin bulunması, sağlıklı kredi politikası ve sağlam risk yönetimi güven

Bülent ADANIR’73
Bülent Adanır Kasım 2007 tarihinde Yönetim Kurulu Murahhas
Üyesi olarak Akbank’da göreve başladı. Akbank’da göreve başlamadan önce Bülent Adanır son 10 yılı Citibank Londra’da olmak
üzere toplam 26 sene Citibank’da görev yaptı. Türkiye’ye dönmeden önce en son olarak Citibank Londra’da 45 ülkeyi kapsayan
Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölümünden sorumlu portföy yöneticisi olarak görev aldı. Lise son, lisans ve lisans üstü öğrenimini
Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlayan Bülent Adanır’ın ekonomi üzerine masterı bulunuyor.

vermektedir. Türk bankacılık sisteminde 2001 krizinden sonra
artık toptan bankacılık yapan sağlıksız (Kendisini sınırlı ve istikrarlı olmayan interbank piyasasından fonlayan) bankalar kalmamıştır. Lider Türk bankaları 2008 yılında dünyadaki bütün
zorluklara rağmen sendikasyon kredilerini yenilemiştir. Dünya
finans sistemi kendi sıkıntılarına rağmen Türk bankalarına
güvenmişlerdir. Bu son derece önemlidir. Bu arada Merkez
Bankası da bankaları desteklemek için gerekli olan önlemleri
devreye sokmuştur. BDDK da aynı şekilde bankaları ve bankacılık sistemini desteklemek için önemli değişiklikler yapmıştır.

Bu dönemde ev veya iş için kredi çekmek isteyenlere ne
gibi önerileriniz olabilir?
Ev kredisi veya iş kredisi almak isteyenler için en önemli
tavsiyem geliriniz ile orantılı kredi almanız. Ödeyebileceğiniz
miktarda kredi kullanın. Sizi sıkıntıya sokmadan ne kadar kredi kullanabilirsiniz onu en iyi siz bilirsiniz. Bankalar bu konuda
her ne kadar gelişmiş yöntemlerle bunu tespit edip doğru oranı bulmaya çalışsa da bunu sizden daha iyi bilmesi mümkün
değil. Ödeyebileceğiniz kadar kredi kullanın. Bunların yanısıra
tüketiciler Mortgage kullanırken satın alacakları konuta banka
tarafından ekspertiz yaptırmaya dikkat etmelidirler. Banka eksperi konutun yeri, yaşı, lokasyonu veya iskan ve tapu durumu
gibi görünen ve görünmeyen tüm riskleri değerlendiriyor ve
böylelikle tüketicilerin daha net ve sağlıklı bilgilere ulaşmalarını sağlıyorlar. Diğer önemli konu banka seçimidir. Tüketiciler
konut kredilerinde banka ile çok uzun dönemli ilişkiye giriyorlar. Bu sebeple bankanın mali gücü, güvenilir olması, uzun
dönemde her türlü finansal ihtiyaç için servis verebilmesi,
şube ve dağıtım ağı, teknolojiyi tüketici ihtiyaçları doğrultusunda kullanıyor olması gibi etkenlere dikkat ederek, banka seçimini doğru yapmaları çok önemlidir. Bir diğer önemli husus da
sigortadır. Konut ve hayat sigortaları çok önemlidir.

TED Ankara Koleji ile ilgili neler söylemek istersiniz? O
dönemden anılarınızda kalanları bizlerle paylaşır mısınız?
Ben TED Ankara Koleji’ne orta okulda girdim ve 1973
senesinde lise sondan ayrılarak Amerika’ya gittim ve liseyi
Amerika’da bitirdim. Benim de birçoğumuz gibi en güzel
gençlik yıllarım TED Ankara Koleji’nde talebeliğim esnasında
geçti. Okulumuzun basket maçlarına gider, basketbol takımımızı desteklerdik. Boş derslerde çayhanede çay içip sohbet
ederdik, beden eğitimi dersinde Kurtuluş Parkı’nın etrafında
koşardık. Hafta sonlarında Köşk, Elegant, Caprice pastanesi
gibi Kolejlerinin çok rağbet ettiği yerlerde buluşurduk. Okul
çıkışında arkadaş grubumuz ile Kızılay’a yürürdük. Okulumuzun imkanları ve kalitesi zamanın en iyilerinden biriydi. Çok
güzel arkadaşlıklarımız vardı. TED Ankara Kolejli olmak benim
için gurur verici bir duygudur.
ŞUBAT2009 kolejliler
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“Görevime başlamak için
sabırsızlanıyorum”
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’68

TED Ankara Koleji ve ODTÜ’den mezun
olduktan sonra uzun yıllar Stanford Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr.
Umran İnan’68, bu yıl Koç Üniversitesi’ne
rektör olarak atandı. Uzay teknolojileri alanında çok önemli çalışmalara imza atan Prof.
İnan’ın çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Prof.
İnan, Antarktika ve Güney Kutbu’nda da
araştırma ve gözlemlerde bulunmuş, başarılarından dolayı adı Antarktika’daki 2400 m.
yüksekliğinde bir dağa verilmiştir.

T

Uzun yıllar yurtdışında öğretim üyeliği yaptıktan sonra Koç
Üniversitesi’ne Rektör olarak atandınız. Neler hissettiğinizi
öğrenebilir miyiz?
ürkiye’den 22 yaşında öğrenci olarak ayrıldım ve o
zamandan beri Stanford Üniversitesi’ndeyim.
Burada gerçekten gerek öğretim üyesi ve gerekse
de araştırmacı olarak çok başarılı oldum ve her
zaman da herkese işimden çok zevk aldığımı söylerdim. Başka bir görevin bana aynı derecede veya daha fazla heyecan verebileceği hiç aklıma gelmezdi. Ama şimdi Koç
Üniversitesi’ndeki görevim için gerçekten olağanüstü bir heyecan duyuyorum. Uzun yıllar sonra Türkiye’ye hizmet edebileceğim bir pozisyon bulduğuma inanıyorum ve göreve başlamayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum.
Göreve gelmenizden itibaren Koç Üniversitesi’nde eğitim ve
öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla yapmayı düşündükleriniz nelerdir?
Koç Üniversitesi zaten Türkiyemizin gerçekten gözde kuruluşlarından biri. Ne gibi eksikleri olduğunu ve neler yapabileceğimi görebilmem için öncelikle oradaki öğretim üyesi arkadaşları, öğrencileri ve idari kadrosu ile iyi bir dialog kurup onları dinlemem ve sorunlarını anlamam lazım. Tabii ki Stanford
Üniversitesi gibi dünyanın en gözde kuruluşlarından birindeki
35 senelik birikimde mükemmelliyet merkezlerinin nasıl geliştirilip, nasıl devam ettirilebilecekleri hakkında çok şeyler öğrendim. Bunların bazıları Koç Üniversitesi bünyesine uyabilir, ama
bazıları da uymayabilir.
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Bu yıl Uzay İletişim Bilimi’nin Oscar’ı olarak kabul edilen
“Appleton Ödülü”ne layık görüldünüz. Bu ödülün kimlere ve
neden verildiği konusunda bizleri bilgilendirir misiniz?
Bu ödül her üç senede bir olmak üzere bir araştırmacıya
veriliyor ve kriter olarak radyo bilimleri ve özellikle iyonkure fiziği konusunda dünyanın o sıradaki en başarılı ve en iyi tanınan
bilim adamına layık görülüyor. Genel olarak bu ödülü alan
araştırmacılar kariyerlerinin sonuna doğru seçiliyorlar ve dolayısı ile ben bu ödüle nispeten erken bir yaşta layık görüldüğüm
için ayrıca son derece mutluluk duydum.
Stanford Üniversitesi’nde devam eden projelerinizi Türkiye’de de sürdürmeyi düşünüyor musunuz?
Tabii ki. Benim Koç Üniversitesi’ndeki sorumluluğum herşeyden önce rektörlük görevi ve Üniversitenin bir bütün olarak,
bütün birimleri ile birlikte yücelmesi için canla başla çalışacağım. Bunun yanında rektör oldum diye akademisyen ve araştırmacılık kariyerimi kapatmak istemiyorum. Özellikle dünyaya
yakın-uzay fiziği konusunda Türkiye’de çok çok ilginç ve
verimli çalışmalar yapılabileceğini görüyorum ve gereken mali
desteği bulabildiğimiz ölçüde (kaldı ki örneğin TÜBİTAK Üniversite yapımı uydu projeleri ile son derece ilgili) bu tür çalışmaları Koç Üniversitesi’nde ve gerektiği üzere diğer üniversiteler ile ortaklıklar çerçevesinde başlatmak ve yürütmek isterim.

Türkiye’deki üniversite eğitimini yurtdışındaki eğitimle karşılaştırdığınızda ne tür farklılıklar dikkat çekiyor?
En önemli farklılıklar çalışma kültürü, çalışma anlayışı ve
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kalifiye öğretim üyesi kadroları sıkıntısı olmalı. Türkiye’deki
öğrencilerimizin en az yurt dışındaki öğrenciler kadar öğrenmeye hevesli, zeki, parlak ve çalışkan olduğuna eminim. Ama
bir çok üniversitede öğretim üyeleri yeterli derecede motive
edilmiyor diye düşünüyorum. Bu arada Koç Üniversitesi’nde
bunun böyle olmadığına emin olduğumu da söylemek isterim.
Koç Üniversitesi’nin en önemli ayrıcalıklarından biri öğretim
üyesi kadrosunun son derece kalifiye ve mükemmel olması.
Örneğin, öğretim kadrosunun yabancı dergilerde yaptığı kişi
başına yayınlar açısından değerlendirildiği zaman Koç Üniversitesi Türkiye’nin en iyi üniversitesi konumunda.

Size göre iyi bir üniversite eğitiminde olması gerekenler
nelerdir? Üniversite seçiminde gençlere neler önerirsiniz?
Başarılı olmak isteyen gençler üniversite seçiminde herşeyden önce hevesle ve severek çalışabilecekleri kuruluşları
ve konuları seçmeliler derim. Bir çok öğrencimiz maalesef
seçeneklerini iş bulma ihtimali, maaş ve diğer kriterler ile karar
vermekteler. Tabii ki ekonomik olarak düzlüğe çıkmamış bir
ülkede bu normaldir. Ama olabildiği kadar her öğrencinin kendisi ve ülkesi için yapacağı en iyi şey gerçekten severek çalışabileceği bir meslek seçmesidir. Üniversite seçiminde ise kriter herşeyden önce öğretim üyesi kadrosunun mükemmelliği,
eğitim kalitesi, kampüsün konumu ve kuruluşun eğitim felsefesi olmalıdır. Örneğin Koç Üniversitesi teknik bölüm ve fakültelerinde bile beşeri bilimlere önem veren, yetiştirdiği öğrencilerin birer lider olarak ve dolayısı ile insanlığın yüzyıllar üzerinde oluşturduğu bilgi birikiminin geniş yelpazesini öğrenerek
yetişmesini amaçlamıştır. Bu tür “liberal arts education” denen
yaklaşım bence mühendisliğin veya fenin veya başka branşların teknik detaylarını gereksiz bir derinlikte öğretmekten çok
daha önemlidir.

TED Ankara Koleji’nde eğitim alarak mezun olmanızın kariyerinizin gelişiminde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz?
Doğrusu bu soruyu sorduğunuza çok sevindim. Gerçekten
de TED Ankara Koleji’ndeki eğitimimin kariyerim süresince
benim için en az ODTÜ’deki eğitimim kadar yararlı olduğuna
inanıyorum. Ben tabii ki Kolej’de matematik, fizik, kimya gibi
konularda çok iyi idim. Ama bundan ayrıca en çok sevdiğim
dersler arasında İngilizce ve İngiliz Edebiyatı var idi. Bizim İngilizce hocamız rahmetli Kıvılcım Özkök Hanım idi. Kendisine
çok şey borçluyum. Bize İngilizceyi o kadar sağlıklı bir şekilde
öğretti ki Stanford’da gerek doktora yaparken ve gerekse de
ders verirken ABD’de doğmuş büyümüş meslektaşlarımdan
çok daha doğru ve yerinde bir lisan kullanımım olduğunu ve
hemen her tartışmada ve konuşmada bu vasfın beni ön sıraya
taşıdığını farkettim. Benim babam devlet memuru idi ve beni ve
diğer iki kardeşimi son derece büyük fedakârlıklar ile Ankara
Koleji’nde okuttu. Dediğim gibi akademik kariyerimdeki üstün
başarımı en çok TED Ankara Koleji’ndeki eğitimime borçlu
olduğumu hissediyorum ve her zaman hissetmişimdir.

Prof. Dr. Umran Savaş İNAN’68
28 Aralık 1950 tarihinde Erzincan’da dünyaya geldi. 1968’de TED
Ankara Koleji’nden, 1972’de ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ağustos 1973 tarihinde MSEE derecesini aldı.
Doktora çalışmaları için başvurduğu ABD’deki üç ayrı üniversiteden
asistanlık bursu alan İnan, Stanford Üniversitesi’ni seçti. Araştırma
asistanı olarak yürüttüğü doktora çalışmalarını Ağustos 1977 tarihinde
tamamlayarak, Stanford’dan PHD in EE derecesi ile mezun oldu.
1977-80 arasında Stanford’da araştırmacı ve geçici Asistan Profesör
olarak görev yapan İnan, Eylül 1980’de Yardımcı Profesör olarak
Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümüne geldi. Bir süre
sonra Stanford’a tekrar Asistan Profesör olarak dönen İnan, 1985’de
doçent, 1992’de de Profesör oldu. Eylül 1997’de Profesörlüğüne ilaveten Stanford’un Uzay, İletişim ve Radyobilimleri Laboratuarı Direktörlüğü görevini üstlenen İnan, o tarihten beri bütün dünya kapsamında ölçümleri içeren araştırmalarını genişleterek yürüttü. Prof. İnan’ın
grubunda tasarlanmış ve yapılmış olan radyo ölçüm aletleri dünyanın
yedi kıtasında olmak üzere 40 kadar yerinde yapılan gözlemler için
kullanılmaktadır. Prof. İnan’ın programları ABD’nin devlet araştırma
kuruluşları tarafından senede 8 milyon dolar seviyesinde desteklenmekte olup, kariyeri boyunca Stanford Üniversitesi’ne getirdiği araştırma fonlarının toplamı 55 milyon doları geçmiştir. Prof. İnan’ın uluslararası hakemli dergilerde 280’den fazla yayını olup, bu yayınlara

şimdiye kadar 5800’ün üstünde atıf yapılmıştır. Ayrıca kendisine ait iki
kitabı ve iki uluslararası patenti bulunmaktadır. Prof. İnan’ın aldığı
ödüller arasında Uluslararası Rady Bilimleri Kurumu’nun ve Londra
İngiliz Kraliyet Kuruluşu’nun verdiği Appleton Ödülü (2008), Stanford’un 2007 Allan D. Cok Eğitimde ve Araştırmacı Yetiştirmekte
Mükemmellik Madalyası, Amerikan Geofizik Birliği’nin “Fellow” rütbeli üyeliği (2006), Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün “Fellow” rütbeli üyeliği (2006), Avrupa Uzay Kurumu’nun 2005 ödülü,
Stanford Üniversitesi 1998 Eğitimde Mükemmellik Ödülü ve ABD
Uzay Kuruluşu NASA tarafından verilen çeşitli grup ödülleri bulunmaktadır. Antarktika ve Güney Kutbu’nda da uzun süredir geniş çapta
araştırma ve gözlemler yürüten Prof. İnan, ABD Ulusal Bilim Kurulu
tarafından verilen “Antarktika Hizmet Madalyası” sahibidir. Prof. İnan’ın
hizmetlerine atfen Antarktika’daki 2400 metre yüksekliğinde bir dağ
“İnan Tepesi” (İnan Peak) olarak isimlendirilmiştir. Prof. İnan halen
Uluslararası Radyo Bilimleri Birliği’nin Başkan Yardımcısı olup, daha
önce de aynı kuruluşun ABD Milli Komitesi Başkanlığını yapmıştır.
Prof. İnan evli ve iki çocuk babasıdır. Prof. İnan’ın diğer iki kardeşi de
TED Ankara Koleji ve ODTÜ mezunu olup, her ikisi de şu anda
ABD’nin Oregon eyaletinde University of Portland’da öğretim üyesi
olarak görev yapmaktadırlar.
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26. Uluslararası Ankara Müzik Festivali

Ankara’nın Festivali 4-30 Nisan 2009 tarihleri
arasında 26. kez sanatseverlerle buluşuyor
Kurucuları ve faaliyetleri ile Ankara’ya malolmuş SevdaCenap And Müzik Vakfı, günümüzdeki amaçlarına benzer
hedeflerle, 1940 yılında kurulan Ses ve Tel Birliği'nin dağılmasının ardından, 1965 yılında kurulan Sevda-Cenap And
Müzik Tesisi sonrası 1973 yılında bugünkü oluşumuna
dönüştü.
O tarihten bu yana Vakıf, hizmet alanını sürekli genişleterek Türk bestecilerinin eserlerinin yazımı, notalarının basılması, kayıtlarının gerçekleştirilmesi, konserler, çoksesli
müzikle ilgili kitap yayınları, CD'ler, burslar, içinde gitar yarışmasının da yer aldığı Gitar Bienali, amatörlere yönelik kurslar, sosyal içerikli müzik projeleri ve korolarıyla çalışmalarını
sürdürmekte.
Vakıf etkinliklerinin en önemli iki tanesi Vakıf tarihçesi ile
bağlantılı özel anlamları ve anma nitelikleri olan tarihlerde
düzenlenmektedir. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, kurucusu olduğu vakıf eliyle, müzik alanında “sanat koruyuculuğu” sürdürülmekte olan Cenap And’a ithafen her yıl aramızdan ayrıldığı 4 Nisan tarihinde başlamakta, çoksesli müziğe
önemli katkı sağlamış, icracı, besteci ve eğitimcilerin “Onur
Ödülü Altın Madalyası” ile ödüllendirildiği tören ise 1988
yılından beri Cevza And anısına her yıl yaşama veda ettiği 6
Aralık’ta düzenlenmektedir.
Bahar aylarına dönersek; Vakıf, evrensel çoksesli müziği yaşamın bir parçası haline getirme çabalarını sürdürürken, “Başkent’e yaraşır bir festival” hedefleyerek, Uluslararası Ankara Müzik Festivali’nin düzenlenmesi görevini üstleniyor. Ve.... 4 Nisan’da neredeyse bir veya birkaç gün
süren her türlü kültürel etkinliğin Festival olarak nitelendirildiği ülkemizde gerçek bir Festival, hem de 25 yılı geride bırakmış uluslararası nitelikli bir müzik festivali 26. kez sanatseverlerle buluşuyor.
Yıllardır “Ankara Baharı Müzikle Daha Güzel” sloganıyla
müzikal bir baharı müjdeleyen Uluslararası Ankara Müzik
Festivali’nin 4-30 Nisan 2009 tarihleri arasında, 26 gün
boyunca sürecek 26. festivalinin etkinlikleri bu sene de yıllardır festivale evsahipliği yapan ve festivalle özdeşleşen Milli
Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda yapılacak.
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1973 yılında “çoksesli müziği yaygınlaştırmak, Türk bestecilerinin eser üretimini desteklemek, eserlerinin tanıtımını
yapmak” misyonu ile kurulan Sevda–Cenap And Müzik Vakfı tarafından 25 yıldır düzenlenen festival kendine özgü gelenekleri de doğuruyor.
Bu geleneklerden belki de en yerleşmiş olanı her yıl festivalin açılış ve kapanış konserlerinin birer senfonik orkestra
tarafından yapılması. Bu yıl da bu gelenek bozulmuyor ve
çok özel bir konserle başlayacak olan Festival, Zagrep Filarmoni Orkestrası'nın şef ve solist Shlomo Mintz yönetimindeki konseri ile sona erecek.
Festivalin olmazsa olmazlarından bir diğeri ise programda genç yeteneklerin yer alması ve Türk sanatçılarının
yabancı sanatçı ve topluluklarla buluşmalarına olanak yaratan ortak performanslar gerçekleştirmesi. Her yıl çocuklarla
birlikte kutlanan 23 Nisan konseri, farklı kültür ve uluslardan
sanatçılarla orijinal çalışmalara imza atan flüt sanatçısı
Christian Plouvier ve doğaçlamalar, müzikal kolajlar ile çok
farklı çalışmalar yapan piyanist Hakan Ali Toker'i buluşturacak.
Festivalin bir diğer geleneği de Türkiye’nin ilk çoksesli
müzik hareketinin başladığı, ilk müzik kurum ve okullarının
kurulduğu kültür başkenti Ankara’nın müzikal kapasitesinin
yansıtılması ve şehrimiz sanatçılarının programda her yıl yer
alması.
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2008 Yılı Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası
sahibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası,
Hüseyin Sermet (piyano), Bilkent Senfoni
Orkestrası, Orkestra Akademik Başkent,
Ertuğ Korkmaz (şef), TSK Armoni Mızıka
Orkestrası, Emre Şen (piyano), Yıldız İbrahimova, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent
Orkestrası, Hakan Ali Toker (piyano) ve Benyamin Sönmez (viyolonsel) bu sene festivale
katılan Türk sanatçılardan öne çıkanlar.
Festival programının oluşturulmasında
izleyici eğilimlerinin de büyük rolü oluyor.
Ankaralıların yaşantılardaki değişim ve canlılık
festivalin programına caz, oda müziği-tiyatro,
modern dans, ritim-dans ve çağdaş müzik kategorileriyle
yansıyor. Festival programına bir göz gezdirirsek; konserlerin perde arkasını ve provalarını merak edenler için Olcay
Poyraz tarafından sahneye konan müzikle tiyatroyu buluşturan proje, çocukların gençlerin ve genç hissedenleri heyecanlandıracak Sheketak Ritm Dans Grubu ile Kataklo Akrobatik Dans Gösterisi, modern müzik meraklıları Cihat Aşkın
ve İstanbul Modern Music Ensemble, big band yapısıyla
Hırvatistan'dan HGM Jazz Orkestrası, Sapho’dan Şark
Yolu’nun yer alacağı etkinlikler bu çeşitliliği yansıtıyor
26. Festivalin oda müziği konserlerinde ise dünyada ve
Türkiye’de yaylı sazlar topluluklarından daha az rastlanan
nefesli sazlar topluluklarına iyi bir örnek dinleyeceğiz; Prag
Nefesli Sazlar Beşlisi festival izleyicisi ile buluşacak. Zlobko
Vajgl (arp) ve Miron Kolbl (keman) ikilisinin konseri ise her iki
çalgıyı da sevenler için de ilginç bir enstrümantal birlikteliğin
gecesi olacak. Festivalin klasik gitar hayranlarına süprizi ise
dünyanın en ünlü ikililerinden biri olan duo Melis Susana
Prieto ve Alexis Muzurakis.
Bu yılın programında da görüldüğü gibi yıllardır aynı kalite ve çizgisini yepyeni içeriklerle zenginleştiren festival binlerce değerli sanatçıya ev sahipliği yaptı. İlk festivallerin

yor.

şehirlerini kültürel ve sosyal kapasitelerini
kullanarak tanıtmak böylelikle çekici hale
getirerek turist kazanmak ve şehrin ekonomisine canlılık katmak için oluşturulduğu göz
önüne alınırsa 1993 yılında Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen Uluslararası
Ankara Müzik Festivali’nin bu misyonu da
başarıyla yerine getirdiğini söyleyebiliriz.
Başkent Ankara’nın kültürel kimliğini
Avrupa’ya taşıyan festival, alfabetik sıra
avantajı ile de her sene Avrupa Festivaller
Birliği tarafından yayınlanan ve içinde üye
tüm festivallerin programlarının yer aldığı
kitapçıkta ikinci sırada şehrimizi temsil edi-

Uluslararası Ankara Müzik Festivali yaşamın hızlı temposu içinde arkadaşlar ve dostların da keyifli bir buluşma noktası oluyor. Ayrıca festival için el ele veren başkentin müzikal
kurumları da “Ankaralılık” ruhunu Festivale taşıyor.
Ancak bütün bunlar Ankara’nın festivalinin finansman
güçlüğü yaşamasına engel olamıyor. Ankaralı sanatsever
kişi ve kuruluşlarla, özel şirketlere festivalin daha uzun yıllar
yaşayabilmesi için büyük sorumluluklar düşüyor.
Ülke olarak toplumsal sorumluluklarımızın farkına her
gün daha fazla vardığımız bu zaman diliminde, kültür ve
sanatın yaşamımızdaki rolünü netleştirerek desteklemek
gerekliliği ortaya çıkıyor.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın görev anlayışı ile üstlendiği Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ni her şart altında
belli bir kalite çizgisinde sürdürürken, başkentlilere sadece
bilet alıp izlemek kalıyor. Biletler Mart’ın ikinci yarısında Biletix kanalıyla satılacak olan Ankara’nın Festivali’ni kaçırmayın.
Nisan’da kendinize ve dostlarınıza bir armağan verin:
Festivali izleyin! www.ankarafestival.com
Pınar Alpay Yüksel
SCA Müzik Vakfı / Basın ve Eğitim Sorumlusu

Ankara Uluslararası Film Festivali 20. yılında
Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali bu yıl 12 – 22 Mart
2009 tarihlerinde 20. kez sinemaseverlerle buluşuyor. Ankaralı sinemaseverlere 20 yıldır Türk ve Dünya sinemasının
değerli ve önemli örneklerini seyretme şansı tanıyan festival
kapsamında düzenlenen ‘Ulusal Kısa Film’, ‘Ulusal Belgesel
Film’ ve ‘Ulusal Uzun Film’ yarışmaları başvuruları 26 Aralık
2008 tarihinde son bulmuştu. Ankaralı sinemaseverlerin
katıldığı festivalde, bu yıl uzun filmlerin yanı sıra, canlandırma ve belgesel filmler de izleyici karşısına çıkacak. Festival
kapsamında; çeşitli dallarda Türk sinema emektarlarına
verilecek ödüllerin sahipleri de belirlendi. Festivalde her yıl
verilen Aziz Nesin Emek Ödülü bu yıl; sıra dışı oyunculuğu,
Türk sinemasına farklı bir bakış açısı getirdiği ve geleneksel

kalıpların dışında,
yenilikçi
yapıtlar
ortaya koyduğu için
Macit Koper’e verilecek.
Festivalin
önemli ödüllerinden
Kitle İletişim Ödülü
de yetiştirdiği genç
sinemacılar, sinema
eğitiminin üniversitelerde kurumsallaşmasına yaptığı katkılar nedeniyle
GİSAM’a; Sanat Çınarı unvan ödülü ise, müzik alanına yaptığı katkılar sebebiyle Muammer Sun’a verilecek. Ayrıntılı bilgi için; www.filmfestankara.org.tr
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Çanakkale Zaferi’nin 94. Yıldönümü
Gidiyorlar… Geçemediler, geçemeyecekler
18 Mart 1915 / M. Kemal Atatürk
Tarihte hiçbir savaş, Çanakkale Cephesi’nde yaşanan
savaş gibi tarihin akışını değiştirmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının temel taşlarından birini teşkil eden bu
üstün direnişin tarihi Türk milletinin cesareti sayesinde zaferle sonuçlanmıştır.
Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasının yazıldığı Çanakkale Zaferi’ne giden yol çok
zorlu geçmiştir… Amansız düşman işgallerinin birkaç cephede aynı anda başladığı Çanakkale Savaşı’nda kısa sürede Türk ordusu her yerde büyük başarılar kazandı. Düşman
şaşkına döndü, bozguna uğradı. Çanakkale kara savaşlarının en önemli cepheleri; Kumkale, Beşike, Bolayır, Seddülbahir, Anbumu, Kabatepe, Conkbayırı ve Anafartalar'dır. 19 20 Aralıkta Anafartalar ve Arıburnu Cephesi, 8 - 9 Ocak'ta
Seddülbahir düşmanlar tarafından boşaltıldı. Böylece 1915
baharında parlak umutlarla karaya ayak basan birleşik düşman ordusu 1916 kışında bozguna uğrayarak çekip gitti.
Çanakkale Savaşları’nda 250 binin üzerinde askerimiz
şehit düştü. Düşman kayıpları ise bu rakamın üstündedir.

Çanakkale Savaşları’nın unutulmaz kahramanı,
Anafartalar
Grup Komutanı Mustafa Kemal'in başarısı ilerde başlayacak Ulusal
Kurtuluş Savaşı'mızın
kaynağı oldu.
Çanakkale, Ulusal
Kurtuluş Savaşı’mızın en önemli savaşlarına bir örnektir. Bu
savaş sadece Türk tarihinde değil savaşa katılan diğer ülkelerin tarihlerinde de yer edinmiştir.
Zaferin kazanıldığı 1915 yılından beri her yıl 18 Mart
günü tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutladığımız ’18 Mart
Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün bu yıl
94. yıl dönümünü kutlayacağız. Türk milletinin, imkansızlıklarla karşılaşsa dahi bağımsızlığından hiçbir dönem vazgeçmediğinin ispatı olan Çanakkale Zaferi kutlamaları için ayrıntılı bilgi www.canakkale.bel.tr adresinden edinilebilir.

Yunanca’da ‘seyirlik yeri’ anlamına gelen ‘theatron’dan
türetilerek, dilimize İtalyanca’daki teatro sözcüğünden
geçen tiyatro; diğer sanatlar gibi dinsel törenlerden doğmuş, sonrasında dinden bağımsızlaşarak sanatlaşmıştır.
Olayları oluş halinde göstererek, insan psikolojisine hitap
eden tiyatro eseri; hümanist deyişle insanı, insana, insanla,
insanca anlatma sanatı cümlesinde ifadesini bulur çoğu
zaman.
Tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının
insanları bir araya getirici gününü kutlamak, seyirciyle daha

iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülen Dünya Tiyatro Günü;
1961 yılında Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından oluşturulmuştur. Her yıl 27 Mart günü dünya çapında kutlanan
Dünya Tiyatro Günü’nde ülkemizde düzenlenen çeşitli etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel
tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır.
Türkiye 2008 yılı Ulusal Bildirisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya
tarafından kaleme alınmıştı.

Dünya Tiyatro Günü

Her Kitaba Bir Gül

Yeni bilgiler öğrenmek, ders çalışmak, kendini geliştirmek ve hatta hobi gibi birbirinden farklı gerekçelerle de olsa,
herkesin kitap okumak için bir nedeni vardır. Bize olayları
çok yönlü algılama özelliği kazandıran kitaplardan; bilmediklerimizi öğrenme, görmediğimiz yerleri tanıma şansı
buluruz. Kitabın insan hayatındaki yerini vurgulamak için
İspanya’da uzun süredir her yıl 23 Nisan’da ‘Her kitaba Bir
Gül’ isimli etkinlikler düzenlenmektedir. Unesco da bu kutlamalardan yola çıkarak, 1995 yılında aldığı bir kararla 23
Nisan gününü ‘Dünya Kitap Günü’ olarak kabul etmiştir. 6 yıl
kolejliler ŞUBAT2009

sonra, 2001 yılında da Türkiye’de, bir çok okul ve eğitim
müessesesinde ‘Dünya Kitap Günü’ çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır. Eski çağlardan beri insanlığın hizmetinde olan, kitapların korunduğu mekanlar olan kütüphanelerin hayatımızdaki yerini vurgulamak amacıyla Mart ayının
son pazartesi günü başlayan haftanın da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Kütüphane Haftası’ olarak değerlendirilmesi
kararı alınmıştır. Bu hafta süresince; kütüphanenin önemine
değinilerek halkı kütüphaneler konusunda bilinçlendirme
çalışmaları düzenlenir.
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Uğur Mumcu 16. ölüm yıldönümünde anıldı
Araştırmacı Gazeteci-Yazar
Uğur Mumcu ölümünün 16. yılında, çeşitli etkinliklerle anıldı. Aracına konulan bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993 tarihinde kaybettiğimiz değerli
gazeteci Mumcu’yu anma etkinlikleri kapsamında Uğur Mumcu
Araştırmacı Gazetecilik Vakfı
(um:ag) tarafından ’16. Adalet ve
Demokrasi Haftası’ düzenlendi.
Mumcu’nun öldürüldüğü 24
Ocak ile Muammer Aksoy’un
öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri
arasında gerçekleştirilen haftanın
bu yılki ana başlığı ‘Sömürenler
Demokrasisi, Hırsızlar Düzeni’
olarak belirlendi. Etkinlikler ilk
olarak 24 Ocak günü, saat
11.00’de, Batıkent Uğur Mumcu

Parkı’nda bulunan anıta çelenk
konulmasıyla başladı. Ardından saat
13.00’da Mumcu’nun suikasta uğradığı Uğur Mumcu Sokağı’nda karanfillerle anılmasıyla devam etti. Anma
töreninin ardından saat 14.30’da
Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan
anıt mezarı ziyaret edildi. Anma
etkinlikleri; söyleşiler, açık oturumlar,
konserler, belgesel gösterimleri,
tiyatro gösterileriyle devam etti. 16.
Adalet ve Demokrasi Haftası’nın
Geleneksel Kapanış Gecesi ise,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu’nda
saat 19.00’da Cahit Berkay, Çetin
Gül, Emrah Karaca, Ufuk Karakoç ile
Grup Gündoğarken’in verdiği konser
ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder’in
katılımıyla gerçekleşti.

ODTÜ Felsefe Bölümü’nün 25. Yılında

ODTÜ Felsefe Günleri: Anlam Kongresi
1983 yılında çeşitli zorlukların aşılmasıyla teknik bir üniversitede kurulmayı başarmış olan ODTÜ Felsefe Bölümü,
2008 yılına gelindiğinde 25 yıldır Türkiye felsefe camiasına
yaptığı katkıyı ODTÜ Felsefe Günleri etkinlikleriyle taçlandırdı. Bu etkinliklerden ilki, 2008 yılının Mayıs ayında gerçekleşen Mezunlar ve Mensuplar Buluşması oldu. Bu buluşmaya
ODTÜ Felsefe Bölümü mezunları ve mensuplarının yanı sıra
felsefeye katkıları olan diğer akademisyenler ve öğrenciler
de davetliydiler. Bölümümüzün kurucusu Prof. Dr. Teo Grünberg, bölümün kuruluş yıllarında yaşanılan sıkıntıları esprili
bir dil ile dinleyicilerle paylaştı. Teo hocamızın ardından
bölüm başkanımız Prof. Dr. Ahmet İnam, bölümün ilk öğretim üyelerinden Prof. Dr. Pınar Canevi, ilk lisans mezunu Doç
Dr. Örsan Öymen, ilk yüksek lisans mezunu Doç. Dr. Erdinç
Sayan, ilk asistanlardan Doç. Dr. Semiha Akıncı ve çiçeği
burnunda mezunlarımızdan Haktan Akçin bölümde geçirdikleri yıllara dair anılarını aktardılar.
25. yıl dolayısıyla düzenlenen bir diğer etkinlik ise, adını
ve konusunu Teo Grünberg’in 1963 yılında yazdığı bugün de
önemini koruyan Anlam Kavramı Üzerine Bir Deneme başlıklı doktora tezinden alan Anlam Kongresi’ydi. Kongre,
17–19 Aralık 2008 tarihlerinde, Türkiye’nin dört bir tarafından
gelen felsefecilerin katkılarıyla gerçekleştirildi. Anlamın öneminin yitirildiği bir dönemde “anlam” üzerine tartışmaların
yapıldığı bu kongre, hem akademisyenler hem de üniversite ve lise öğrencileri tarafından yoğun ilgi gördü. Teo Grünberg’in doktora çalışmasını konu alan bir oturumla başlayan

kongre, tematik panellerle ve anlam sorununu farklı bakış
açılarıyla ele alan bildiriler ile devam etti. Felsefe ile yeni tanışan öğrenciler Teo Grünberg, İonna Kuçuradi, Ahmet İnam,
Betül Çotuksöken, Gürol Irzık, Afşar Timuçin, Doğan Özlem
gibi Türkiye Felsefe hayatına önemli katkıları olan felsefecileri bir arada dinleme fırsatı buldular.
Son olarak, Anlam Kongresi’nde sunulan metinler Legal
Yayıncılık tarafından basılacak, ODTÜ Felsefe Günleri:
Anlam Kongresi adlı bir kitapta ve bir kısmı da Felsefe Tartışmaları Dergisi’nin “Anlam” konulu özel sayısında yayımlanacaktır. İlgilenenlere duyurulur.
Kuruluşunun 25. yılında ODTÜ Felsefe Bölümünü yalnız
bırakmayanlara teşekkür eder, bölümümüze nice yıllar dileriz.
Arş. Gör. Sibel Kibar/ ODTÜ Felsefe Bölümü
ŞUBAT2009 kolejliler
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TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu’nun
Anıtkabir Ziyareti

Kuruluşunun 41. yılı etkinlikleri çerçevesinde
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim
Kurulu Üyeleri, Başkan Bülent Bağdatlı eşliğinde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal
Atatürk’e sevgi ve bağlılıklarını bir kez daha dile
getirdiler.
27 Ocak Salı günü, saat 12.15’de Atatürk’ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulunan Dernek üyeleri adına, Başkan
Bağdatlı Anıtkabir Ziyaretçi Defteri’ni doldurdu.
Bağdatlı, Ata’ya mesajını yüksek sesle, mezunlarla paylaşırken duygulu anlar yaşandı.
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Ankara Kalesi’nde bir Burcu Şahin’74 eseri
Ankara’nın en önemli simgelerinden
birisi olan Ankara Kalesi çevresinin
yeniden düzenlemesi çalışmalarına
1974 mezunlarımızdan mimar ve ressam Burcu Şahin de bir açık hava performansıyla destek vermiştir. Şahin’in
3x3 boyutundaki görülmeye değer eseri, Ankara Kalesi’ndeki Çukurhan ile
Çengelhan arasında yer alan Turkuvaz
Sanat Galerisi’nin Kale Şubesi önündeki duvarda yer almaktadır.
Kale’de kuruyemişçilerin olduğu meydana bakan Çengelhan, 5 yıl önce aslına uygun mimariyle Rahmi M. Koç
müzesi olarak düzenlendi. Müzenin avlusunda Divan Restoran, ön cephesinde ise geleneksel ve çağdaş sanat ürünlerinin satışa sunulduğu dükkanlar bulunuyor.
Altındağ Belediyesi’nin tarihi dokunun korunarak çevredeki tüm yapıların ve sokakların restorasyonu için gösterdiği çaba doğrultusunda; Kale kapısıyla Çengelhan ve Çukurhan arasında kalan meydan araç trafiğine kapatılacak, kuruyemişçi dükkanlarının düzenlenmesi de tamamlandığında,

Ankara’nın en eski yerleşim bölgesinin
kente yeniden kazandırılarak, çağdaş
anlamda bir cazibe merkezine dönüştürülmesi sağlanmış olacaktır.
1957 Muğla doğumlu Burcu Şahin
(Burç), 1974 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1980’de Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi’nden mezun olduktan sonra,
uzun süre mimarlık yapmış ardından
1996 yılında mimarlığı bırakarak, resim
yapmaya başlamıştır. Anlaşılır bir sanattan yana olmaya her zaman özen gösteren Şahin, UPSD
üyesidir ve resimleri yurt içi ve yurt dışında resmi ve özel
koleksiyonlarda bulunmaktadır. Halen İstanbul’da yaşayan
sanatçının bir çok kişisel ve karma sergisi bulunmaktadır.
Burcu Şahin’in 3K (Kadın-Kısrak-Keçi) adlı sergisi
Tarih : 6-25 Mart 2009
Yer : Turkuaz Sanat Galerisi
Adres: Kırkpınar Sk. 5/A Çankaya/Ankara
Açılış : 6 Mart 2009 Cuma
Saat : 18:00-20:00

72 mezunumuz Okşan Arman’dan ‘Kitreografi Sergisi’
Ebru sanatçısı Okşan Arman’ın Kitreografi Sergisi, 20
Aralık 2008-05 Ocak 2009 tarihleri arasında İstanbul Ares
Sanat Evi’nde sanatseverlerle buluştu. Oldukça yoğun ilgi
gören sergi süresince; kimi zaman bir kuşun kanadı, kimi
zaman özlenen duyguların yaşanmışlığı, kimi zaman da
kıvılcımlarla aydınlanan bir kalbin atışlarının Arman’ın ilginç
kitreografi tekniğiyle kağıda geçişleri, ziyaretçileri hayran
bıraktı.
‘Sıradan olamayacak kadar değerli hayaller, coşkulu bir
ruhtaki dalgalarla tanışmaya hoşgeldiniz’ sözüyle davetin
yapıldığı sergide, Okşan’ın içindeki duygu ve coşkuyu dışa
vurduğu, keyif dolu eserler büyük beğeni topladı.
1972 yılında TED Ankara Koleji’ni bitirdikten sonra,

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
Grafik Tasarım Bölümü’nden mezun olan Arman, grafik eğitiminin yanında; tekstil, fotoğrafçılık, tasarım ve moda çizimi
gibi çok geniş bir yelpazede eğitim almıştır.

Okulumuzun lise kısmı sınıf temsilcileriyle buluştuk
TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği Öğrenci
Komisyonu geçtiğimiz Ocak ayında Lise Kısmı Konferans Salonu’nda sınıf temsilcisi ve diğer öğrencilerle biraraya geldi. Öğrenci katılımının oldukça yüksek olduğu toplantıya Derneğimizden Ayda Uçul,
Ahmet Tanyeloğlu, Can Çığırgan, Kutluhan Olcay,
Levent Özel, Burak Turgut, İlhan Koçak ve Yasemin
Ersoy katıldılar. “Dernekte görev alın, Dernek çalışmalarının içinde bulunun” çağrısının yapıldığı toplantıda, ilerki günler için öğrencilerle fikir alışverişinde
bulunuldu.
kolejliler ŞUBAT2009
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI
DERNEĞİ 2009 YILI MALİ GENEL KURULU
YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 2009 Genel
Kurul Toplantısı 15 Şubat 2009 Pazar Günü, 10.00 –
12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Eski Lise Binası
Konferans Salonu’nda yapılan Genel Kurul’da; 2009 yılı
aidat bedeli olarak, 2008 yılı aidat bedeli benimsendi ve
üyelik aidatının 80 TL ile devam etmesi kararı alındı. TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği Genel Başkanı Bülent
Bağdatlı’nın sunumuyla başlayan toplantıda; Tüzük Değişiklikleri, Disiplin Yönetmeliği, Aidat Yönetmeliği, Üyelik
Yönetmeliği, Çalışma Grupları Yönetmeliği görüşülerek
onaylandı. Genel Kurul gündeminde ayrıca; faaliyet
raporları ve 2009 yılı bütçe önerilerini içeren dökümanlar
da katılımcılarla paylaşılarak onaylandı. Ayrıntılı bilgi
almak isteyenler www.kolej.org web adresinden ilgili bilgilere ulaşabilir.
Genel Kurul Toplantısı’na katılım sağlayan herkese ve
sağlıklı bir veri tabanına sahip olma amacıyla geçtiğimiz
ay tamamladığımız üyelik güncelleme çalışmasında bize
katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.
ŞUBAT2009 kolejliler
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2008’in son 74’lüler Gecesi
TED’74 Ankara grubu her
ayın iple çektikleri dördüncü
Perşembe (kendi deyimleriyle
Parşamba) günü Torch’da bir
araya gelip yemekli toplantı
yapmaktadır. Bu toplantılardan Aralık ayındaki 25’ine gelmişti. Toplantı 2008’in son toplantısı olunca biraz da yılbaşı
yemeğine dönüşmüştü. Yaklaşık 35-40 kişilik bir grup oluşturmuşlardı. Üstelik bu toplantılarına tatilleri fırsat bilip Amerika’dan, Belçika’dan (yine
kendi deyimleriyle Beljik) ve
İstanbul’dan da katılımlar
olmuştu.
Ankara grubunun toplantılarında organizatörlük görevini
yürütmeye çalışan Ahmet
İsfendiyar (Aamet) hergün
gönderdiği mesajlarda,
UNUTMA!
HASTASIYIZ...
25 ARALIK PARŞAMBA
TORCH'DA
SAAT 19:00’DA
sloganını yazarak, Nilgün Uz Keçeci de telefonla herkesi tek tek arayıp grubun Ankara sakinlerini çileden çıkartmış! Sonunda gelebilecekler, çareyi geceye katılmakta bulmuştur. Ankara dışında veya hasta olanların ise kat muavininden aldıkları geçerli mazeretleri kabul görmüştür. Şirketlerin yılsonu yemeklerine katılanları ise mazeretleri “nasıl
olur da bu toplantıya gelmemeyi tercih edersin” gerekçesiyle geçersiz sayılmıştır.
Grup, genelde kendi deyişleriyle, “apartman toplantılarındaki” gibi bağıra çağıra konuşmaktan hoşlandığı için
genelde müziksiz gecelerde toplantıları yapmaktalar.
Ancak, bu defa “yan masa” TED’79’lu kardeşlerinin de
aynı gecede organize ettiği toplantıda canlı müzik de olun-
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ca arada fırsat bilip dans edip, ritme uygun oynayanlar da
zaman zaman görülmüştür.
TED’74 lüler evvelce Mezunlar Derneği’ne bağış yaptıkları dönemdaşları, İstanbul’dan katılan ressam Burcu
Şahin’in tablosu altında fotoğraf da çektirmişlerdir.
Bu arada toplantıya katılan ve Aralık ayında doğum
günleri olan Bilge Özdenoğlu ve Sevil Kengerli’nin pasta
kesip mumları üfleyip, ısrarlı çabalarımıza rağmen sır gibi
saklayarak dilek tutmaları da ihmal edilmemiştir.
Kimler mi katılmıştır geceye… Fotoğraflara bakmak
yeterli.
Grup, gecenin ilerleyen saatlerinde evlere dağılırken
Ocak ayındaki toplantıya katılabilmek için sözleşmiş hatta
6 Haziran’daki 35. Mezuniyet Yılı Balosu’na katılmak için
program hazırlıklarına başlamıştır.
Hastasıyız biz, TED’74 Ankara grubunun “dördüncü
Parşamba!” toplantılarına…
Ahmet İsfendiyar’74
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Geçmişten Çalınan Bir Mezuniyet
Töreni sonrası oldu her şey...
Ülkemizde, Nuri Bilge Ceylan'ın deyimiyle "Güzel ve Yalnız" ülkemizde çok zor bir dönemde lise okuduk ve bitirdik
bizler. Bizler "Darbeli" çocuklarız aslında, o Eylül sabahı
erkenden pek çoğumuzun kapısı çalındı, babalar, ağabeyler güvenceye alındı o bir daha asla yaşanmaması gereken günlerin gözde terimiyle... Güvende olduğumuzu sanıyorduk aslında her eve dönüşümüzün ailelerimizce kutlanan bir şölen olduğunun ayırdına varmaksızın...
Bizler keplerimizi
havaya atamadık bir
diploma töreninde,
başarılı arkadaşlarımızın gururlarını paylaşamadık onlarla,
yarım mutluluklar yaşadık
neler kaçırdığımızı
hiç
ama hiç fark
etmeden, bizlerin gülümsemeleri ve
çocuksu sevinçleriydi aslında çalınan. Genç olmaya, üniversiteye başlayıp eğitim alıp bu ülkeyi
değiştirmeye tüm aksayan yönlerini mutlaka ama mutlaka
düzeltmeye başlayacağımız günlerin heyecanı içinde algılamadık da pek aslını ararsanız, dostlar bir yerlerde verdi
partiler, eğlendik öylesine ve yaşama kustu bizi gün...
Fikir kulüpleri kalmamıştı pek biz gidip gelmeye başladığımızda korunaklı, bol aramaklı üniversitelere, etamin
işlemek kolaydı da akıl fikir üretmek değildi o denli kolay,
emek istiyordu, fedakârlık istiyordu aynı bugün gibi... Ve
geçti seneler, uzun seneler... Yaşam bizleri yaşarken eskiden kalan birkaç dost mutlaka devam etti yaşantımızda,
Kolej’i konuşup yaşayabildiğimiz sevgili dostlar oldu hep,
bize neler kattığını fark ettiren... Bizlerin en büyük kazancı
kadınların ve erkeklerin gözlerine aynı göz bebeğiyle bakabilmek olmuş mesela, herkes bir şeyler aldı o Bozkır Yuvası'ndan, herkes. 1980 ve 1981 Mezunları seneler içinde
ortak nokta çokluğundan olsa gerek kopmadılar birbirlerinden. Ankara’nın güvenli iklimi, Kızılırmak Sokak birliktelikleri sıcak tuttu, Kolej günlerinin güzel anılarını.
Ben 1997 baharında Tarabya Torch'ta keşfetmeye başladım ilk ne kadar özlendiğini o günlerin... Bizlerden çok
daha eski mezunları gördüm dün ayrılmış gibi kucaklaşan,
koridorda konuşur gibi birbiriyle şakalaşan kocaman

insanlardı hepsi, 2 orta boy ülkeye Bakanlar Kurulu da olurlardı rahat... Özveriyi gördüm, paylaşımı gördüm en önemlisi aynı koridorlarda koşmanın insana ne kattığını gördüm...
Son 5 yıl ise daha bir farklı, bize 1980'in kayıp günlerini
geri verdi okulumuz günlerden bir gün ve "Mezuniyet Törenimiz" yapıldı... O günden bu güne gerek internet ortamında gerek İstanbul TED-United
toplantılarında ve 1980 ve 1981
Mezunlarının Gelenekselleşmiş
Ankara Yeni Yıl Partilerinde buluştuk, ama gerçekten bulduk ve
buluştuk... Bir kaç senedir her yolcu edilen yılın Aralık ayının son
cumartesi gecesi 1980 ve 1981
Mezunu Kolejliler Türkiye'nin ve
hatta Avrupa'nın değişik noktalarından bir
Paylaşım
Gecesine
koşarak geliyorlar, aylar
öncesinden o güne
post-it yapışıyor.
Kolejli olmak aslında konuşabilmekmiş,
ne kadar farklı fikirlerde
olsak da o günlerde
bile çok eğlenmişiz aslında, eskiden birbirine sert bakışlar
atanlar artık kadeh kaldırıp hatır soruyor, zaman bizi törpülemiş, yontmuş aşırılıklardan arındırmış...
Ankara'ya her geliş bir Torch ziyareti ve bir buluşma
Ankara dışında yaşayan Kolejliler için. İlk Yeni Yıl Partisi'ne
İspanya'ya, o dönemdeki evime, dönüşümü erteleyip katıldığıma ne kadar seviniyorum bugün, aslında marşımız her
şeyi anlatıyor 2 satırda: "Kız erkek bütün çocuklar vermiş
elele, Yarın hepsi de yurt için birer meşale..."
Bizler pek çok şey kazandık yaşamda, pek çok şey de
kaybettik... Kaybettiklerimizin tüm hatası bizim ama kazandıklarımızın nedeni tek, TED Ankara Koleji eğitimi hepimizin yolunu aydınlattı, zihinlerimizi örümcek ağlarından ayırdı ve bizleri bu ülkenin, bu güzel ülkenin aydınlık insanları
yaptı...
Bizler büyüdükçe zaman hoyratlaştı, pek çok değerli
arkadaşımızı yitirdik, pek çok seçkin öğretmenimiz ayrıldı
aramızdan, sevgiler gitsin tümüne, ışıkları yolumuzu aydınlatsın... Dostluk her zaman kazansın ve Kolej Ruhu devam
etsin o çok özlediğimiz Bozkır Yuvası'nın vereceği tüm
mezunlarla...
B. Murat Eyrik'80
ŞUBAT2009 kolejliler
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6. Geleneksel 81’Mezunları Gecesi
yine muhteşemdi
27 Aralık 2008 Cumartesi gecesi, ”6. Geleneksel
81’Mezunları” gecemizde yeniden biraraya geldik. Yılda bir
kere de olsa birbirimizi görmek, kucaklamak, sanki o yıllar
hiç geçmiyorcasına neşeyle, sevinçle gülüşmek, eğlenmek,
dans etmek, eski aşkları yeniden yaşamak, aynı heyecanları yeni baştan hissetmek sanırım kelimelerle ifade edilebilecek kadar kolay değil sevgili
arkadaşlarım. Üstelik hepinizi biraraya toplamak ciddi bir emek ve
zaman istiyor biliyorsunuz. Eylül
ayında başladığım ‘motivasyon
yazıları’mı, hiç üşenmeden, bıkıp
usanmadan neredeyse her hafta
yeni baştan yolladım. Zaman
zaman cep telefonlarınız aracılığıyla, benden bıkıncaya kadar peşinizi bırakmadım. Ve ne iyi etmişim,
bunu bir kez daha anladım.
2004 yılının Şubat ayında, karlı buzlu bir ilk ‘İstanbul’
buluşmasından sonra grubumuza yolladığım mesajın bu
boyuta gelebileceğini düşünmemiştim aslında.
“Evet sevgili dönem arkadaşlarım, tam 25 yıl sonra sizleri görebilmek için onca zorluğa, kara-kışa rağmen bakın
geldim. Ve çok güzel bir gece yaşadık. Şimdi sıra sizde.
Haydi toplanın, biz de sizi Ankara’da, doğup büyüdüğünüz
yerde misafir edelim’.
170 kişinin katılımıyla gerçekleşen ilk gecemiz, benim
evimde sabahın ilk ışıkları salonumu doldururken yudumlanan Türk kahvesi ve derin sohbetle noktalanmıştı. Ve tekrarı geldi hiç kesilmeden, 2004 Aralık, 2005 Aralık, 2006 Aralık, 2007 Şubat ve 2008 Aralık.
Her birinin lezzeti bambaşkaydı, birbirimizi yılda bir defa
da olsa yeniden görebilmenin yanısıra farklı renkler de kattık gecelerimize. ‘Firuze’ filmini kıskandıracak güzellikteki
parodimiz, yıllara meydan okuduğumuzun en güzel ispatıydı bence. Bir sonraki yıl bir dönem arkadaşımızın çaldığı
nefis piyano eşliğinde yine onun o duygu dolu sesinden
şarkılar dinledik, söyledik hep birlikte. Hazırladığımız çekilişler, piyangolar, eski günlerimize ait kısa film gösterileri, hatıra olsun diye dağıttığımız küçük hediyeler hızımızı kesememişti. 2005 yılında, okul koridorlarında kovalamaca oynadığımız değerli öğretmenlerimizin de bizlerin arasında olması, ayrı bir gurur kaynağı oldu hepimiz için.
Hep daha iyisi olsun çabamız, yine çok kalabalık çıktığımız bir seyahatte dinlediğimiz bir sanatçıyı Antalya’dan
Ankara’ya çağırmakla sonuçlandı. Karınca kararınca hem
güldük, hem eğlendik birlikte. 2007’de sayımız azdı belki
ama uzun yıllardır görmediğimiz yeni arkadaşlarımız katılmıştı bu defa da gecemize. Yine sabahlara kadar sohbet
kolejliler ŞUBAT2009

ettik, birbirimizden ayrılmak istemezcesine...
Ve 27 Aralık 2008...
Biliyorum hepinizi çok fazla taciz ettim yazdığım yazılar,
yolladığım mesajlarımla. Ama değdi, bunu da biliyorum.
Tam 6 yıldır ısrarla evimizde, TORCH’ta yapalım diye uğraşan benim. Ne yediğimizin, ne içtiğimizin çok da önemi yok
aslında.Birlikte olmanın keyfi o kadar yüce ki... Hatta bu
değeri süslemeye bile gerek yok belki. Yine de ‘Hoş bir
seda kalsın zihinlerde, gönüllerde’ diye uğraş verdik yıllardır. Benim başlattığım bir küçük davet, kocaman bir kartopu gibi büyüyerek bugünlere geldi.
Ve bu yıl, 27 Aralık 2008 gecesi, onu dinleme ve tanıma
fırsatı bulan herkesin hayran olduğu, dinlemeye doyamadığı, sesi gibi kendi ve yüreği de inanılmaz güzel olan bir
arkadaşımızın, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı
Tenor Murat KARAHAN’ın (’95) bizlerle birlikte olması ile zirve yaptı. Sevgili Murat, kendisine yaptığım teklifi kırmayarak
gecemize bambaşka bir güzellik kattı. Bütün yoğun çalışmalarının yanısıra bizlere özel hazırladığı repertuarı ile gençlik yıllarımıza ait yerli yabancı parçaları o muhteşem sesiyle
yorumladı ve bizleri çok eskilere götürdü.
TED Ankara Kolejli olmanın, dostluğun, birbirine güvenmenin, destek olmanın öğretildiği bu sıralardan mezun
olmuş, ayrı yıllar ama aynı ruh dönemine ait olan
81’mezunlarının ve 95’mezunu sevgili Murat KARAHAN’ın
birlikteliği de görülmeye, dinlenmeye değerdi bence.
Bir kere daha aynı cümleyle bitirmek istiyorum yazımı.
İYİ Kİ VARSINIZ, İYİ Kİ 81’MEZUNUYUM VE İYİ Kİ TED
ANKARA KOLEJİ MEZUNUYUM...
Sevgiler.
Canan Demirdamar’81

bizim dünyamız
27

Die4you 10. yılını kutladı

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Spor Komitesi
Die4you’nun 10. Kuruluş Yılı Torch’ta kutlandı. Levent Özel
ve Öykü Yalçın’ın sunuculuk yaptığı gece, 23 Aralık 2008 tarihinde saat 19.30’da başladı. A erkek-bayan basketbol takımı, erkek-bayan voleybol takımı, hentbol erkek takımı oyuncu ve antrenörlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda
davetlinin katıldığı geceye ayrıca; TED, Vakıf ve Spor Kulübü
Yönetim Kurulları, Mezunlar Derneği eski başkanları, TED

Ankara Koleji Mezunları Derneği Onur Kurulu Üyeleri ve
Die4you üyeleri de katıldı.
Gecenin sponsorluğunu üstlenen; Opaş Sigorta, Altes
Aliminyum Ltd. Şti. ve diğer emeği geçenlere plaketlerinin
verilmesinin ardından, oyuncuların imzasını taşıyan 5 takım
forması açık arttırmaya sunuldu. Oldukça renkli geçen gece
pasta kesilmesiyle son buldu.
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82’liler 2008’e
birlikte veda
ettiler

TED Ankara Koleji 82 grubu, İstanbul ve
Ankara toplantılarına ara vermeden, tüm hızıyla devam ediyor.
Son olarak eski yılı uğurlamak üzere düzenlenen “2008'e Veda Yemeğine” 61 kişi katıldı ve
keyifle vakit geçirdiler.
A.Füsun Gönül’82

Gece, Müzik ve Siz

Mezunlarımız, Leyla Çolakoğlu’73 ve Atilla Demircioğlu’nun Torch’ta verdiği özel bir konserde bir araya
geldi. 30 Ocak Cuma günü saat 20.00’de yemek sunumuyla başlayan “Gece, Müzik ve Siz” adlı konser gecesinde buluşan mezunlarımız, saat 21.15’te sahne alan
Çolakoğlu ve Demircioğlu eşliğinde eğlenceli bir gece
geçirdi.

Üyelik güncellemesini eksiksiz yapanlar
arasından çekiliş yaptık
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak sağlıklı bir veri tabanına
sahip olabilmek ve mezunlarımıza
daha iyi hizmet verebilmemiz açısından 15 Aralık 2008 – 17 Ocak 2009
tarihleri arasında üyelerimiz aranarak, iletişim bilgilerinin güncellenmesi çalışması yapıldı.
İletişim numaralarından üyelik
güncellemesini eksiksiz olarak yapan ve aidat borcu
bulunmayan üyelerimiz arasından 23 Ocak 2009 tarihinde
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Kurucu Üyesi ve Onur Kurulu Üyesi
Sayın A.Berati Arısoy başkanlığında
bir çekiliş gerçekleştirdik.
Yapılan çekiliş ile derneğimiz 309
numaralı üyesi, 1972 mezunumuz
Sevil Savaş, bir LCD TV’nin sahibi
oldu. Kendisine ve çalışmaya katılan
tüm üyelerimize göstermiş oldukları
ilgi, hassasiyet ve yardımlardan dolayı teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

bizim dünyamız

2008 ETKİNLİKLERİMİZ

Üye sayısı 10446 olmuştur.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nce üyelerimize ve Kolej
Kredi Kart sahiplerine birçok kurum ve kuruluştan indirim sağlanmıştır.
11 Ocak 2008 tarihinde 40.yıl kutlamaları kapsamında Anıtkabir ziyaret edilmiş ve Atatürk’e şükranlarımız sunulmuştur.
11 Ocak 2008 tarihinde Torch’da Derneğimizin 40.Yılı, mezunlarımızın katılımı ile kutlanmıştır.
26 Ocak 2008 tarihinde Opera Sahnesinde Kırmızı Ev Müzikali Derneğimiz üyeleri ve mezunlarımız için sahnelenmiştir.
Kolej Sohbetleri kapsamında 19 Mart 2008 tarihinde ERMAN
ILICAK ile “Uluslar arası Müteahhitlik Hizmetleri” konulu konferans
düzenlenmiştir.
8 Nisan 2008 tarihinde TOBB Üniversitesi Konferans Salonunda Anayasa Taslağı Sempozyumu düzenlenmiştir.
12-27 Nisan tarihleri arasında Sports International kortlarında
300’den fazla Mezunumuzun katılımı ile 6.TED Ankara Kolejliler
Tenis Turnuvası düzenlenmiştir. Turnuva sonunda düzenlenen tören
ile dereceye girenlere ödülleri verilmiştir.
01 Haziran 2008 tarihinde İncek Kampüsü Kolej-İn Alanında
Uçurtma Şenliği 1000’in üstünde mezunumuzun geniş katılımıyla
düzenlenmiştir.
2008 yılında 5.,10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55. 60.
ve 65. yıllar mezuniyet yıldönümlerinin baloları, yaklaşık 1000’e
varan mezun katılımı ile kutlanmıştır.
08 Haziran 2008 günü 40.sı düzenlenen Geleneksel Kurufasulye Günümüz yaklaşık 6000 mezunumuzun katılımıyla coşku ile
yaşanmıştır. Aidat borcu olmayan üyelerimizin ücretsiz girişleri sağlanmıştır.
12 Ekim 2008 tarihinde ikincisi yapılan Uçurtma Şenliği Kolejİn alanında, Mezunlarımız, okulumuz öğrencileri ve velilerimizin
geniş katılımlarıyla düzenlenmiştir.
29 Ekim 2008 tarihinde Armada Sinemalarında “Mustafa” filmi’nin Derneğimize ve okulumuz öğrencilerine özel gösterimi
yapılmıştır.
15 Kasım 2008 tarihinde Devlet Resim Heykel Müzesi Konser
Salonunda Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korusu Atatürk’ü
Anma konseri düzenlenmiştir.
21 Kasım 2008 tarihinde Osmanlı Cumhuriyeti filminin Optimum sinemalarında derneğimize özel gösterimi yapılmıştır.
23 Aralık tarihinde TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Spor
Komitesi Die4you’nun kuruluşunun 10.yılı camiamızın geniş katılımıyla coşkuyla kutlanmıştır.
Kalitesi her geçen gün artan dergimiz 96. Sayımızla sonuçlanmış olup, ilgi ve katkılarınızla yeni bir görünüme kavuşmuştur.
Okulumuzun 2007/2008 döneminde İlköğretim ve Lise kısımlarından mezun olan ilk 3 dereceye giren başarılı öğrencilerimiz
Derneğimizce ödüllendirilmişlerdir.
Mezunlar Derneği Spor Komitesi (Die 4 You Ankara Kolejliler)
10. yılında da Spor aktivitelerine desteğini arttırarak devam ettirmiştir.
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Bizleri bugünlere getiren cefakâr ve değerli öğretmenlerimiz
unutulmayarak, Öğretmenler Gününde kendilerine şükranlarımız
sunulmuştur.
Ankara Koleji mezunları derneklerinin başkanları ve diğer TED
Okulları Mezun Dernekleri başkanları ile toplantı düzenlenmiştir.
Gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve kayıtlarımızın güncelleştirilmesi için dernek bilgisayar üyelik programımız yenilenmiştir.
Kullanıcı sayısı ile Butik kartlar içerisinde Türkiye’de rekor kıran
kredi kartımız yeni tasarımları olan Gold ve Klasik kartları ile beğeni kazanmıştır. Büyük bir çalışma neticesinde sayısı 11,000’i aşmıştır.
Bilindiği gibi Kolej Kredi Kart kullanımından Derneğimize
bağış gelmektedir. Bu nedenle, Kolej Kredi Kartı kullanan üyelerimize, kart kullanım şekillerine göre çeşitli hediyeler verilmiş ve bu
sistemin kalıcı olmasına çalışılmıştır. 2009 yılı içerisinde de kart
sahibi mezunlarımıza yeni ödüller dağıtılacaktır.
Finansbank ile işbirliği kapsamında mezunlarımıza yönelik
çalışmalara devam edilmiştir. Mezunlarımıza Bireysel bankacılık ve
bireysel kredi işlemlerine özel oran uygulanması sağlanmıştır.
Üyelik Aidatları ile Balo etkinleri için derneğimiz Kredi kart
sahiplerine taksitli ödeme imkânı sağlanmıştır.
2008 yılında yapılan üye güncelleme çalışması ile üyelerimize
ulaşılmış ve bilgileri güncellenmiştir.
17 Ekim 2007 tarihinde Opaş Sigorta Aracılık Hizmetleri Ticaret A.Ş, ile başlayan ortaklığımız devam etmekte olup TED Ankara
Koleji Mezunları Derneği üyeleri için, Opaş Sigorta en uygun sigorta fiyat teklifini hazırlayacak ve özel indirimler uygulayacak ve Poliçe prim bedellerinin tahsilinde yasal mevzuat çerçevesinde en
uygun ödeme biçimini sağlayacaktır.
Derneğimizin WEB sayfası içeriği yenilenmiş ve bilgiler hızlı
şekilde güncellenmiştir. Mezunlarımızdan Kolejliler ile ilgili aktiviteleri sayfamızda yayınlanmak üzere bize ulaştırmalarını beklemekteyiz. (http://www.kolej.org)
Aidat borcu olmayan üyelerimize ücretsiz olarak
isim@kolej.org e-posta adresi verilmesine devam edilmiştir.
Uzun süredir özlemini çektiğimiz Sosyal Tesis ile ilgili çalışmalarımız yeni bir boyut kazanarak yeni yerleşke içerisinde inşaat
çalışmaları hızla devam etmektedir. Kolej-İn Sosyal Tesisi katkı paylı üye sayısı 1230’u geçmiştir.
TED’in Tam Eğitim Bursu (TEB) kapsamında, Dernek olarak
okutulmaya başlanan 5 öğrencinin bursuna devam edilmiştir.
Mezunlarımızın TEB konusunda bilgilenmeleri ve katkıları sağlanmıştır.
K-Store hizmeti için Basmatik.com ile işbirliği yapılarak
mezunlarımıza internet sitemizden dernek logolu hediyelik eşya
seçimlerinde fayda sağlanmıştır.
İşyeri temsilciliği çalışmaları genişletilmiş, bu konu ile ilgili derneğimizde geniş katılımlı toplantılar yapılmıştır.
Yeni yerleşkenin tanıtımı ile ilgili çalışmalar yapılmış, mezunlarımızın gezebilmeleri için programlar düzenlenmiştir.
ŞUBAT2009 kolejliler
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Yüksel Karaburçak’48

55 yıllık bir çınar

Y

ıl 1931’de Yüksel Karaburçak Ankara’da üç kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gözlerini açar. 7
kardeş sahibi annesi tarafından oldukça kalabalık ve güçlü akrabalık ilişkilerinin yaşandığı bir
aileye sahiptir. İlkokul çağına geldiğinde eğitimine Mimar Kemal İlkokulu’nda başlar. Mezuniyetinin ardından
anne ve babasının kararıyla o zamanlar adı Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Lisesi olan TED Ankara Koleji’nde tahsiline
devam eder. İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı 1943 – 48 yılları Türkiye’nin ekonomik yönden sıkıntılı günler içersinde olduğu bir dönemdir. Şiddetli soğukların hüküm sürdüğü kış günlerinde tüm öğrenciler, okula yürüyerek gidip gelir. Savaş
döneminde geceleri karartmanın yaşandığı dönemde herkes
akşamları pencereleri siyah perdeler ile kapatarak dışarı ışık
sızmasını önlemeye çalışır. Ekmek, Sümerbank bezi karne ile
alınır. Karaburçak, eski nüfus cüzdanında karne ile aldıkları
gıda ve malzemelerin verildiğine ilişkin damgaları hâlâ o günlerin hatırası olarak saklamaktadır. O zamanki şartların ağırlığının kendisine hayatta sabırlı olmayı ve elindekilerin değerini
bilmeyi öğrettiğini söyleyen Karaburçak, o günleri; “Türkiye,
harbin bir tarafını teşkil eden İngiltere, Amerika ve Rusya’nın
kendilerinin yanında harbe girmesi için baskı yaptığı; diğer
yandan Almanya ile olan tarafsızlık ilişkilerinin devamını amaçlayan ve herşeyden öte, bu dünya savaşının dışında kalmaya
çalışan bir ülkeydi. Şimdi nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, Türkiye’nin son derece ilginç bir diplomasi ile bu harbin
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TED Ankara Koleji 1948 mezunlarından
Yüksel Karaburçak bugün avukatlık mesleğinde 55. yılını doldurmanın haklı gururunu
yaşıyor. 4 yıl Kolej’in Vakıf Yönetim Kurulu’nda da görev yapan Karaburçak; İstanbul ve Ankara TED Koleji Mezunları Derneği’ne üyeliğini halen devam ettiriyor ve
bunu hayatı boyunca sahip olduğu disiplini
kazanmasını sağlayan Kolej’e bir görev
olarak görüyor.
dışında kalması bir mucizedir.” sözleriyle değerlendiriyor.
İnsanların en hareketli, her şeyi çabuk kavrayıp hayata
hazırlandığı ve bir bakıma en etkin olduğu dönem olan lise yıllarını, hayatının en güzel yılları olarak değerlendiren Karaburçak’ın yıllar sonra bile yüzünü gülümseten bir çok Kolej anıları
bulunuyor.
Karaburçak, 15 dakikalık kısa ders molalarında beton
zeminde kömür taşı ile futbol oynadıklarını bugün gibi hatırlıyor. Okulda başarılı olmakla birlikte, haşarılıkları ile de adından
söz ettiren Karaburçak bu futbol maçlarından birinde kolunu
kırar ve geometri dersinde kolundaki alçıyla, sandalye üstünde tahtaya yazı yazarken çekilen fotoğrafını anılarının simgesi
olarak hâlâ saklar. Bir seferinde okulun en başarılı ama bir o
kadar da yaramaz çocuklarından oluşan 10. sınıfta arkadaşlarıyla birlikte zilin çalmasının ardından öğretmenlerini beklerken
hep birlikte alaturka şarkılar söyleyip; sınıfa gelen eğer bir
bayan öğretmen ise, şarkının sözleri ile öğretmene göndermeler yaptıklarını da hatırlıyor. Öyle ki bu topluca şarkı söyleme
olayı, o sınıfın topluca disiplin kuruluna verilmelerine de neden
olur. Fakat sonunda niyetlerinin kötü olmadığı anlaşılır ve affedilirler. Öte yandan bu yaramaz çocuklardan oluşan sınıf, okul
müdürlüğünün verdiği görev ile, Kolejin aylık duvar gazetesini
de bir kaç nüsha olarak hazırlayıp okulun duvarlarına asma işini yürütmektedir. İlginç olan bir husus, duvar gazetesinin bir
sütununun toplum içersindeki davranış “muaşeret” kurallarına
ayrılmış olmasıdır. Bu, Kolejin, o zamanın öğrencilerine toplum
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içersinde nasıl davranmaları
gerektiği yolunda eğitim vermeyi
amaçladığını da gösterir. Karaburçak, o zamanki okul Müdürü
Nilüfer Gün ve İngilizce öğretmeni Miss Nosser’ın sevgi ve özveri
dolu disiplinli eğitimi ile hayatı
boyunca yapacağı her işi ciddiye
alma özelliğini kazanarak mezun
olur Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Lisesinden.
Karaburçak, lise sonrası
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi’nde 1 yıl Fransızca eğitimi gördükten sonra
kaydolduğu Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden 1953 yılında mezun olur. Vakit kaybetmeden avukatlık stajına başlayan
Karaburçak, stajın ardından
hemen bir yazıhane açarak meslek hayatına başlar. Bu başlangıç,
hukukçuluk ve avukatlık ile geçecek olan 55 yıla bir merhabadır. İlk
evliliğinden olan iki kızı Zeynep Karaburçak’77 ile Can Karaburçak’80 da kendisi gibi Ankara Kolejinde okumuş ve mezun
olmuştur. Lisede Miss Nosser’dan almış olduğu İngilizce eğitimi sayesinde meslek hayatı boyunca yabancılarla çok kolay
iletişim kurabilmiştir. Yabancı müşterileri “İngilizce’yi yurt dışında mı öğrendiniz?” sorusunu yönelttiklerinde gururla, “Hayır,
Kolej’de öğrendim” der.
1971 – 1973 yılları arasında Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetimi’nde Muhasip Üye olarak çalışan Karaburçak,
1969 – 1973 yılları arasında da Mezunlar Derneği Temsilcisi
olarak Kolej’in Vakıf Yönetim Kurulu’nda görev yapmıştır. Vakıf
yönetiminde bulunduğu dönemde, yürürlükteki Özel Öğretim
Kanunu uyarınca okul genel müdür ve kısım müdürlerinin eğitim formasyonuna sahip kimselerden olması zorunluluğunu

kabul etmekle beraber,
okulun en üst yönetiminde
görev alacak kişinin,
Kolej’in geleceğe yönelik
projesini hazırlayabilmek
bakımından mutlaka ekonomist ve işletmeci bir kişi
olması gerektiğini ve
Kolej’in daha geniş bir alana taşınması gerektiğini
de savunur. Bu yüzden
Kolej’in bugün geldiği noktadan son derece memnun olduğunu belirten
Karaburçak, gelişmesini
yakından takip ettiği İncek
Kampüsü’nün kendisi için
kıvanç kaynağı olduğunu
ifade ediyor.
Son defa ve 5 yıl önce,
şimdiki eşi ile birlikte katıldığı 55. Mezunlar Balosu’nda bir kısım eski
dönem arkadaşları ile bir
araya gelme fırsatı bulan Karaburçak, Türkiye dışında yaşayan
arkadaşlarıyla bütün çabalarına rağmen adreslerini temin edememesi nedeniyle ilişki kuramamaktan yakınıyor.
Yüksel Karaburçak, bugün 55. yılını doldurduğu avukatlık
mesleğini hâlâ aktif olarak icra etmenin mutluluğu ve onurunu
yaşıyor. 5 yılda bir bir araya gelerek hemen hemen 70- 80 kişilik bir grup oluşturan ve içersinde birçok Ankara Kolejli bulunan kocaman ailesiyle bir hatıra fotoğrafı çektiriyor ve Kolej’li
olmanın ayrıcalığını her Kolej öğrencisi ve mezunu ile karşılaştığında yaşıyor.
Yüksel Karaburçak, şu sözleri ile Kolejli olmanın anlamını
bir kez daha ortaya koyuyor; “Kolejli olma ruhunu bize lise
sıralarındayken aşılamışlar ve bu ruhu ömür boyunca taşıyorsunuz. Ne zaman bir Kolejli ile karşılaşsanız bir başka arkadaşlık ilişkisi doğuyor. 2 yıl önce eşim ile
Alanya’dan Ankara’ya dönerken, Konya’da bir lokantada yemek molası verdik.
Camlarında Kolej amblemi olan bir minibüs yaklaştı, onlar da yemek molası vermişler. Baktım 16 – 17 yaşlarında kızlar.
TED Antalya Koleji’nin voleybol takımı,
Ankara’ya maç için gidiyorlarmış. Onlara
benim de TED Ankara Koleji mezunu
olduğumu söylediğimde, çok büyük bir
heyecan ve ilgi ile etrafımda toplanıp,
bana sorular yönettiler ve torunum yaşındaki bu çocuklar bana “abi” diye hitap
ettiler. Kendinden küçük olana “kardeş”,
büyük olana “abi” diyorlar, ama bana
“amca” demediler! İşte herhalde Kolejli
olma ruhu bu…”
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“En büyük gücümüz,
başarıya olan inancımız”
Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Saatci Çekirge’81

Geçtiğimiz Ekim ayında ülkemizin önder sağlık kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan kansız beyin ameliyatı Amerika’da bir grup hekim tarafından uydu aracılığı ile canlı olarak izlendi. Ameliyatı düzenleyen ekibin başında mezunlarımızdan Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Işıl Saatci Çekirge’81 bulunuyordu. “Yabancı hekimlere öncülük edebiliyorsak bundaki en büyük itici gücün başarıya
duyduğumuz inancın olduğunu düşünüyorum” diyen Prof. Dr. Işıl Saatci Çekirge, kansız
beyin ameliyatı ile ilgili bilgiler verdi.
beyin damarlarında oluşmuş baloncukların kapatılması veya dolaşım dışında bırakılması, beyin damarlarında oluşmuş veya
vücudun başka yerlerinden örneğin kalpten beyin damarlarına gelmiş pıhtıların eritilerek veya çıkartılarak felcin önlenmesi
ya da omurilikteki damar yumağı ve atar
damar-toplar damar kaçaklarının kapatılması, omurgada kemik erimesi veya
tümör tutulumuna bağlı gelişen omur çökmelerinin düzeltilmesi, omurun kuvvetlendirilmesi gibi tedaviler bizim alanımıza girmekte.

G

Hacettepe Üniversitesi’nde Girişimsel Nöroradyoloji alanında görev yapıyorsunuz. Bize biraz uzmanlık alanınızın
ilgilendiği konulardan bahseder misiniz?
irişimsel Nöroradyoloji beyin ve omurilik/omurga hastalıklarında açık cerrahi müdahale olmadan, görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda gerçekleştirilen tedavileri kapsar.
Daha açık olarak ifade etmek gerekirse beyin
damarlarındaki darlıkların açılması, beyinde
bulunan damar yumaklarının, atar damar- toplardamar arası
kaçakların, beyin zarlarındaki anormal damarların tıkanması,
kolejliler ŞUBAT2009

Kansız beyin ameliyatı hakkında genel
bir bilgi verir misiniz? Kaç yılından bu
yana hangi ülkelerde uygulanabiliyor?
‘Kansız beyin ameliyatı’ aslında çok
geniş bir başlık. Bizimle ilgili kısmını açıklamak gerekirse; öncelerde kafatasının
açılması ile tedavisi mümkün olan yukarıda tanımladığım beyin damar hastalıklarının, kafatası açılmadan, kasıktan 1 santimetrelik, dikiş dahi
gerektirmeyen bir kesiden kateterler ile girilerek, kılavuz teller
üzerinden anjiyografi (damarları görünür kılan madde verilmesi) yardımı ile bulunularak tedavisi kansız beyin ameliyatı grubuna girer. Bu tedaviler 1980’li yıllarda dünyada yapılmaya
başlandı. Ancak 1990’larda teknolojik gelişmelere paralel olarak etkinliği ve çeşitliliği çok arttı. Dünyada ABD, Avrupa ülkeleri, Japonya, Çin, Kore, Tayland, Avustralya, Güney Amerika
ülkelerinin bazıları gibi birçok ülkede ve tabii ki Türkiye’de
uygulanmaktadır.
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Kansız beyin ameliyatının açık cerrahiye göre sunduğu
avantajlar nelerdir?
Açık cerrahiye göre başlıca avantajlarından biri hastanın
kafatasına kesi yapılarak bir kemik pencere açılma ihtiyacını
ortadan kaldırmasıdır; beyin dokusunun aralanması yani beynin açılması gerekmemektedir. Şah damarının açılması gibi
bazı tedaviler ise genel anestezi dahi gerekmeden sedasyon
altında (yani ilaçlarla sağlanan hafif uykulu ancak uyandırılabilir konumda) gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle de beyin
kanaması sonrası erken dönemde tedavi edilen hastaların
hariç bu hastalar için böyle ciddi tedaviler için açık ameliyat
sonrası yoğun bakım, arkasından da serviste olmak üzere
günlerce hastanede kalmak gerekirken, bizim yaptığımız tedaviler sonrası hastanede bir günlük yatış çoğu kez yeterli gelmekte, hasta ertesi gün normal hayatına devam edebilmektedir.
Kansız beyin ameliyatlarının riskleri söz konusu mu?
Tabii ki. Sonuçta beyin damarlarına yapılan bir müdahale
söz konusudur. Ancak bu riskler çok yüksek değildir ve açık
ameliyatın getireceği kafanın açılmasına ait ek riskler söz
konusu değildir.

Geçtiğimiz yıl sizin yapmış olduğunuz bir kansız beyin
ameliyatı Amerika’daki doktorlar tarafından canlı olarak
izlendi. Böyle bir
uygulama yapılmasının nedenleri
neydi?
Aslında bizim
Hacettepe’de yapmış
olduğumuz
tedavilerin yabancı
doktorlar tarafından
izlenmesi yeni bir
gelişme değil. 1999
yılından beri bizim
anjiyografi laboratuarımıza yabancı
doktorlar
yapılan
tedavileri seyretmek
ve öğrenmek üzere
kişisel veya gruplar
halinde gelmekteler.
Son üç yıldır da
uydu yayınla yaptığımız bu kapalı ameliyatları Ankara ve
İstanbul’da kongre
salonundan
400
civarı yabancı hekim
canlı olarak izlemişlerdi.
Geçtiğimiz
Ekim ayındaki canlı
yayının özelliği bu
yayının Amerika Birleşik Devletleri’ne

yapılıyor olması idi. Böyle bir canlı yayının yapılma nedeni ise
Hacettepe’nin bu konuda öncü birkaç merkez arasında olması ve bazı tedavi yöntemlerinin bizim tarafımızdan geliştirilmiş
olmasıdır.

Yurtdışındaki doktorlar için yaptığınız bu eğitim çalışmaları devam edecek mi?
Zaten sürekli devam ediyor. Bizim laboratuarımızda, hep
yabancı ülkelerden örneğin ABD, İngiltere, Almanya, Japonya,
İspanya, Hollanda, Belçika, İtalya, Yunanistan, Avusturalya,
Latin Amerika ülkeleri vb. birçok ülkeden doktorlar eğitim
almak üzere vakaları seyretmek için bulunurlar. Bunun dışında
da bu yıl içinde de şimdiye kadar planlı ABD, Fransa ve Çin’e
olmak üzere uydu yayını ile canlı vaka yayınlarımız olacak.
Biz, Hacettepe Nörogirişim ekibi olarak, (-medyada
zaman zaman karşımıza çıkan başarı hikayelerinden farklı olan
-zengin ülkelerin sağladığı koşullar olmadan) tamamen Türkiye’deki imkanlar dahilinde dünyanın dört bir yanından yabancı hekimlere öncülük edebiliyorsak bundaki en büyük itici
gücün başarıya duyduğumuz inancın olduğunu düşünüyorum.
Mezun olduğunuz TED Ankara Koleji’nin, bugün sahip
olduğunuz başarılı kariyerinizde ne gibi artıları oldu? Okulunuz için neler söylemek istersiniz?
Benim için TED Ankara Koleji’nin yeri çok özeldir. Bu
nedenle şimdi de Kolej ile ilişkim bir mezunu olmasının ötesinde bir veli olarak da sürüyor. Kolej’in öğrencilerine Atatürkçü
prensipler doğrultusunda çağın gereklerine uygun eğitimi verdiğine, daha da önemlisi, sadece ders programı içinde değil
farklı yönlerde de birikimlerinin olmasını ve kişilerle medeni,
sağlam ilişki kurabilme yetisini sağladığına inanıyorum. Kişilerin akademik başarılarında sosyal zekalarının da çok önemli
payı olduğunu ve Kolej’in bunu geliştirdiğini düşünüyorum.
Kişinin kendine güveninin, ileriye bakmasının ve farklı bir şeyler yapacağına inancının onu başarıya götürdüğünü düşünüyorum. Kolej’deki ilkokul öğretmenim (Sn. Rahime Önder) bizi
hep daha iyiye zorlayarak elde olanla yetinmemeyi, hep daha
iyiyi istemeyi öğretirken bu arada güçlü milli duygular taşımamızı, Atatürk çocukları olmakla övünmeyi aşıladı. Tabii bunun
farkına varmamız ancak yıllar sonra, hayata atılınca oldu!

Prof. Dr. Işıl SAATCİ ÇEKİRGE’81
1981 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olan Saatci, 1987
yılında da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1996’da
doçent, 2003’te profesör ünvanını alarak, 1991-1992’de 1.5 yıl
ABD Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde nöroradyoloji üst ihtisası ile kariyerine devam etti. Beyin damar hastalıkları alanında yeni tedavi metodları tüm dünyadaki hekimler tarafından kabul gören Saatci, 2000 yılından bu yana Avrupa ülkelerinde önemli tıp merkezlerine seçilmiş vakaların tedavisi için eğitim ve proktorluk amacı ile davet edildi. Saatci, 2003’te Hacettepe Üniversitesi Bilim Teşvik Ödülü’ne, 2004 yılında da Tübitak
Bilim Adamı Teşvik ödüllerine layık görüldü.
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Mutluluk, çabamız olmadan bize dışarıdan
aktarılacak bir nimet değil...

Hazırlayan: İpek ERTEM’87

CG: Evet, evet… Emek, çaba…
Prof. Dr. Cengiz Güleç: HalukDemek ki, mutluluğun, kavramın
cuğum, şimdi bu mutluluk araHastalarının sorunlarını çözen, elemanlarını
tartışırken bir şey çıkarma, mutluluk kavramı, hemen
belki de çoğu kez onların mutluluk dık. Bu demek ki, pasif bekleyişle ya
şimdi teorik bir şeylere giriyor
bir vahiy gibi bir şey değil, emek
gibi oluyor ama, bir yanılgı var.
arayışlarına cevaplar bulmaya da
ve çabamız olmadan, bize dışardan
Genel bir yanılgıdan başlarsak;
çalışan iki psikiyatrist Doç. Dr. aktarılacak, verilecek bir nimet
sanki mutluluk, sabit bir ruh hali
Bu, bir çabayı gerektiren bir
ve bunu elde etmek mümkün ve
Haluk Özbay ile Prof. Dr. Cengiz değil.
şey, bir bilinç sorunu. Bir de, daha
bunun bir yolu var, yani elde
Güleç'in, bu kez kendi iç dünyala- felsefi, belki biraz da, biraz üst
edilmeli gibi daha doğrusu…
bir şey olacak ama, yani
Hani hoşnutluk, keyif anları,
rından örnekler sunan, "mutluluk" düzey
evrenle, varlıkla, böyle bir bütünleşkeyif anlarının çoğaltılması,
üzerine yaptıkları hoş sohbete me, bir olma, yani daha deruni,
bütün bunları anlayabiliriz de,
daha böyle biraz, böyle keyifli anlarsanki mutluluk gibi, ideal bir ruh
kulak misafiri olduk.
dan, hoş zamanlardan farkı ne diye
durumu var ve bunu elde
düşünüyorum da… Daha uzunlaetmek, herkesin boynunun bormasına, daha şöyle bir derinlemesicu… Üstelik bu öğretilebilir,
ne bir yaşantı olarak, yani varlığımızla, varlık bilinciyle alakalı
yolu, yordamı vardır gibi bir genel kanaat var. Ben oraya itirazgibi geliyor bana.
la başlamak istiyorum. Yani, mutluluk nedir? diye tanımı yapılamaz. Olsa olsa “benim için mutluluğun anlamı nedir, ben
H.Ö: Şöyle bir örnek geldi aklıma. Ben biliyorsun, Urfalıyım ve
mutluluktan ne anlıyorum?”u aktarabiliriz. Yani standart, her bir
bizim Urfa’nın, işte bundan kaç sene evvel düşün… Neredeybireyin dışında, nesnel, bir mutluluk şeyi varmış gibi… Her
se, 50 sene evvelini düşün. Şivemiz var, geliyem, gidiyem, otuneyse, bu bir yanılgı ve sanki o ne olduğu bile bilinmeyen bir
ruyam, kalkıyam… Böyle konuşuyoruz. Ben de Urfa’da ilkokuşeyin peşinde koşmak sürekli… Erişip erişemediği belli değil,
lu bitirdim. Tesadüfen Kolej’in, TED Ankara Koleji’nin sınavına
yakalanacak bir şey sanki…
girdim ve de kazandım. Tabii çok sevindik. Vayy, bak Urfa’dan

gelmişsin, burayı kazanmışsın. Şimdi orada sevinçle bir şey bir
Doç. Dr. Haluk Özbay: Şöyle bir şeyi kabul edebilirim, yani
araya geldi. Ben hop sustum. Hiç konuşmamaya başladım.
birey mutluluğu hissettiği zaman, o anı, hoş duyguların olduğu, bir an olarak tarif edebiliriz. Hoş duygu nedir? Sevinç de
CG: Şiven var diye mi?
olur. Özlem de mesela
HÖ: Tabii Urfa şivesi var.
hoş bir duygudur. Yani
CG: Ha, o nedenle susbirisini özlüyor olabiltun.
mek, diyelim ki herkese
HÖ: Tabii. Bugün benim
nasip olan bir şey değilUrfalı olduğum şivemdir. Ben, diyelim ki, senden anlaşılmaz. Çünkü
le görüşmüyorum bir
korkumdan onu tamasüre, sohbetini özlüyomen sildim.
rum mesela. Diyorum ki,
Cengiz ile bir konuşsak,
CG: Ah, keşke silmesen,
bazı şeyleri, böyle, hani,
arada bir…
derinlemesine, felsefi
(Gülüşmeler)
açıdan, kültürel açıdan
HÖ: Ama şimdi şöyle bir
baksa, ufkumu açsa…
tertip başladı. Urfa’ya gitHoşuma gidiyor yani.
tiğimde,
Urfa şivesi
Şimdi öyle baktığımız
konuşuyorum,
Ankara’ya
zaman, hani, bu kendiliDoç. Dr. Mehmet
Prof. Dr.
geldiğimde
Ankara
şiveğinden gelen bir şey
Haluk ÖZBAY’64
Cengiz GÜLEÇ
si…
Yani
benim
kişiliğim
değil.
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bir anda, kendine göre orda, mutlulukla, mutlu yaşamak için
gösterdiğim çabayla, yaşadıklarım böyle bir şey. Demin senin
söylediğin şey, yani mutlu olmak istiyorsan, tabii ki emek vereceksin. Bunun sıkıntısı da var.

CG: Hocam, ben, geniş gülen, doğal ve rahat insanın iç dünyasında bir bütünlük ve az çok bir mutluluk olduğuna inanırım.
Mesela bu anlamda, tamam, benim keyifli olduğum, hoş
zamanlarım vardır, bunu inkar etmiyorum da… Şöyle seninle
mesela kıyaslandığında, şöyle doğal, kendini bırakarak, geniş
gülen diyorum. Hep bunu tarif ederim biliyorsun, senin için
özellikle... Hayatımda böyle tanıdığım çok az insan var. Haa,
öyle mutlu, bilge ve dingin de var, böyle geniş geniş gülmeyen… O da ayrı bir şey. Ona bilge diyorum zaten ama…

HÖ: Ama ben mesela, seninle olan yıllarıma baktığım zaman,
sen de bu konuda çok emek veren bir insansın. Doğada hani
elimiz, ayağımız, her biri bir işe yarar, gözümüz… İnsanlar için
de benim böyle bir inancım var. Hani bazısı işin o bölümünü
yapar. Şimdi sen de insanlığın….
CG: Bir tuhaf iş bölümü. (Gülüşmeler) Bana da bu düşmüş.
Tarif etme, analiz etme. Bana düşen bu…
HÖ: Evet ama bunu yaptığın zaman, sen de keyiflenirsin.

CG: Hocam, peki şu nasıl mümkün oluyor? Sen bütünlüklü
görüyorsun. Belki benim bu teorim, hastalığımdan olabilir. Yani
gerçekliği ve varlığı… Sen sezgisel olarak bütünlüklü görüyorsun ve varlığa karşı senin doğal tepkin de öyle bir gülmeyle

Prof. Dr. Cengiz GÜLEÇ
1948 yılında Sivas Şarkışla’da doğdu. İlkokulu burada bitirdi. Orta
öğrenimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1972 yılında bitirdikten sonra aynı
üniversitenin psikiyatri bölümünde uzmanlık eğitimini tamamladı
ve 1976 yılında nöropsikiyatri uzmanı oldu.1976/78 yılları arasında
Fransız Hükümetinin bursuyla Paris V. Tıp Fakültesine bağlı Sainte-Anne kliniğinde Adolesan Psikiyatrisi alanında üst ihtisas yaptı.
1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Pskiyatri bölümünde doçent
oldu, 1986 yılında da profesörlüğe atandı. 1996-99 yılları arasında aynı bölüme başkanlık yapan Dr. Güleç 1988 yılında seçildiği
Tıp Fakültesi Fakülte Kurul üyeliğini 11 Ocak 1999 tarihine kadar
sürdürdü. Aynı üniversitenin felsefe bölümünden 1972 yılında “felsefe lisans sertifikası”, 1988 yılında da Antropoloji Yüksek lisans
ünvanını kazandı.’Türkiye’de Kültürel Kimlik Krizi” adlı doktora
çalışması daha sonra aynı adla kitap olarak yayınlandı.1999 Nisan
seçimlerinde DSP Sivas milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ne girdi. Dış İlişkiler komisyonu ile Bilgi ve Teknoloji
Komisyonlarında çalıştıktan sonra son iki yıl “Parlamentolararası
Birlik üyesi olarak siyasi çalışmalarını yürüttü. 2002 yılından sonra
emekli öğretim üyesi olarak psikiyatri alanında özel bir hizmet
veren bir kuruluşta çalışmaktadır. Yayınlanmış 11 kitabı bulunan
Dr. Güleç mesleki çalışmaları dışında İnsan Hakları mücadelesi
ve Türkiye Barış Meclisi’nin sözcüsü olarak siyasi çalışmalarını
yürütmektedir.

oluyor. Ben o bütünlüğü, varlığı, bir çırpıda galiba fark edemiyorum. Bu, hastalıkla ilgili…

HÖ: Hayır, bence fark ediyorsun.

CG: Fark ediyor muyum? (Gülüşmeler)

HÖ: Sen de gülüyorsun. Güldüğün yer farklı olabilir. Çok keyifli gülüyorsun.

CG: Ama benimki biraz dışa bağımlı hocam. Seninki daha
içsel. Mutlaka uyaran var da… Ama yapısal, içsel bir şey var
sende.

HÖ: Çok güzel bir şey söyledin. Seni ben tanıdığım kadarıyla,
yıllar içerisinde, ben seni şöyle gördüm. Yani hayatı fark etmek,
algılamak, onu bir bütün olarak görmek… Evet bir parçası
bunun… Ama biz birine insan deriz. Bir bütün olarak onu görelim, ama onun midesi ayrı bir şeydir, kalbi ayrı bir şeydir, beyni
ayrı bir şey… Şimdi sen bütün kainatı bana göstermekle
yükümlüsün, çünkü o zaman ben bunu fark edemem.

CG: Yani yeteneklerin ve potansiyellerimizin alabildiğince gerçekleşebildiği durumlar galiba, bizi mutlu eden durumlar. Mutluluk bir gerçekleşme işi hocam.
HÖ: Evet. Yani emek ister ve de kendi özelliklerine uygun bir
durum ister.
CG: Potansiyelimizi realize edebildiğimiz anlara biz mutluluk
diyoruz.
HÖ: Kendi özelliklerimizi…

CG: Tabii, tabii, potansiyel özellikler dediğim o…

HÖ: Yani sabit bir nokta yok. Herkes, 100 metreyi 10 saniyede
koşamaz.
CG: Hayır.

HÖ: Herkesin kendi alanı var. Şimdi senin de alanın bu. Tabii
ki zahmetli bir alan. Napalım, öyle olmuş. (Gülüşmeler)

CG: Daha, o zaman, ne diyelim… Daha mutlu beraberliklere
diyelim. Başkasının nasıl olacağını bilmiyoruz. (Gülüşmeler)
HÖ: Felsefik, güzel, mutlu beraberliklere…

CG: Sağol Halukcum sağolasın. Eyvallah…

Doç. Dr. Mehmet Haluk ÖZBAY’64
Kasım 1946 yılında Şanlıurfa’da doğdu. 1964 yılında TED Ankara
Koleji’nden, 1971 yılında A.Ü. Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
1976 yılında aynı üniversitenin Psikiyatri dalında uzman, 1982’de
Doçent olan Özbay, 1976-1982 yılları arasında A.Ü. Tıp Fakültesi
Psikiyatri Kliniği Ergen Polikliniği’nde görev yaptı. 1983 yılından bu
yana SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Gençlik Ünitesinde yöneticilik yapmakt olan Özbay, Ergenlik Dönemi Gelişim
Psikolojisi, Ergen Psikiyatrisi, Çift Terapisi ve Psikodrama Terapisi
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üye olan Özbay, bir çocuk babasıdır.
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Kalite, lezzet ve hizmette her zaman en iyiyi arayanlar için...

Şüphesiz bir restoranda yenilen yemeğin lezzetinin
yanında yemeğin müşteriye nasıl bir ortam ve konseptte sunulduğu da en az onun kadar önem taşıyor. Gidilen her mekanda ise bu çok önemli özellikleri bir arada bulmak her zaman kolay olmuyor.
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi bünyesinde hizmet veren Akdeniz Mutfağı’nda ise iyi bir yemekte
aradığınız tüm özellikler mevcut...

F

arklı lezzetleri bir araya getiren, Ankara’da bir “lezzet markası” haline gelen Akdeniz Mutfağı, her ne
kadar ismiyle özdeşleşen yemeklere ağırlık verse
de bütün damak tadlarına da hitap ediyor. Tüm bu
lezzetleri ise görsel bir şölen eşliğinde misafirlerine

sunuyor.
Açılışından itibaren geçen 12 sene içinde Ankara’nın
önemli lezzet noktalarından biri haline gelen Akdeniz Mutfağı,
yakın zamanda Otelin geneli ile beraber dekorasyonundan
mönüsüne kadar bir dizi yenilikle yeniden müşterileriyle buluşturuldu. Yapılan yenilik çalışmalarını ve Akdeniz Mutfağı’nın
özelliklerini Mutfağın spesiyallerini tadarken, sizler için Otel
Müdürü Levent Özaygen ile görüştük.
Akdeniz Mutfağı adından da anlaşılacağı üzere Akdeniz’e
özgü tadları sunuyor. Sigara içilen ve içilmeyen bölümleriyle
birlikte 130 kişilik oldukça geniş bir müşteri kapasitesi var.
Sürekli ortamın ambiyansına uygun bir müzikle hizmet veren Mutfak’ta yılın belli zamanlarında gerçekleştirilen özel gecelerde yine ortama uygun,
kaliteli canlı müzik de sunuluyor.
Özaygen, Akdeniz Mutfağı’nda gerçekleştirilen renovasyon çalışmalarında restoranda
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özgüveninin simgesi olan açık mutfak konseptinin devam ettirilerek, bütün konseptin yenilenmesiyle tamamen farklı bir
mekân ortaya çıktığını belirtiyor.
Mekânda Akdeniz mutfağına özgü menüde bilindik tatların
yanında pek fazla hatırlanmayan lezzetlere de yer verdiklerine
dikkat çeken Özaygen, “Akdeniz Mutfağı dediğiniz zaman
insanların aklına genelde zeytinyağlılar, balık, ot çeşitleri gibi
sağlıklı yemekler geliyor. Ama Akdeniz mutfağının geçmişine
doğru bir yolculuk yaptığınızda kurutulmuş et çeşitleriyle karşılaşıyorsunuz, dolayısıyla et çeşitlerini de menümüze dahil ettik.
Soğuk başlangıçların içinde sağlıklı, zeytinyağlı meze ve peynir çeşitleri tabağı, sıcak başlangıçlarda patlıcana sarılı peynir
bukletini favori tatlarımız arasında sayabiliriz. Bunlara Roma
usülü karides, kalamar gibi denizle ilintili tatlarımızı ekleyebiliriz” diyor.
Balık ve et çeşitlerinde oldukça iddialı olan mekanın menüsünde başka yerde bulamayacağınız, buraya özel lezzetler de
var. Maydanoz Çorbası, Bilkent
Usulü Lagos Buğulama, Enginar Kalbi bunlardan sadece birkaçı. Bu üç lezzeti de mutlaka
denemeniz gerektiğini belirtelim.
Pizza da Akdeniz Mutfağı’nın
spesiyalleri arasında. Üzerine
dökülen acı zeytinyağı ile buranın pizzası gerçekten “Ben daha
önce pizza yememişim” dedirtecek derecede lezzetli. Akdeniz
Mutfağı’nın bir diğer önemli
özelliği de tamamı kendi üretimi olan aralarında zentinyağlı,
cevizli gibi çeşitlerin de bulunduğu altı çeşit ekmeği müşterilerine sunması.
Akdeniz Mutfağı’nda yılın her günü hizmet verilmesinin
yanında belirli tarihlerde farklı tatlara özel günler de düzenleniyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda “Hamsi Haftası” düzenlenmiş.
Levent Özaygen, Karadeniz yemeklerinin tanıtıldığı bu haftanın
çok başarılı geçtiğini, müşterilerden çok güzel geri bildirimler
aldıklarını ifade ederek, şunları söylüyor: “Temalı günlerimiz
genellikle yılda 3-4 kez oluyor, bu haftaları düzenlerken ürünün
olduğu mevsimi dikkate alarak plan yapıyoruz. Bu ayın sonunda da Güneydoğu yemekleri haftamız olacak.”
Müşteri portföyünde seçici
insanların ağırlıkta olduğunu vurgulayan Özaygen, “Özellikle; Bilkent, Ümitköy, Çayyolu, Konutkent
ve Korukent civarından müşterilerimiz yoğunlukta. Bu bölge insanlarına hitap ettiğiniz zaman da iş
biraz zorlaşıyor çünkü seçici
insanların ağırlıkta olduğu bir profilden bahsediyoruz. Bu profile
sahip müşterilere hizmet verince,
o insanların en iyiyi alması gerektiğini biliyorsunuz ve onlara lezzet,
servis ve hizmet anlamında en iyiyi sunuyorsunuz” diyor.

Akdeniz Mutfağı müşteriler tarafından
da oldukça beğeniliyor. Özaygen, mekanın kalitesine oranla fiyatların oldukça
makul seviyede tutulduğunu, gelen müşterilerin her fırsatta yemeklerin lezzetiyle ve
aldıkları hizmetin kalitesiyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdiklerini kaydediyor.
Otel genelinde de ciddi bir renovasyon süreci geçirildiğini kaydeden Özaygen, otel odalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “235 oda, 403 yatak kapasitesimiz var. Bunların 178 tanesi
standart oda, 28’i standart executive ve 2’si de standart suit.
Standart Executive ve standart suitlerle ilgili de yeni uygulamamız 9 Şubat tarihinde başladı. Executive katta konaklayan
konuklar Executive Lounge hizmetlerinden; açık büfe kahvaltı
hizmeti, gün boyu açıkbüfe ikramlar, aperatifler, yerli ve yabancı içkiler den ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Executive odalara günlük gazete servisi, ücretsiz çay - kahve düzeni, girişlerde
meyve ve şarap ikramı, Turndown servisi, sürpriz ikramlar
sunulan ayrıcalıklardan birkaçı.
Resepsiyonda bulunan özel
check in / check out noktası ile
konuklar giriş çıkış işlemleri esnasında sıra beklemiyorlar..”
Oteldeki 235 toplam odanın
içerisinde 27 adet birbirinden
farklı döşenmiş, birbirine hiçbir
noktada benzerlik göstermeyen
Konak 27 Odaları olarak nitelendirilen çok özel odalar da bulunuyor.
Tamamen Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nin konseptine özgü, gittiğiniz hiçbir yerde karşınıza çıkmayacak bu odalar; Çiçek Katı, Ağaç Katı ve Meyve Katı adında bölümlere
ayrılmış. Kral dairesi de Kiraz adı altında Meyve Katı’nda yer
alıyor.
Konferans salonları ile Türkiye genelinde bildik bir merkez
haline gelen otele renovasyon çalışmalarıyla farklı salonlar da
eklenmiş. En büyük salon olan Sakarya Salonu’na alternatif
büyük salon olarak İstanbul Salonu ekim ayında hizmete açılmış. Otel, Göksu ve Konak Roof salonlarıyla beraber toplam
19, çok amaçlı toplantı ve kongre salonlarıyla hizmet veriyor.
Levent Özaygen, yarı açık olimpik havuzları ile Ankara’da
havuz başı düğünlerde ilk sırada yer alan mekanların başında
geldiklerini vurgulayarak, “Bu yıl 200’ün üzerinde düğüne imza
atacağımızı düşünüyoruz. Şimdiden kesinleşmiş 55 adet
düğünümüz var” şeklinde belirtiyor. Otelin en büyük artılarından biri de tabii ki 700 araçlık ücretsiz büyük otoparkı.
Menüsünün zenginliği, kullanılan malzemelerin tazeliği ve
çeşitliliği, tüm personelin sıcak ve profesyonel hizmeti ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi bünyesinde hizmet veren
Akdeniz Mutfağı, Bilkent’e yolu düşen herkesi bekliyor.
Bilkent Otel ve Konferans Merkezi-Ankara Akdeniz Mutfağı
Bilkent 1.Cadde Bilkent 06800 Ankara
Tel: (312) 266 46 86 Faks: (312) 266 46 79
E-posta: info@bilkentotel.com.tr
ŞUBAT2009 kolejliler
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İsveç Büyükelçisi Necip Egüz’69

“İsveç’teki gençlerimizin
eğitimine önem veriyoruz”

T

Bu ayki Mesaj Kutusu konuğumuz İsveç Büyükelçimiz Necip Egüz’69. TED Ankara Koleji’nde uzun
yıllar öğretmenlik yapmış bir anne ve çocuk çok
sesli müziğinde herkesin tanıdığı bir isim haline
gelmiş bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen
Necip Egüz, başarılı bir bürokrat olarak sürdürdüğü kariyerine son olarak, İsveç Büyükelçiliği’ni de
eklemiş. Necip Egüz ile Türkiye İsveç ilişkileri üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

2004 yılından bu yana İsveç Büyükelçiliği görevini sürdürüyorsunuz. Tarihte Türkiye-İsveç ilişkilerini değerlendirmenizi
istersek neler söyleyebilirsiniz?
ürkiye ve İsveç arasındaki ilişkiler, herhangi bir çıkar
çatışması veya somut bir sorun bulunmamasına rağmen, uzun yıllar belirli bir düzeyde kalmıştır. Geçmişte
İsveç'in tarafsızlık politikası çerçevesinde kendisini
Avrupa'dan bile tecrit ederek sadece Nordik işbirliğine
önem vermesi, ayrıca Türkiye’ye karşı çevrelerin de etkisiyle
özellikle insan hakları konusunda ülkemize yönelik eleştirel
yaklaşımı, bu durumun temel nedenleri arasında sayılabilir.
Oysa İsveç Krallığı’yla ilişkilerimiz uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun İsveç’e ilk gezici büyükelçisi 1637 yılında atanan Aslan Ağa’dır. Halkımız tarafından
“Demirbaş Şarl” olarak bilinen dönemin İsveç Kralı XII. Karl
1709’da Poltava’da Ruslara yenildikten sonra Osmanlı’ya
sığınmış ve bugünkü Moldova’da Bender Kalesi’nde 4 yıl
olmak üzere, toplam 5,5 yıl Osmanlı İmparatorluğu’nda kalmıştır. Bu tarihi olay Türk-İsveç ilişkilerini daha da derinleştirmiştir.
Nitekim İsveç Krallığı’nın yurtdışındaki devlet malı ilk dış temsilciliği, İstanbul’da bugünkü başkonsoloslukları olan ve 1758’de
açılan büyükelçilikleri olmuştur.

Size göre iki ülke arasındaki ilişkiler günümüzde nasıl bir
grafikte ilerliyor?
Son yıllarda Türkiye-İsveç ilişkileri büyük bir değişim gösterdi. Siyasi ilişkilerde kaydedilen bu gelişme, ekonomi, ticaret,
turizm ve kültür olmak üzere hemen her alana olumlu şekilde
yansıdı. Bugün İsveç, 27 üyeli AB içinde Türkiye’nin üyeliğine
en güçlü desteği veren ülke haline geldi. İsveç Parlamentosu’nda temsil edilen yedi siyasi parti de ülkemizin AB üyeliğini
destekliyor. Diğer AB üyesi ülkelerin parlamentoları ile karşılaşkolejliler ŞUBAT2009

tırıldığında bu ender rastlanılan bir durum.
İki ülke arasındaki bu olumlu hava karşılıklı üst düzey ziyaret ve temasların yapılmasına da yol açtı. 2006 yılı Mayıs ayında İsveç Kralı Karl XVI Gustaf ve Kraliçe Silvia Türkiye’yi ziyaret
ettiler. Bu ziyaret bir İsveç Kralı ve Kraliçesi tarafından ülkemize yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından da önemliydi.
Veliaht Prenses Victoria ise son yıllarda üç kez ülkemize geldi.
Geçen yıl Sayın Başbakanımızın İsveç’e yaptığı ziyaret ise otuz
yıl aradan sonra ülkemizden İsveç’e başbakan düzeyinde
yapılan ilk ziyaretti. Tabiatıyla son yıllarda Meclis Başkanları ve
Dışişleri Bakanları başta olmak üzere birçok karşılıklı üst düzey
ziyaret gerçekleştirildi.
Öte yandan, ilk defa bir Türk’ün, Orhan Pamuk’un 2006
yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanması İsveçlilerin Türkiye’ye ilgisini daha da artırdı. Nitekim, son dönemde her yıl yaklaşık 400.000 İsveçli Türkiye’yi ziyaret ediyor. 9 milyonluk bir
ülke için bu önemli bir rakamdır. Bu sayıyı daha da artırabilmek
için golf ve termal gibi diğer turizm alanlarına daha fazla İsveçliyi çekebilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Türkiye ile İsveç arasındaki ticaret de her yıl yaklaşık %1520 civarında artıyor. 2008 yılında ikili ticaret hacmimiz 3 milyar
dolara yaklaştı. İsveç ile ticari ilişkilerimizin de uzun bir geçmişi var. Örneğin, Dolmabahçe Sarayı’na ilk defa 1890 yılında
Ericsson tarafından telefon sistemi kurulmuş. SKF, Atlas Copco, Astra Zeneca, Tetra Pak, Volvo, Scania, IKEA gibi birçok
önemli İsveçli firma uzun yıllardır Türkiye’de faaliyet gösteriyor.
Öte yandan, İsveç yine son yıllarda Kıbrıs ve 1915 Ermeni olayları gibi konularda Türkiye’ye yönelik yapıcı ve olumlu bir tutum
izliyor. Bu çerçevede, İsveç hükümeti 1915 olayları konusunda
Ortak Tarih Komisyonu kurulması yönündeki önerimizi destekliyor. İsveç Parlamentosu da geçen yıl 1915 olaylarının tanın-
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ması amacıyla ülkemiz aleyhine verilen tüm önergeleri büyük
bir oy çokluğuyla (245’e karşı 37) reddetti. İlk oluşturulduğu
1964 yılında BM Kıbrıs Barış Gücü’ne asker katkısında bulunan
İsveç’in Kıbrıs konusuna ilgisi de devam ediyor. İsveç, Rumlar
tarafından reddedilen Annan Planı’nı, diğer Avrupa ülkeleri gibi
destekledi. Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna da karşı çıkıyor.

İsveç’te yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili neler söylemek
istersiniz?
Vatandaşlarımız İsveç’e 1960’lı yıllarda işçi olarak gelmeye
başlamışlar ve zamanla kendi işlerini kurmuşlar. Bugün
İsveç’te yaşayan vatandaşlarımız, çoğu gıda sektöründe
olmak üzere, kendi işlerinin sahibidir. Yapılan bir araştırma,
İsveç’te 3.500 civarındaki işyerinde vatandaşlarımızın 3 milyar
avroya yakın katma değer yarattıklarını göstermektedir. İsveç
verilerine göre ülkede 100.000 civarında Türk kökenli yaşamaktadır. Bu rakamın yaklaşık 30.000’ini Süryani vatandaşlarımızın oluşturduğu tahmin edilmektedir.
İsveç’te sivil toplum kuruluşlarının hayatın hemen her alanında sahip olduğu etkinliğin farkında olan vatandaşlarımız, bu
doğrultuda dernekleşmeye önem vermektedirler. Böylelikle işçi
dernekleri federasyonlarını oluşturmuşlardır. Son dönemde de
iki ayrı kadın federasyonu faaliyete geçmiştir. İsveç’te yaşayan
Türk toplumu uyumlu bir toplumdur. Federasyonlarımız ve derneklerimiz gayet aktiftir. Vatandaşlarımızın ortak milli duygularla bir araya gelmelerine vesile olan milli ve dini bayramlarımızda kutlamalar düzenliyor, Türk toplumunun İsveç’e uyumu için
çeşitli eğitim faaliyetleri yürütüyor ve Türk kültürünün tanıtımı
için başarılı çalışmalar yapıyorlar. Büyükelçilik olarak biz de bu
çalışmalara elimizden gelen desteği veriyoruz. Benim şahsen
üzerinde en fazla durduğum husus, İsveç’teki gençlerimizin
daha iyi eğitilmeleri konusu. Her ne kadar üniversite eğitimi
yapan gençlerimizin sayısı artmakta ise de, biz bunu yeterli
görmüyoruz. Bu bakımdan her yıl çok daha fazla sayıda Türk
gencinin İsveç’in yüksek eğitim imkânlarından yararlanması
için federasyonlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Türk toplumunun eğitim seviyesi arttıkça, İsveç’in siyasi, sosyal
ve kültürel hayatında daha da etkili olacağına inanıyorum.
Bugün İsveç Parlamentosu’nda üç Türk kökenli milletvekili
görev yapıyor. 349 üyeli Parlamentoda önümüzdeki dönemde
daha fazla sayıda vatandaşımızın yer alabileceğini, bunun için
eğitime daha fazla önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum.
2008 Nisan ayında Türkiye tarafından İsveç’e 30 yıl aradan
sonra ilk kez başbakanlık düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirildi. Bu ziyareti iki ülke ilişkileri açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sayın Başbakanımızın Nisan 2008'de İsveç'e yaptığı ziyaret, daha önce de belirttiğim gibi, otuz yıl aradan sonra Türkiye'den İsveç'e başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret
olması bakımından ayrı bir önem taşımıştır. Ziyaret, iki ülke arasında hem siyasi ilişkilerin hem de ekonomik ilişkilerin daha da
ileriye götürülmesi için bir vesile teşkil etmiştir. Sayın Başbakanımızın İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt ile yakın işbirliği vardır. Nitekim, iki lider uluslararası toplantılar marjında da sık sık
bir araya geliyorlar. Başbakan Reinfeldt’in 2009 yılının ikinci
yarısında İsveç’in AB dönem başkanlığından önce Türkiye’yi
ziyareti öngörülmektedir. Bunun hazırlıkları içindeyiz. Bu karşı-

lıklı sık ziyaretler İsveç’in gerek AB, gerek ikili ilişkiler bakımından ülkemize verdiği önemin bir göstergesidir.

İsveç 2009 yılı ikinci yarısında AB dönem başkanlığını üstlenecek. Sizce bu durum AB katılım sürecindeki ülkemizi nasıl
etkileyecek?
AB’de Türkiye’nin en önemli müttefiki haline gelen İsveç’in
bu yılın ikinci yarısında dönem başkanlığını üstlenecek olması,
sadece müzakere sürecimizin ileriye götürülmesi açısından
değil, bu dönemde Ankara Anlaşması’na Ek Protokol’ün
değerlendirilecek ve bu çerçevede limanlar konusunun ele alınacak olması bakımından Kıbrıs açısından da önem taşıyacak.
İsveç’in dönem başkanlığı sırasında Türkiye’nin müzakere
sürecinin hızlandırılması için çaba göstermesi beklenmekte.
Nitekim, İsveçliler dönem başkanlıkları sırasında genelde
AB’nin genişleme sürecini, özelde de Türkiye ve Hırvatistan’la
müzakereleri ileri götürmek istediklerini açıklamış bulunuyorlar.
Siz eğitimci bir anne ve babanın çocuğusunuz. Bu durum
yaşantınızda size ne gibi avantajlar sağladı?
Sorunuzda belirttiğiniz gibi anne-baba öğretmen bir ailenin
çocuğuyum. Onların eğitimci formasyonunun kardeşimle
yetişmemizde tabii ki çok büyük katkısı oldu. Bizleri hep desteklediler. Her ikisiyle de daima gurur duydum, büyük saygı ve
sevgi besledim. Şimdi en büyük desteğim meslektaşım olan
eşim.

TED Ankara Koleji’nin kariyer hayatınıza kattığı en önemli
değer ne oldu?
Kolejli olmak bir ayrıcalıktır. Temel formasyonumu 11 yıl eğitim gördüğüm Kolej’de aldığıma inanıyorum. Bence zevklerimizden, yaşam tarzımızdan, hayata bakış açımıza kadar birçok özelliğimizi bu dönemde ediniyoruz. Benim hâlâ en yakın
arkadaşlarım Kolej yıllarımdan.

Necip EGÜZ’69
1951 Ankara doğumlu olan Necip Egüz, 1969 yılında TED
Ankara Koleji’nden mezun oldu. Daha sonra ODTÜ İdari Bilimler
Fakültesi’ni tamamladı. Egüz sırasıyla, 1978'de Kıbrıs Yunanistan
İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1980'de
Brüksel Başkonsolosluğu'nda Ataşe, Muavin Konsolos, Konsolos,
1983'de Adisababa Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1985'de Cumhurbaşkanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü, 1987'de Washington
Büyükelçiliği'nde Müsteşar, 1991'de Körfez İslam Ülkeleri Dairesi'nde Şube Müdürü, Daire Başkanı, 1993'de BM Cenevre Daimi
Temsilciliği'nde Birinci Müsteşar, 1997'de Avrupa Konseyi ve İnsan
Hakları Dairesi'nde Daire Başkanı, 2000'de Kıbrıs Dairesi'nde Daire Başkanı, 2000'de Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı'nda Elçi ve Genel Müdür Yrd. olarak görev yaptı. 2004 yılından
bu yana İsveç Nezdinde Büyükelçimiz olarak atanan Egüz, Şenay
Egüz ile evlidir ve iki çocuğu bulunmaktadır.
Büyükelçi Necip Egüz’ün annesi Neriman Egüz, TED Ankara
Koleji İlkokul Bölümünde yıllarca pek çok Kolejli yetiştirmiş öğretmenlerimizden birisidir. Babası ise Türkiye’de çok sesli çocuk
müziğinin kurucularından, kitap ve metotlarından tanıdığımız Saip
Egüz’dür.
ŞUBAT2009 kolejliler
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Bizde her yıl 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi kutlanır. Avustralya’da ise Shrine bahçesinde her
yıl 25 Nisan sabahı, her yaştan on binlerce kişi ellerinde mumlarla bahçeye gelip, Gelibolu’da hayatlarını kaybeden Anzac askerlerini anıyorlar.

Uzağın öteki adı: Avustralya
(Avustralya, Anzaklar ve Melbourne)

T

Zerrin DAĞCI SAKARYA’71
zerrindsakarya@hotmail.com

ürkiye’de yaşayanlar için Avustralya dünyanın
öbür ucunda yer alan, uzak mı uzak bir ülke.
Duvardaki dünya haritasına bakıyorum; sağ alt
köşede bir ada-kıta. Bu durum, Avustralya ve
Yeni Zelanda için söylenen “Down-Under Ülkeleri” ifadesinin hakkını veriyor.
Türkiye’ye o kadar uzak ki, Güney Doğu Asya ülkelerinden
birisinden yapılacak aktarmayla, yolculuk yaklaşık 35 saat
sürüyor. İstanbul’dan gece yarısı kalkan uçak aktarma yerine
ulaşana kadar gece hiç bitmiyor.
Bu süre içinde Ekvator geçiliyor; sadece saatler değil mevsim de değişiyor. İklimler Kuzey Yarım Kürenin tam tersi; yazın
ayrıldığınız Türkiye’den sonra ertesi gün Avustralya’da bir kış
sabahına uyanıyorsunuz.
Avustralya, dünyada komple bir kıtayı kaplayan tek ülke.
Ada olarak (yoksa kıta mı desem), 7.686.850 km2’lik bir yüz
ölçümüne sahip. Sahil şeridi, 25.760 km uzunluğunda. Tarıma
uygun olan toprağı ne yazık ki çok az: sadece % 1.
Adanın büyük bir kısmı çöl. Avustralya’nın en alçak noktası deniz seviyesinden 15 metre aşağıda olan ve Orta Avustralya’da bulunan Eyre Gölü. En yüksek nokta ise Yeni Güney
Gallerdeki Kosciuszko Dağı (2229 m).
Avustralya ismi Latince “güneye ait” anlamına gelen
“Australis” kelimesinden gelmektedir. Yeni bir kıta
olarak bilinmesine rağmen ilk insan yerleşimlerinin yaklaşık 50 bin yıl önce ortaya çıktığı sanılmaktadır. Avustralya’nın yerlileri olan Aborijinlerin ataları olarak kabul edilen bu halkın Güney Doğu Asya’dan geldiği
tahmin edilmektedir.
İngiliz Kaptan James
Cook tarafından 1769 yılında
tesadüfen keşfedilen Avustralya’nın
nüfusu
20.555.300’dür.
Avustralya’nın başkenti Canberra’dır ve ülke idari olarak altı eyalete
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bölünmüştür: Yeni Güney Galler, Victoria, Tasmanya, Queensland, Güney Avustralya ve Batı Avustralya. Yönetim şekli Anayasal Monarşiye dayanan parlamenter sistemdir.
CAIRNS: (Queensland)

Avustralya’nın Kuzeydoğusunda yer alan Cairns tropikmuson iklimi, yağmur ormanları, kristal gibi denizi, mercan
adaları ve su altı spor imkanlarıyla turistik ve güzel bir kenttir.
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve farklı
aşamalardaki üç bin mercan kayalığı, mercan adaları, alüvyon
ve lagünlerden oluşan Büyük Mercan Resifi, Avustralyalıların
en çok gurur duyduğu doğal manzaradır. Resif, aynı zamanda
"şeffaf ve temiz su altı ülkesi" olarak da adlandırılır. Uzunluğu
2000 km’den fazla olan resif boyunca yüzmek, dalmak, yakınlarındaki mercan adalarına gitmek ya da havadan küçük uçak
ya da helikopterlerle üzerinde dolaşmak farklı güzellikleri görme imkanını vermektedir.
Cairns civarındaki Daintree, Mossman Gorge ve Kuranda
yağmur ormanlarını gezmek, bu ormanların hayvanlarını, bitkilerini, çiçeklerini ve ağaçlarını görmek, özellikle gün batımına
doğru orman içindeki ahşap yürüyüş yollarında ilerlerken
uzaktan gelen sesleri dinlemek çok farklı ve büyüleyici bir
deneyimdir.
Hayvanat bahçesinden ziyade bir rezervi andıran Cairns
Zoo, çok geniş bir alan üzerine kurulmuş. Dünyanın her yerinde kafes içinde görmeye alışkın olduğumuz hayvanların bir
kısmı bu geniş ve huzurlu bahçede, insanların arasında dolaşıyorlar. Bu doğal ortamda dolaşan kangurular, insandan asla
kaçmıyorlar ve bir kedi munisliğiyle ona yemek vermenize,
hatta onu okşamanıza izin veriyorlar.
Burada koalalar fotomodel olmuşlar. 10 Avustralya Dolarına kucağınıza alıp fotoğraf çektirebiliyorsunuz.
Nehirlerde tekne turlarına katılıp, timsahlar ve pitonlar ara-

gezi rehberi
41

sında kurallara uymak kaydıyla, tehlikesiz yolculuklar yapabilirsiniz.
SYDNEY: (Yeni Güney Galler)

Sydney Avustralya’nın en büyük kenti. Melbourne ile her
zaman tatlı bir rekabet halinde. Opera Binası ve Harbour Bridge kentin ikonları.
Darling Harbour, ismi gibi sevimli ve sıcak bir yer. Buradaki kafe ya da lokantalardan birbirinden güzel yatları izlemek
büyük keyif. Sydney’in ünlü Akvaryumu da burada. Geniş bir
havuzun içine yerleştirilmiş cam tünellerde yürürken, Avustralya sahillerinde bulunan köpek balıklarını ve diğer deniz canlılarını tünelin etrafında yüzerken görmeniz mümkün.
Mavi Dağlar ise Katoomba Milli Parkı’nın içinde yer alan bir
güzellikler zinciri. Özellikle “Üç Kız Kardeş” ismi verilen kaya
oluşumlarını geniş seyir terasından izlemek çok güzel.
MELBOURNE(Victoria)

Victoria Eyaletinin başkenti olan Melbourne, 3.8 milyonluk
nüfusuyla Sydney’den sonra ülkenin ikinci büyük kentidir ve
31.000 yıldır yerleşim yeridir. 1803’de ilk Avrupalı göçmenler
gelmeye başlamıştır.
Soğuk bir kış günü (5 Temmuz 2006) Melbourne Uluslararası Havaalanı’ndan kente doğru giderken, Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere arası bir ülkeye geldiğimi hissettim. Şehir
merkezindeki gökdelenler, geniş bulvarlar, tertemiz sokaklar,
küçük ya da geniş bahçeler içine kondurulmuş kutu gibi şipşirin evler, soldan işleyen düzenli trafik, sevimli belediye otobüsleri, parklar ve bahçeler yeni gelen bir ziyaretçiye mutlu insanlar kenti görüntüsü veriyordu.
Bu güzelliklerin dışında hayat standardı, sağlık olanakları,
düşük suç oranı, kültürel faaliyetleri ve sosyal koşullarıyla Melbourne, “Dünyanın En Yaşanılabilir Şehirleri” arasında 2002 ve
2004 yıllarında iki kez birinci olmuştur.
Melbourne, büyük parklarıyla da ünlüdür. Bu saklı cennetlerden biri de Fitzroy Parkı’dır. İçinde suni bir göl bulunan bu
park, şehrin tam orta yerinde, 26 hektarlık bir alanda kurulmuştur. Ziyaretine gelene şehir içinde bir parkta olmaktan çok, bir
ormanda yürüyüş yapıyormuş hissini
verir. Yüzyılı çoktan devirmiş yüksek
ağaçların altında yürürken civardaki
gökdelenler artık görünmez oluyor.
Buradaki sessizlik, kuş sesleri ve
zaman zaman yolunuza çıkıveren
muzip sincaplar insana müthiş bir
huzur veriyor.
Parkın içinde büyük bir kafe-restoran var. Fitzroy Pavillon adlı kafenin
hemen yanında minyatür “Tudor Köyü”
var. İngiltere’nin İkinci Dünya Savaşı
sırasında Melbourne’dan İngiltere’ye
yapılan gıda yardımına karşılık olarak
gönderilmiştir. 77 yaşındaki bir İngiliz
olan Edgar Wilson tarafından yapılmıştır. 21 Mayıs 1948’de açılışı yapılan bu
minyatür kentte, okul, otel, samanlık,

kilise evler bulunmaktadır. Köyde,
Shakespeare’in evinin bir kopyası
bulunmakta.
Kaptan Cook Evi:

İngiltere-Yorkshire’de Great
Ayton köyünde 1755 yılında Grace
ve James çifti hayallerin evini inşa
ettiler ve bu çok sevdikleri evlerinin
giriş kapısının üzerine isimlerinin
baş harfleri olan JGC harflerini
kazıdılar. Daha sonra Avustralya’yı
keşfedecek olan oğulları genç
James, Kraliyet Deniz Kuvvetleri mensubuydu ve bu tarihte
sadece 26 yaşındaydı.
1933 yılında Cook evi satışa çıktığında Melbournelu bir iş
adamı olan Russell Grimwade (daha sonra “Sir” unvanını aldı)
evi Victoria halkına hediye olarak aldı. Kaptan James Cook’un
evi de tıpkı sahibinin hayatı gibi maceralı bir şekilde bu kente
getirildi. Önce bir firma tarafından 253 parçaya ayrıldı ve bir
gemiyle yeni vatanına doğru yola çıktı. Melbourne’a geldiğinde yeri hazırdı: Fitzroy Parkı. Ev, Kaptan Cook’un eşyaları ve
bahçesinde onun sevdiği bitkiler ve sebzeleriyle, şehrin ikonlarından biri olmuştur. Kaptan Cook evinin ziyaret ücreti büyükler için 4, küçükler için ise 2 Avustralya Dolarıdır.
Dandenong Bölgesi:

Dandenong Milli Parkı, Melbourne’dan arabayla sadece
bir saat mesafede ve 3215 hektar büyüklüğündedir. Diğer kuşların ötüşlerini büyük bir maharetle taklit eden Lir kuşları, rengarenk bir papağan türü olan “cockatoo”lar, gülen yalıçapkınları (laughing kookaburras), sarı ardıç kuşları (yellow robin) ve
nektar yiyen kuşlara (honey eater) ev sahipliği yapan bu Milli
Park, üvez ağaçlarıyla (mountain ash) da ünlüdür. Park görevlileri bu ağaçların bebek denilen türlerin bile 33 metreye ulaşabildiğini anlattılar. Normal bir üvez ağacı ise 50 metreyi buluyormuş.
Shrine of Remembrance:

Birinci Dünya Savaşı’nda ölen
114.000 Avustralyalı erkek ve kadınların
anısına inşa edilmiştir. Victoria Eyaleti’nin
en çok ziyaret edilen savaş müzesidir. Bu
müzede yılda 120’den fazla tören düzenleniyor. Temmuz 1928 ile Kasım 1934 yılları arasında yapılmıştır.
Yapımı için bir yarışma açılmış ve
Avustralyalı sanatçı ve mimarların gönderdiği 83 projenin arasından kendileri de
savaşlara katılmış mimarlar olan Philip
Hudson ve David Wardrop’un sunduğu
proje kazanmıştır.
Hudson ve Wardrop’un projelerinin
esin kaynağı oldukça tanıdıktır: Dünyanın
yedi harikasından birisi olan, Bodrum’daki Karya Kralı Mausolos’un anıt-mezarı.
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1934’de Prens Henry tarafından 300.000 kişinin katıldığı
bir törenle açılan müzenin içine sürekli eklemeler yapıldığından ve parka yeni bitkiler, ağaçlar ve heykeller dikildiğinden,
Shrine of Remembrance, yaşayan bir bina ve park alanı haline dönüşmüştür.
Müzedeki her salonun, heykelin, duvarın, rengin, ağacın,
hatta çiçeğin bir anlamı vardır. Gelibolu’daki siperlerin rengi,
Müzenin girişindeki kırmızımsı-kahverengi duvarlarda anlatılmaktadır.
Girişte duvara yazılmış olan “Lest We Forget” sözü eskiden yaşananların unutulmaması için, ülkeleri için ölen ve yaralananların hep hatırlanması için yazılmıştır.
Bizde her yıl 18 Mart’ta Çanakkale Zaferi kutlanır. Avustralya’da ise Shrine bahçesinde her yıl 25 Nisan sabahı, her yaştan on binlerce kişi ellerinde mumlarla bahçeye gelip, Gelibolu’da hayatlarını kaybeden Anzac askerlerini anıyorlar.
Bahçede yer alan 200’ün üzerindeki ağaç, 1. Dünya Savaşı’na giden Avustralya askerlerinin anısına dikilmiştir.
İkinci Dünya Savaşı’nın anısına hazırlanan anıt mezarın
hemen yanındaki “eternal flame” 1954 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elisabeth tarafından yakılmıştır. Ve o günden bu yana
hiç söndürülmemiştir, ülkesi için ölenlerin sonsuzluğa ulaşmasını temsil etmektedir.
Gelibolu Savaşı’na katılan er Simpson, eşeğiyle yaralı
askerleri cephe gerisine taşıdığından ve bu savaş sırasında
öldüğü için Avustralya’da kahraman ilan edilmiş ve “Man and
His Donkey” isimli bronz bir heykelle ebedileşmiştir.
Gelibolu’da kanlı çatışmaların olduğu bölgedeki “Yalnız
Çam”dan alınan bir kozalaktan üretilen “lone pine” Gelibolu
Savaşlarını hatırlatmak için dikilmiştir.
Girişte bilet gişesinin yanında hediyelik eşyaların satıldığı
bir minik dükkan bulunmaktadır. Bu dükkanın kitap reyonu
oldukça geniştir ve burada Çanakkale Savaşlarını anlatan
Türkçe kitaplar da bulmak mümkündür. Ayrıca askerin, ailelerinden tedarik edilen özel eşyaları üç hafta ya da üç ay sergilenmektedir.
Gelincik savaş meydanlarında kolaylıkla yetişen ve ömrünün kısalığı nedeniyle savaşta genç yaşta ölen askerleri, sık
bulunduğu yerlerde savaşta dökülen kanları simgelemektedir.
Gazilerin rozetlerindeki
çiçekler, kimine göre
Flandr Ovasının, kimine
göre ise Gelibolu’nun
gelincikleridir. Bu küçük
dükkanda kağıttan yapılmış gelincikler 3 Avustralya Dolarına satılmaktadır.
Bu gelincikler benim
gibi belli bir süre için bu
ülkede bulunanlar için
anlamlı bir hatıradır. Bir
Avustralyalı ise, bu çiçeği
satın alıp bahçedeki bir
anıtın dibine saygı amacıyla bırakır.
kolejliler ŞUBAT2009

Bu müzeparkta, savaştaki askerlerin
ülkelerinde
geride bıraktıkları ailelerine
saygı heykeli
vardır: “Anne ve
Çocuk” Heykeli, savaşa giden erkeklerin geride kalan eş ve
çocuklarını simgelemektedir.
Shrine’nin orta salonunda alay sancakları sergilenir. Bu
salonun ortasında sırt sırta duran baba-oğul heykelinden baba
olanı Birinci Dünya Savaşı’nı, oğul heykeli ise İkinci Dünya
Savaşı’nı simgeler.
Yapının en dikkati çeken yeri hiç şüphesiz üst kattaki sembolik bir mezar taşının (Stone of The Shrine) üzerindeki yazıttır.
“Greater Love Hath No Man” yazısı kare bir çukur içinde yer
alan mermer üzerinde yazılıdır. Bu yazıyı okuyabilmek için (yazı
çukurda olduğu için) yanına kadar gelmek ve başınızı öne
eğerek okumak gerekmektedir. Bu da ölen askerlere bir tür
saygı duruşu anlamına gelmektedir.
Her yıl, 11 Kasım günü sabah saat 11’de çatıdan alınmış
bir tuğlanın yerinden sızan güneş ışığı “Love” kelimesini aydınlatır. Bu tarih ve saat Birinci Dünya Savaşı’nın bitiş tarihidir.
Astronomların uzun ve dikkatli hesaplamalarından sonra çatıdaki hangi tuğlanın çıkarılması gerektiğine karar verilmiş ve
500 yıl ışığın geliş açısının değişmeyeceği iddia edilmektedir.
Eğer ziyaretçiyseniz ille de 11 Kasımı bekleme zorunluluğunuz yok. Her gün saat başlarında bir lamba vasıtasıyla,
simülasyonla da olsa bu anlamı gösteriyi izleme imkanınız olabilmekte.
Sokakta rastladığınız bir ortaokul –lise öğrencisine kısa
vadede ne yapmak istediğinizi sorduğunuzda, para biriktirip
Gelibolu’yu görmek ve oradaki, ailesinden yakın ya da uzak bir
akrabanın yatmakta olduğu Avustralya mezarlığını ziyaret
etmek istediğini söyler. Bu müzede, Gelibolu’nun bir Avustralyalı için herhangi bir savaştan ziyade ülkelerinin kuruluş miti
olduğunu fark edersiniz.
Katıldığım bir toplantıda Atatürk’ün 1934 yılında söylediği:
“Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve
sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçikle yan yana, koyun
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen Analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrımızdadır.
Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır.
Onlar, bu toprakta canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” şeklindeki sözleri okuduğumda salonda
derin bir sessizlik oldu herkesin (ben dahil) gözlerimizde yaşlar vardı.
Avustralyalı bir emekli diplomat, “Bunlar, ülkenizi istilaya
gelen bir devletin askerine söylenecek en anlamlı sözler, ne
mutlu sizlere ki böyle bir kahramana sahipsiniz” dedi.
Avustralya çok uzakta ama gerek oraya göçmen olarak
yerleşmiş vatandaşlarımızla, gerekse kesişen tarihimizle
güzel, ilginç ve görülesi bir ülke.
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“Çocuklar yoga ile
vücutlarını tanıyor”
Daha sağlıklı bir gelişim için her yaşta yoga

Uzun yıllar özel bir okulda idarecilik görevinde bulunan Esra İmren Hızıroğlu’80, emekli
olduktan sonra da çocuklardan ve mezun olduğu TED Ankara Koleji’nden kopamayarak,
çok zevkli bir görevle geri dönmüş. TED Ankara Koleji Anaokulu’nda 5-6 yaş gruplarına
yoga dersleri veren Hızıroğlu, bu işi çok severek yaptığını her fırsatta belirtiyor. Esra İmren
Hızıroğlu ile çocuk yogası ve çocuklara faydaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

A

Çocuk yogası ile yetişkin yogası arasındaki farklar nelerdir?
slında her ikisinde de amaç ortaktır. Sağlıklı ve
mutlu bireyler olmak, beden, ruh ve zihnin uyum
içinde çalışması ve bir bütün olmasıdır. Çocuk
yogası ve yetişkin yogası arasındaki fark uygulanış biçiminden kaynaklanır.
Yetişkin yogasında; asana dediğimiz temel
duruşlar arka arkaya uygulanabilirken çocuk yogası mutlaka
bir hikâye, masal ya da onların ilgisini çekebilecek bir oyun ile
akıcı ve eğlenceli bir hale getirilmelidir. Hikâyeler anlatılırken
hikâye içerisinde geçen hayvanlar, objeler yoga duruşları olarak yapılır ve öğrenilir. Yetişkinler 1-1,5 saat ve hatta daha fazla süreli bir yoga uygulaması yapabilirken, çocukların dikkat
süreleri en fazla 15-20 dakika olduğundan dersler bu
zaman dilimine göre ayarlanır.
Çocuklar öğrenirken mutlaka görsel ve
işitsel olarak desteklenmelidir. Yetişkinlerde
bunlar dikkati dağıtabilirken çocuklarda
tam tersine onların dikkatlerini toplamada
yardımcı olur.
Bunlar, resim, oyuncaklar, hayvan
sesleri, taşıt sesleri olabilir. Sadece eğitmenin duruşları göstermesi çocuklar
için yeterli olmayabilir. Çocuk taklit
ettiği hayvanın ya da nesnenin neye benzediğini
bilmelidir.
Çocuklar yetişkinlere göre daha enerjik
olduklarından, yetişkinler duruşlarda uzun
süre
kalabilirken
kolejliler ŞUBAT2009

çocuklar için duruşlarda kalış süresi kısadır ve hareketli bir
uygulama yapılarak içlerindeki enerji açığa çıkartılmalıdır.
Çalışmalara katılacak öğrenci sayısı eğitmenin kontrol edebileceği sayıda olmalıdır.
Ayrıca yetişkinler öğrendikleri yoga uygulamalarını tek başlarına yapabilirler fakat çocuklarda mutlaka bir eğitmen, çocuğun yanında olmalıdır.

Yoganın çocukların ruhsal ve bedensel gelişimi açısından
faydalarını söyler misiniz?
Çocukluk, enerji ve yaratıcılık seviyesinin çok yüksek, görsel ve zihinsel algının çok açık ve öğrenmenin çok eğlenceli
olduğu bir dönemdir. Ayrıca vücutlarını keşfettikleri ve bunun
keyfine vardıkları mükemmel bir zaman dilimidir. Bütün çocukların fiziksel çalışmalara ihtiyaçları vardır. Ancak bu çalışmalar
onların büyüyen bedenlerini desteklemeli ve sağlıklı gelişmelerine katkıda bulunmalıdır. Bu bakımdan çocuk yogası çocukların hem fiziksel hem ruhsal hem sosyal hem de bilişsel gelişim
alanlarını ayrı ayrı destekler.
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Çocuk yogası; yapılan duruşlarla çocukların daha sağlıklı
güçlü ve esnek bir bedene sahip olmasını sağlar. Düzenli
uygulandığında salgı bezlerini harekete geçirir, kan dolaşımını
hızlandırır. Duruşlar, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini,
vücudun şekillenmesini ve zaten var olan doğal esnekliğin
korunmasını sağlar. Duruş pozisyonlarından oluşan problemlerin düzeltilmesinde rol oynar. Dengeli bir duruş kazandırır ve
en önemlisi çocuk yogası ile çocuklar kendi vücutlarını tanırlar.
Yapılan konsantrasyon çalışmaları ile ilgi ve dikkatleri artar, hiçbir rekabet ortamı yaratılmadığından çocuklar başarısızlık
endişesi taşımazlar, bu da özgüvenlerini geliştirir. Uygulamalar,
hikâye ve oyunlarla yapıldığından yaratıcılıkları güçlenir. Duruşlarda doğal çevre, hayvanlar, objeler taklit edilir, bu da çocuklarda doğa bilincinin gelişmesine katkıda bulunur. Hareketli
çalışmalarla enerjileri açığa çıkar ve sakinleşmelerine yardımcı olur. Oyunlarda, çocuk kendinin ve arkadaşlarının farkına varır bu da bireysel ve sosyal farkındalığı geliştirir. Anlatılan hikayelerde mutlaka çeşitli kavramlar kullanılır (sayı,
renk, şekil vb) bu da bilişsel gelişimlerini destekler. Olumlamalarla kişisel gelişimlerine katkı sağlanır.
Ayrıca küçük yaşlarda başlanılan ve devam edilen yoga
çalışmaları hiperaktivite, öğrenim güçlüğü, astım, deri hastalıkları, uyku bozuklukları, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve
iskelet yapısı hastalıklarında tıbbi tedavinin yanında tamamlayıcı olarak kullanılmaktadır.

Esra İMREN HIZIROĞLU’80
1963 Ankara doğumlu olan Esra Hızıroğlu, ilk, orta ve lise
öğrenimini 1980 yılında TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan
sonra 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar özel bir ilköğretim kurumunda öğretmen, idarecilik ve okul
müdürlükleri görevlerinde bulundu. 2000 yılında emekli olduktan
sonra kişisel gelişim alanlarına olan ilgisi nedeni ile yoga ile tanıştı. TED Ankara Koleji Anaokulu’nda yoga eğitmeni olan Özlem
Göcek sayesinde yoganın engin ve sonsuz güzellikleri ile tanıştı.
Bu nedenle Göcek’e sonsuz teşekkürlerini sunuyor. 2005 yılında
Londra’da YOGA BUGS Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifikası,
2006 yılında GODFREY DEVEREUX DİNAMİK YOGA Sertifikası
aldı. Hızıroğlu halen her yıl Amerika’da yapılan yoga konferanslarına katılarak ve yurtiçinde bu alandaki son gelişmeleri yakından
takip ederek eğitmenlik görevime TED Ankara Koleji Anaokulu 5–6
yaş gruplarına çocuk yogası ve başlangıç seviyesi yetişkin yogası
dersleri ile devam ediyor. Hızıroğlu evli ve TED Ankara Koleji Lise
4 ve Lise 2. sınıflarında okuyan 2 erkek çocuğu sahibi.

Çocukların kaç yaşından itibaren yogaya başlaması daha
uygun olur?
Çocuklar; artık hamilelik yogası ile daha anne karnındayken yoga ile tanışıyor. Yurt dışında bebeklere doğduğu andan
itibaren yoga hareketleri yaptırılıyor. Bebeklik yogası için hazırlanmış kitaplar mevcut. Bizim ülkemiz için bu çok yeni bir olgu.
Benim Londra’da aldığım eğitim 2,5 yaştan itibaren çocuk
yogasının nasıl yapılacağı üzerine idi. Ülkemizde yeni yeni
anaokullarında çocuk yogası uygulamaları başladı. Bana
göre; çocuklar, deneyimli bir eğitmenle ve onları kontrol edebileceğiniz yaştan itibaren yoga yapabilirler.

Çocuklara yoga yaptırılırken nelere dikkat edilmelidir?
Çocuklarla çalışmak hem çok zor hem de çok eğlenceli.
Çocuklardan ve onları korumaktan eğitmen sorumludur. Bu
hiçbir zaman unutulmamalıdır. Bu nedenle eğitmen daima
uyanık ve dikkatli olmalıdır. Katılan çocuk sayısı mutlaka eğitmenin kontrol altında tutabileceği sayıda olmalıdır. Çocukların
oturuş biçimleri, eğitmenin her çocuğu rahatça görebileceği
pozisyonda olmalıdır. Mümkünse daire şeklinde oturtulmalıdır.
Çocukların dikkat süreleri kısıtlı olduğundan ders saati ona
göre ayarlanmalıdır. Eğitmen çocukların yaşlarına göre her
alandaki gelişimsel
özellikleri iyi bilmelidir.
Sağlık
problemleri
olan çocuklar mutlaka
bilinmeli ve her derste
dikkatle izlenmelidir.
Çocukların
ilgisini
çekebilecek görsel işitsel objeler, oyuncaklar
kullanılmalıdır. Çocuk
sürekli olumlu pekiştireçlerle desteklenmeli,
bol bol aferin sözcüğü
kullanılmalıdır. Duruşlarda düzeltmeler kesinlikle yapılmamalı, sadece vücutlarına
zarar verebilecekleri hareketler ikaz edilmelidir. Her çocuğa
ismi ile hitap edilmeye çalışılmalıdır. Eğitmen olumlu bir ses
tonunu kullanmalıdır. Çocuklar arasında asla rekabet ortamı
yaratılmamalıdır. Çocukların ilgilerine göre ders akışı hemen
değiştirilebilmelidir. Sınıf hijyenine ve temizlik kurallarına mutlaka dikkat edilmelidir.
Yogaya ailelerin ve çocukların ilgisi nasıl?
Ülkemizde çocuk yogası yeni yeni gelişmekte. Anaokullarında artık çocuk yogası uygulamaları yaygınlaşmaya başladı.
TED Koleji Anaokulu da bu konuda öncü ve gelişip yaygınlaşması için çaba gösterip biz eğitmenleri desteklemektedir. Ben,
çocukların yoga uygulama saatlerini heyecanla beklediklerine,
çalışmalara katılmaktan mutlu olduklarına her gün tanık oluyorum. Çocuklarının bu uygulamalardan aldıkları mutluluk anne
babaları da olumlu etkilemektedir. Dilerim ki; çocuk yogası ile
çocuklarının olumlu gelişmelerine tanık olan ebeveynler de
yoganın önemini daha iyi kavrayıp kendi yaşamlarında da
yogaya yer ayırmaya başlarlar. Yoganın kendi yaşamlarına
katacağı ışıktan onlar da yararlanabilirler.
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Toksinlerle savaşta çözüm
detoks diyetleri mi?

D

Dr. Mehmet Tümer'81
Aile Hekimliði Uzmaný
www.bsyklinik.com

oğal bir detoks diyeti ile vücudunuzdaki toksinleri atmak harika bir fikir gibi gelebilir. İşlenmiş ve
katkılı besinleri bırakıp sadece doğal, organik ve
saf besinlere yönelmekten daha güzel ne olabilir?
Bu tür fikirlerin iyi tarafları olduğu gibi göründüğünden farklı pek çok yanı da bulunmaktadır. Son yıllarda
toplumda yaşam tarzı değişikliği yapma çabasının yoğunlaştığını fark eden diyet, besin desteği ve detoks ürünü endüstrisi
pazarlama atağına geçti. Bu arada toksinler ve vücuttan uzaklaştırılma yolları konusunda da yanılsamalar ortaya çıktı.
Pek çok karaciğer detoks diyetinin arkasındaki bilimsel
araştırma ve destek zayıf bulunmaktadır. Ayrıca detoks diyetleri çok kısıtlayıcı olup, dikkatli olmak ve doğru uygulamak
gerekmektedir. Doğru uygulanmayınca sağlığa zarar verebilecek etkileri olabilmektedir.
Bu konuda bilmeniz gerekenleri ilerleyen satırlarda bulacaksınız.
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Detoks diyetlerinin
arkasındaki mantık
nedir?

Detoks diyetlerinin
ortaya çıkmasının arkasındaki fikir toksinlerin
sürekli olarak vücudumuza saldırıp zarar verdiğidir. Toksinler potansiyel olarak vücuda zararlı
kimyasal maddelerdir ve aşağıda başlıcaları sıralanan pek çok
kaynaktan vücudumuza girebilmektedirler;
• alkol
• kafein
• tarım ürünleri yetiştirmekte ve besin hazırlamakta kullanılan pestisit ve diğer kimyasal maddeler
• hava kirliliği ve havadaki diğer kimyasallar
• besinlere eklenen yapay tatlandırıcı ve benzeri maddeler
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• şeker
• su
Vücut, inanışa göre toksinleri, sindirim, lenfatik sistem,
gastrointestinal sistem ve ayrıca cilt ve saçta tutmaktadır.
Bu biriken toksinler; halsizlik, baş ağrısı, bulantı gibi bulgulara neden olabileceği gibi, kronik hastalıkların oluşumuna da
katkıda bulunabilmektedir.
Detoks diyeti nedir?

Detoks diyetleri vücudun toksinlerden arınmasına yardım
eden diyetlerdir. Bunu başarabilmek için bir süreliğine bazı
gıda türlerinden tüketmek gerekmektedir. Bu yoksunluk döneminden sonra, bırakılan türdeki yiyecekler yavaş yavaş tüketilerek vücuda kontrollü miktarlarda alınmaya başlanılır. Örneğin
iki gün uygulanan sıvı diyetin ardından, 4-5 gün esmer pirinç,
meyve ve haşlanmış sebzelerle beslenilir. Daha sonra kırmızı
et, tahıllar, şeker, yumurta, paketlenmiş hazır gıda ve muzur
gıdalar haricinde diğer besinler diyete ilave edilir.
Organik besinler ve içecekler ile bol miktarda su tüketimi
genel olarak detoks diyetinin temelini oluşturmaktadır. Alkol,
kafein, tütün, ilaçlar, işlenmiş/rafine edilmiş besinler ve bazı
besin destekleri yasaklanmaktadır.
Bazı durumlarda karaciğeri “arındırmak” için temizleme
ürünleri veya bitkiler önerilmektedir. Kolon temizliği için lavmanlar uygulanabilmektedir.
Detoks diyetinin ispatlanmış özel faydaları var mıdır?

Bu tür diyet ve ürünleri önerenler, belli aralıklarla karaciğeri temizlemenin biriken toksinlerden arınmayı sağladığı, kilo
vermeyi sağladığı, zihni berraklaştırdığı, enerji düzeyini artırdığı ve kronik hastalıkların gelişimini önlediği iddialarında bulunmaktadırlar.
Bir detoks diyeti ile semptomlar azalabilir fakat bunu
vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasına bağlamak yönünde
bilimsel kanıt yoktur. Buna karşın düzelmeler tüketilenlerin cinsine bağlı olarak gelişmektedir. Örneğin;
• daha fazla su
• daha az alkol ve kafein
• daha az yağ ve hayvansal proteinler
• daha az rafine veya işlenmiş besinler
• daha fazla sağlıklı ve bitkisel besinler
Yukarıdaki listeden de belli olduğu gibi; “sağlıklı ve dengeli beslenme” detokstan daha faydalıdır. Bu anlamda detoks
diyet ve ürünlerin peşinde koşmak yerine hayat kalitemizi artırmak ve sağlığımızı korumak yönünde yapacağımız davranış
değişikliklerinde sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ön plana almamız gerekmektedir. Böylece bazı detoks prensiplerini de günlük yaşantımıza kalıcı olarak kazandırmış oluruz.
Detoks diyetlerinin problemli yönü nedir?

En önemli problem detoks diyetlerinin aşırı kısıtlayıcı olmaları nedeniyle sürdürülebilirliğinin olmamasıdır. Oluşan kilo
kayıpları su ve kas kaybı nedeniyle ortaya çıktığı için yanıltıcı ve
sağlıksızdır. Detoks sonrasında kaybedilen kilonun su kaybından olan kısmı hızla geri gelir, kas kaybı ise yağ kazanımı olarak geri gelebilir. Herşeye rağmen bu kısıtlı program uzun süre

uygulanırsa bu sefer besin öğelerindeki eksiklikler nedeniyle
sağlık riski yaratır.
Detoks diyetleri halk arasında her yanımız kimyasal ve
zararlılarla kaplı paniğini ölçüsüz olarak yaymaktadır. Bu panik
rasyonel düşünmeden harekete geçmeyi tetikleyebilir, hayatımızda herşey kimyasallardan oluşmuştur fakat hepsi sağlığı
tehdit etmemektedir. Ayrıca doğal moleküllerin ve maddelerin
hepsinin sağlığa zararsız olduğu da söylenemez.
Vücudumuzun doğal detoks sistemi nasıl çalışır?

Vücudumuzun da doğal bir detoks sistemi vardır ve gayet
etkin çalışmaktadır. Karaciğer ve böbrekler kimyasalları işleyip
ter, idrar ve dışkı yoluyla vücuttan atar. Örneğin kalın bağırsağın doğal florasındaki bakteriler besin artıklarını detoksifiye
eder ve barsak yüzeyindeki mukus bakteri ve toksinlerin dolaşıma geçmesini önler. Karaciğer maddeleri metabolize ederken suda eriyen bileşikler oluşturarak idrar yoluyla atılımı da
sağlar.
Mutlaka detoks
etmelisiniz?

yapacaksanız

nelere

dikkat

Eğer bir detoks diyeti denemek istiyorsanız öncelikle kendi doktorunuzla konuşmalısınız. Onay alırsanız bu tür diyetleri
kısa süre uygulamalısınız.
Eğer aşağıdaki hastalıklara sahipseniz detoks yapmamalısınız;
• Şeker hastalığı
• Kan şekeri düşmeleri
• Yeme bozuklukları
• Kalp hastalıkları
• Kronik hastalıklar
Detoks diyetleri, ergenlik çağındakiler, çocuklar, yaşlılar,
gebe ve emzirenlerde de zararlıdır.
ŞUBAT2009 kolejliler
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SEVDA-CENAP AND

Çok sesli müzikte Ankara’nın sahip olduğu değer

Temeli 1940’lı yıllarda Ses ve Tel Birliği adıyla atılan Sevda-Cenap And Müzik Vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye’de çok sesli müziğin geliştirilmesini kendine görev edinmiş
ve başarıyla sürdürmüş bir kuruluş. Vakıf, çok sesli müziği sevenler tarafından yakından
takip edilen ve Ankara’nın en önemli festivalleri arasında bulunan Uluslararası Ankara
Müzik Festivali’ni 26 yıldan bu yana başarı ile düzenliyor. Festival dışında birçok önemli
projeye de imza atan Vakfın Koordinatörü Elif Mülayim Başman’80 bizlere Sevda-Cenap
And Müzik Vakfı’nı daha yakından tanıttı.

Ü

Sevda – Cenap And Vakfı’nı daha yakından tanıtır mısınız?
Kaç yılında, kimler tarafından kuruldu?
ç aşamalı bir gelişme süreci izleyerek oluşmuş
vakfın tarihi 1940’lı yıllara kadar uzanıyor. İlk olarak 1940 yılında Ses ve Tel Birliği çatısı altında
Ankara’da çoksesli müziğe gönül verenler bir
araya geliyor. Bu birliğin dağılmasıyla 1965 yılında Sevda-Cenap And Müzik Tesisi kuruluyor ve
kolejliler ŞUBAT2009

1973 yılına gelindiğinde tesisin artık SevdaCenap And Müzik Vakfı ismini alarak vakıflaştığını görüyoruz. Vakıf, Ankaralılarca çok
iyi bilinen bir vakıf; çünkü kurucuları Ankara’da çok iyi tanınan And ailesinden Cenap
ve Cevza And. Cenap And aynı zamanda
Kavaklıdere Şarapları’nın da kurucusudur,
bu işinden kazandıklarını bu şekilde bir sosyal sorumluluk çalışmasına aktarıyor. Cenap
And’ın değerli dostu Adnan Saygun Vakfın
kurul başkanlığını yaparken, ilk danışma
kurulu üyeleri arasında İdil Biret, Bülent Tarcan, Mithat Fenmen, Suna Kan gibi çok sesli müziğe gönül vermiş değerli isimleri görüyoruz. Bugüne gelirsek, şu anda vakfın
Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Mehmet Başman yapmakta, Danışma Kurulu’nda ise;
Gürer Aykal başkanlığında, Suna Kan, İdil
Biret, Rengim Gökmen, Muammer Sun gibi
alanlarında tanınmış çok değerli isimler yer
alıyor. Ve vakfın çatısı altında Türkiye’de çoksesli müzik için neler yapılabileceği konusunda çalışılıyor.
Vakıf olarak edindiğiniz misyon ve vizyonunuzu dergimiz
okurlarıyla paylaşır mısınız?
Misyonumuz en yalın haliyle, çoksesli müziğin benimsenmesi. Çoksesli müzik aslında Atatürk Devrimleri’nden biridir,
fakat özellikle son yıllarda belirgin şekilde gördüğümüz gibi 85
yıllık Cumhuriyet süreci içinde çoksesli müziğin toplumla
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buluşmakta zorlandığı noktalar olmuştur. Bu sebeple biz vakıf olarak mümkün
olduğu kadar çalışmalarımızı toplumla
buluşturmaya çalışıyoruz. Geniş kitlelere ulaşan organizasyonlar yaptığınız
zaman, bu benimsenme sorununu aşıyorsunuz.

Geçmişte yaptığınız ve halen yapıyor
olduğunuz toplumsal çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle
son zamanlarda vakfınız ne tür etkinliklere imza attı?
Vakıf, genel olarak Uluslararası
Ankara Müzik Festivali ile tanınıyor.
Aslında vakfın bu festival dışında da bir
çok projesi var. Biz öncelikle eğitime
önem veriyoruz. Eğitim projelerinde
mümkün olduğu kadar müziğe ulaşma
zorluğu olan yani sosyal yaşam standardı düşük gruplara müzik götürmeye
çalışıyoruz. Vakıf toplumsal çalışmalarına ilk kez 1994 yılında Akyurt Çocuk
Korosu’yla ‘Müzik Eğitimini Küçük Yaşlarda Başlatma ve Yaygınlaştırma’ projesi ile başlamıştır. Bu
çalışmalar kapsamında yürüttüğümüz ve geniş kitlelerce bilinen; sokak çocuklarından oluşan Türkü Dostları grubumuz da
var. Bu grup uluslararası etkinliklerde de misafirlerimize konser
verdi. Müzik eğitimi alan gençlere burslar veriliyor, ulaşabildiğimiz ölçüde tüm sosyal gruplarla müzik çalışmaları yapılıyor.

Ankara’nın en prestijli festivallerinin başında gelen Uluslararası Ankara Müzik Festivali’ni her yıl başarı ile sürdürüyorsunuz. Bu festivali düzenlemenizdeki amaçlar nelerdir?
Vakfın misyonu çoksesli müziğin benimsenmesi, buna
paralel olarak vakfın kurulmasıyla birlikte ilerleyen yıllarda kuru-

lan uluslararası ilişkilerden sonra Başkent Ankara’nın diğer
dünya başkentleri ile -yarışabilir demeyelim ama- hiçbir şekilde geri kalmayacağı bir kültür sanat seviyesini yakalaması
gerekliliğine inanarak çeşitli çalışmalar içine girdik. Şu anda
bütün amacımız Başkent Ankara’ya yakışır bir festival gerçekleştirebilmek, gerçekten dünya standardında olmak. Bunu da
yakaladığımıza inanıyorum. Festival sürerken, festivalin yaşamasını mümkün kılabilmek için sürekli kendimizi yenilememiz
gerekiyor. Yani bu festivalin sürekliliğini sağlamak için bir ön
koşul aslında. Örneğin, mekan bazında bakarsak farklı
mekanlara gidiyor, izleyici bazında sürekli farklı izleyicilerle
buluşuyorsunuz, yani hep bir yeniliğiniz oluyor.

Vakfın öncülük ettiği ve devam eden diğer projeleri öğrenebilir miyiz?
Son yıllarda yaptığımız Ankara Kalesi Şenlikleri bizim
öncülük ettiğimiz örnek çalışmalardan biridir. İlk olarak 2005
yılında düzenlenen şenlikte okulöncesi çocuklardan oluşan
Ankara Kalesi Minikler Korosu ilk gösterisini sundu. Ankara
Kalesi’ni ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen bu şenlik
vakfımızın çalışmalarıyla organize edilmiştir. Uluslararası bir
şenlik olarak planlanan bu organizasyon iki yıl önce Ankara
Kalesi’nde kurulan bir derneğin organizatörlüğüne teslim edildi.
Vakfın öncülük ettiği çalışmalardan biri de orkestra@modern; çağdaş müziğin genç müzisyenler tarafından
gönüllülük esasıyla yorumlanmasıdır. 29 Ekim 2003 yılında
kurulan bu orkestrada, özellikle genç bestecilerin eserlerinin
seslendirilmesine önem veriliyor. Çağdaş müzik tüm dünyada
çok uç noktadır, bu Türkiye için de geçerli. Ancak kendine
özgü izleyici kitlesi var. Fakat bu örnek projeyle oluşturulmuş
bir projede, devamlılık ve bir izleyici kitlesi var. Başka bir projemiz bedensel engelli ve engelsizlerin bir arada müziği ve danŞUBAT2009 kolejliler
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sı paylaştığı ‘Devinimler ve Yaşama Sevinci Dans Topluluğu’
projesi. Bu proje dansçı, koreograf ve sanat yönetmeni Gülüm
Pekcan’ın gönüllü çalışmasıyla yürütülüyor. Bu projeye daha
önce vakfın bağlantıya geçtiği İngiltere’den Türkiye’ye gelerek
gösteriler yapan bir dans topluluğundan yola çıkarak başladık
ve başarıyla yürüttük. Bizim için çok önemli ve ileride gelişebileceğine inandığımız bir proje bu; çünkü hepimizin bildiği gibi
Türkiye’de engelliler neredeyse yok sayılıyor. Biz onları da
yaşamın içine katmamız gerektiğini düşünüyoruz, bu projemizle birlikte onları da sahnede görmek çok güzel. Yine vakfımızın öncülük ettiği çalışmalardan biri de, festival salonu olarak anılan MEB Şura Salonu İyileştirme Projesi’dir. Konser
düzeninde Ankara’nın en büyük kapalı mekanı olan MEB Şura
Salonu Türkiye’de ilk kez Bakanlık, Vakıf ve vatandaş işbirliğinde yenilenmiştir. Bu salon sadece Bakanlık etkinliklerinde kullanılan bir salon iken, bugün Ankara’da hem festival etkinliklerinin yapıldığı hem de turneye gelen sanatçıların kullanabildiği
bir mekan haline dönüşmüştür. Bu projede Kolejli arkadaşlarımızın da çok büyük katkıları olmuştur. Projenin en çarpıcı yanlarından biri de bağışlarla oluşturulan koltukların arkalarına
bağışçıların isimlerinin yazılmasıydı, bu çalışma da sonraları
farklı kurumların örnek aldığı Türkiye için yeni bir model oldu.
Vakfımız tarafından yapılan ve çok geniş kitlelere hitap
eden organizasyonlarımızın en bilineni binlerce müzikseveri
biraraya getiren Laiklik Konseri’dir. Bir diğeri Cumhuriyet’in 85.
yılını kutlamak için Anıtpark’ta TOBAV önderliğinde oluşturulan, müzik ve toplum buluşmasının güzel bir örneği 85.Yıl
Cumhuriyet Korosu konseridir. Katılımcı korolar arasında Vakıf
korolarımız ile TED Ankara Koleji Korosu da vardı ve bu konser her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda tekrarlanması planlanan
bir konser.
Öncülük ettiğimiz ve gurur duyduğumuz başka bir projemiz de 21 Haziran Dünya Müzik Günü’nü 2005 yılında Ankara’da kutlamaya başlamamız. 21 Haziran’ın dünyada müzik
günü olarak kutlanma felsefesi, sınırlar olmadan her yerde
hakim olmasıdır. Bu organizasyonun açık havada olmasını tercih ediyoruz ve imkanlar dahilinde sürdürüyoruz, dünyayla
aynı anda müzik Ankara sokaklarında. Ayrıca 2005 yılından bu
yana Uluslararası Dünya Gençlik Müzik Örgütü (Jeunesses
Musicales International) resmi üyesiyiz, 2008 yılı Eylül ayında

Elif MÜLAYİM BAŞMAN’80
Elif Mülayim Başman, 1963 yılında Ankara’da doğdu. 1980
yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra A.Ü. Dil
Tarih Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.
Üniversite yıllarında Artisan Sanat Galerisi’nde çalışan Başman,
1992 yılında katıldığı Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nda 17 yıldır
görev yapmaktadır. Başman, TED Mezunları Derneği, Türk-İtalyan
İş Adamları Dostluk Derneği, Türk Asya Pasifik Kadınları Dostluk
Grubu, Tüm Kadın Lobisi, Ankara Caz Derneği ve Dünya Çocukları için Türk-Yunan Dostluk Platformu üyesidir. Elif Mülayim Başman evli ve bir çocuk annesidir.
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örgütün yıllık toplantısını Ankara’da yaptık; bizim için 60 katılımcıyı Ankara’da ağırlamak, bizim müziklerimizden örnekler
sunmak çok önemliydi.

Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası 2008 yılı ödülü Türkiye’nin köklü müzik kurumlarından Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası’na verildi. Bize bu ödülden ve ödülün
CSO’ya layık görülmesinin nedenlerinden bahseder misiniz?
1989 yılından itibaren verilmeye başlanan bu ödül; çoksesli müziğe hizmet eden kişilere, Sevda-Cenap And Müzik
Vakfı Onur Ödülü Madalyası beratı ile birlikte sunduğumuz bir
altın madalyadır. 2008 yılında CSO ile birlikte bu ödül ilk kez bir
kuruma verilmiş oldu, çünkü geçen yıla dek hep kişilere verilmişti. Ödülün bu kuruma verilmesi; izleyiciye bir kez daha
CSO’nun çok sesli müzik yaşamı için çok önemli olduğunu
vurgulamak gerekliliğinden doğdu ve CSO’nun çok sesli
müzik devrimine katkılarını göz önünde bulundurmamız konusunda bir mutabakat sağladık. Ödül aynı zamanda CSO’nun
yenilenen salonu için de bir hatırlatma oldu, çok güzel bir tören
yapıldı. Bu orkestra Ankara’nın kurumu ve Ankaralılar tarafından kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Hep övündüğümüz bir şey
vardır bizim; Türkiye’de müzik camiasına baktığınız zaman ilk
çıkışın hep Ankara’dan olduğunu görürsünüz, kültür sanat
camiası için de geçerlidir bu. Tabii başkent olmasının da avantajı söz konusu, kurumlar ve değerli isimler burada yetiştikten
sonra halkın önüne çıkıyor. Biz sanatçıların Ankara’da yetişiyor
olmasının da vurgulanması gerektiğine inanıyoruz.

Müzik üzerine çeşitli kitap ve cd’leri de müzikseverlerin
beğenisine sunuyorsunuz. Bu yayınları seçerken kriterleriniz nelerdir?
Türkiye’de çok sesli müziğe hizmet veren kişileri, kimsenin
yazamadığı konuları, kişileri kitaplara aktarıyoruz. Bir altın
madalya serimiz var, yani her yıl Vakıf tarafından altın madalyayla ödüllendirilen kişilerle ilgili bir kitabımız çıkıyor. Bu serinin
içinde; İdil Biret, Leyla Gencer gibi çoksesli müziğe emek vermiş bir çok önemli sanatçının başarılarılarla dolu hayatları ile
ilgili kitaplar bulunuyor. Yine müzikle ilgili diğer yayın evlerince
yayınlanamayacak kitapları da bu serimizde sunuyoruz. Bunlar dışında bastırdığımız notalarımız var, tabii öncelik Türk bestecilerinde.
TED Ankara Koleji’nde okumanızın yaşamınıza nasıl katkıları oldu? Eski okulunuz hakkında neler söylemek istersiniz?
Ben Kolej’in bana kattıklarının kıymetini mezun olduktan
yıllar sonra anladım açıkçası. Her şeyden önce heryerde karşınıza TED mezunları çıkabiliyor ve bir TED mezunu ile karşılaştığınız zaman yaş limiti olmaksızın, iş hayatındaki pozisyonu ne olursa olsun aynı sıcaklığı duyuyorsunuz. Bu da sanıyorum gerçekten aile olmakla ilgili bir şey, Kolej gerçekten Bozkır’da yeşil bir yuva.TED Ankara Koleji’nin bize kattıklarını
yaşam boyunca yanınızda taşıyorsunuz. Biz her şeyden önce
Atatürk Devrimleri’nin çocuklarıyız. Kolej’de bu şekilde yetiştik
ve biz aynı ailenin çocuklarıyız. Bu ikisi çok önemli ama bir
üçüncüsü, sanıyorum biz tuttuğumuzu kopartıyoruz.
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TÜRK MUTFAĞI’NIN EŞSİZ LEZZETLERİNİ
RV RESTAURANT AYRICALIĞINDA TADIN

R

Türk Mutfağı’nın baş tacı üç özel lezzet
kadar dünyanın önem1972
yılında
li mutfaklarını da dahil
Reşat ve Vahit
Baklava Hamuruna Sarılı Levrek, Mercan
ederek bir lezzet şöleni
Onat kardeşlerin
Köşklü Dana Pirzola ve Kiremitte Helva
oluşturma çalışmaları
Ankara’ya
içerisinde. Osmanlı
kazandırdığı RV
saray sofralarından
Restaurant’ın
bugüne gelen Mercan Köşklü Dana Pirzola; Türk Mutfağı’nın
işletmeciliği Kasım 2008’de el değiştirmiş. Restoranın işletyöresel ve kökeni çok eskilere dayanan bir klasiği. Çok ciddi
me müdürlüğünü mezunlarımızdan Sinan Avar’86, halkla ilişve meşakatli bir hazırlık aşaması gerektiren bu yemeğin yapıkiler ve ziyafet koordinatörlüğünü ise yine mezunlarımızdan
mında RV Restaurant, yemeğin ana malzemesi olan pirzolaBeril Erkmen’00 üstlenmiş. Geçtiğimiz aylarda mekânın kennın seçiminde tercihini her zaman taze ve kaliteli etten yana
dine özgü dokusunu değiştirmeden mobilyaları, duvar kağıtkullanıyor. Uzun geçmişinde biriktirdiği deneyimlerinden yola
ları gibi ayrıntılarıyla yenilenen RV Restaurant, Mart 2009’dan
çıkarak çeşitli baharatla çok özel bir harç
itibaren misafirlerini zenginleşen yeni menühazırlanarak marine edilen pirzola özenle
sü ve hizmet konseptine getirdiği sürpriz
pişirildikten sonra adeta bir resim gibi karyenilikler ile ağırlamaya devam edecek.
şınıza çıkan tatlardan. Çok özel lezzetlerTürk Mutfağı’nı canlandırmak amacıyla
den Baklava Hamuruna Sarılı Levrek de
hafızalardan silinmeye yüz tutmuş lezRV Restaurant’ın önemli spesiyallerinden.
zetleri, tozlu raflardan birer birer çıkaLevrek filetodan yapılan yemek, RV’ye
rarak, yöresel yemeklerimizi tanıtmak
özel baharatlarla gerçek baklava hamurugibi bir misyon üstlenen RV Restauna sarılarak, özel garnitür ve sos ile servis
rant’ın İşletme Müdürü Sinan Avar,
ediliyor. Balık kültürüyle ortaya çıkmış, Tür‘Osmanlı Mutfağı çok ciddi bir mutfak
kiye’nin bir çok yöresinin yakından tanıdığı
ve maalesef yapımı zor olduğu için silive severek tükettiği lezzetli tatlılardan Kiremitnip giden yemeklerle dolu bir mutfak. Biz
te Helva da RV’ye özel bir lezzet. İçerisine,
yeni nesle bu yemekleri tanıtmak, misafirRV’ye özel aromalar katılarak sade helvadan
lerimizi Türkiye’nin yöresel yemekleriyle
hazırlanan Kiremitte Helva, misafirlere güveç içinde
tanıştırmak istiyoruz. İşin içine tanıtma amacı
sıcak bir tat olarak sunuluyor.
girince, bu da bize önemli bir misyon yüklüyor’ şeklinde resMüşterilerine kendi branşlarında uzman, yaklaşık 10 kişilik bir
toranın edindiği misyonu ifade ediyor.
mutfak ekibiyle hizmet veren RV’nin ekmekleri de kendi üreYenilenen yüzünde, Türk Mutfağı’nın klasiklerini sunmaya
timleri. Çörekotlu ekmekten, zencefilliye, cevizliden baharatdevam edecek RV Restaurant, menüsüne; Girit’ten Lübnan’a
kolejliler ŞUBAT2009
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Gerçek Türk Mutfağı’nın en özel tatlarını tanımak isteyen damak tadı düşkünleri için RV
Restaurant doğru adres. Özellikle tatmak istediğiniz Mercan Köşklü Dana Pirzola, Baklava Hamuruna Sarılı Levrek ve Kiremitte Helva ise. Misafirlerini, zamanında Osmanlı saray
sofralarını süslemiş en nadide yemekler ile tanıştıran mekânda, Türk Mutfağı’nın unutulmaz klasikleri RV Restaurant’ın 37 yıllık tecrübesinde deneyimlediği özen ile sunuluyor.

lıya kadar toplam 8 çeşit ekmeğin sunulduğu restoranda,
sabah ve öğle saatlerinde en çok tercih edilen ekmek çeşidi;
poğaça ekmeği. Getirilen yeniliklerle, öğle yemeğinde de
içeriğinin firmalardan gelen taleplere göre belirlendiği her
güne özel, fix menüler oluşturulmuş.
Mart ayından itibaren ‘Ne içersiniz’ sloganıyla başlayacak
olan proje de RV’nin renovasyon çalışmaları kapsamında
hizmet konseptine eklenen sürprizlerinden. RV VIP Salo-

nu’nda, canlı müzik eşliğinde verilecek ‘Ne içersiniz’ konseptinde; misafirlere ne içecekleri sorularak, seçecekleri içeceğe
uygun olarak bir menü oluşturulacak. RV misafirleri için özel
olarak hazırlanmış menüde, a la carte menü daha küçük porsiyonlar halinde sunulacak. Pazar günleri zengin brunchların
verileceği mekanda, her yöreye özgü tatlar o yöreye özel
görsel şovlarla süsleniyor. RV’nin misafirlerine Mart ayından
itibaren vermeye başlayacağı bir başka yenilik olan, haftalık
ya da aylık olarak düzenlenecek yöresel yemek günlerinde,
sunulan yemeklerin yapımında o yörenin aşçısı görev alacak.
Beril Erkmen, ‘Biz misafirlerimizin içeri girdikleri anda kendilerini özel hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir
yerde karşılaşamayacakları titizlik ve özen içerisinde ağırlıyoruz, karşılamamızdan, yemeklerin sunumuna kadar geçerli
bu.’ diyerek RV Restaurant’ın ayrıcalığına dikkat çekiyor.
RV RESTAURANT
Atatürk Bulvarı No:243/D
Kavaklıdere-Ankara
Tel: 0312 427 03 76 – 427 43 44
Fax: 0312 426 89 32
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Can Atilla

“Yeni neslin
gerçek müzikle
tanıştırılması
gerekiyor”

B

Müzikle tanışmanız nasıl oldu?
enim müzik hayatım Ankara Devlet Konservatuarı’na
girmemle başlar. 1990 yılında mezuniyetimin ardından
iki sezon boyunca Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda sanatçılık yaptım. Sonrasında da kendi
müzik şirketim ‘Stüdyo Poem’i kurdum. Müziğe başladığımda karar mekanizmamı kullanacak yaşta değildim esasında, çünkü 12 yaşındaydım. Aslında çok enteresandır, ben
TED Ankara Koleji’ni ve konservatuarı aynı zamanda kazanmıştım. Konservatuar öğrencilerinin ortamından çok etkilendiğimden burayı seçtim. Orada bambaşka fantastik bir dünya
vardı. O dünyanın parçası olmayı istedim ve ailemle birlikte
Ankara Devlet Konservatuarı’na gitmem yönünde karar verdik.
Keman bölümüne kabul edildim ve bu bölümden de yüksek
başarıyla mezun oldum. Bizim okuldan mezun olanlar genellikle operaya ya da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na
girerler. Ben de öyle yaptım ve iki yıl CSO’da çaldım. İki yılın
sonunda ise kendi müziğimi yapmaya karar verdim ve tahsilim
boyunca almış olduğum bütün bilgileri kendi müziğimin içine
aktara aktara bugünlere geldim.

Teknoloji ile klasik müzik öğelerinin birleşiminden oluşan,
fakat insanın içine işleyen bir müzik tarzınız var. Siz kendi
müziğinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bu tarz, nasıl çalışmalar
sonucunda ortaya çıktı?
Müziğe olan ilgim çok küçük yaşlarda başlamıştı. Orta ikinci sınıftayken minik orkestralar ve solo enstrümanlar için 16. ve
17. yüzyıl klasik müzik formlarında müzikler besteliyordum.
Ben müziği şan olarak tekrar edilecek bir şeyden ziyade
yeniden yaratılmayı bekleyen bir olgu olarak gördüm hep. Teknolojiyi müziğimde sonuna kadar kullanırım; çünkü teknoloji
bize müziği yaratmada çok pratik avantajlar sağlayarak, müziği daha büyütmemizi ve daha büyük düşünmemizi sağlar.
Eğer besteciyseniz eseriniz, teknoloji ile kağıtlardaki notalarda
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Dergimizin bu ayki konuğu; tarihe notalarıyla hayat veren, Osmanlı Tarihi’ni, Mevlana’yı,
Atatürk’ü müziğiyle yorumlayan elektronik müziğin evrensel ismi Can Atilla. Türkiye’yi New
Age müzik tarzıyla tanıştıran Atilla, bir çok Avrupa ülkesinin yakından tanıdığı çok başarılı
bir müzisyen aynı zamanda. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e takdim edilen ilk ve tek Türk
sanatçı olma özelliğini de taşıyan başarılı sanatçı ile ‘New Age’ müziği, albümleri ve yeni
projeleri üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
anında dinlenebilecek hale gelir. Benim müziğim klasik müzik
kökenli bir müzik olmakla birlikte, içinde teknolojik imkanları da
bulunduruyor. Örneğin, benim Hollanda, İngiltere ve Almanya
gibi Avrupa ülkelerinde çıkardığım albümlerin tamamı New
Age elektronik müzik albümleriydi. Ama Türkiye’de yaptığım
albümlerde daha çok bizim kültürümüzün parçası olan konuları işliyorum. Yani müzik
sanatıyla bu konuları birleştiriyorum. Bunu yaparken de o
parçada benim dinleyiciye
aktarmak istediğim atmosferi
hangi enstrümanlarla sağlayabileceksem o enstrümanı
kullanıyorum. Sanatımı böyle
icra edince de her şey müziğe hizmet ediyor, müziğe bir
boyut kazandırıyor. Zaten
benim müziğimin taklit edilmemesinin, kendi müziğini
yapan diğer insanlardan
farklı olmasının en karakteristik özelliği de budur. Müziğim
içerik ve derinlik olarak tarihten besleniyor; fakat uygulamada da, aktarım teknikleri
olarak da ilerlemiş müziğin
tüm nimetlerinden faydalanıyorum. Ben müziği hiçbir
zaman 3 dakikalık şarkılar
olarak algılamadım. Müziğe bence daha derin, daha büyük
anlamlar yüklenmeli. Bunları müziğin dünya tarihinde ortaya
çıkışını, varoluş teorilerini incelemiş biri olarak söylüyorum.
Şimdi baktığımızda bir çok insan müziğin ne olduğunun farkında değil. Maalesef herkes televizyonda her duyduğu şarkıyı
müzik olarak kabul ediyor. Daha doğrusu şarkılar müzik oldu
artık. Oysa benim için müzik sözlü ve herkes tarafından aynı
şekilde hissedilen, herkes tarafından aynı derecede algılanabilen şeylerin ötesinde bir şey. Onun için albümlerimde çok
fazla şarkı yok. Kliplerim de albüm parçalarımın özeti aslında.
Hiçbir zaman normal piyasa parçası gibi bir parça yapmadım,
bu sebeple müziğim bu kadar çok sevildi. 1990 ve 2000 yılları arasında çoğunlukla yurt dışındaydım ve benim müziğimin
farklılığına inanan dış kaynaklı yapımcılarla tanıştım ve bu
insanlar benim müziğime yatırım yaptılar. İngiltere’de Midas
Records adındaki bir şirket elektronik müzik festivalinin açılışı-

nı benim Waves of Wheels albümümü tekrar yayınlayarak yaptı ve koskoca bir müzik festivalinin açılışını bu albümle gerçekleştirdi.

Yurtdışında çok daha önce tanınmanıza rağmen, Türkiye’de “Cariyeler ve Geceler” ve “Mevlana Oratoryosu” ile
daha büyük kitlelere ulaştınız. Türkiye’de yurtdışından
sonra tanınmanızın nedenleri neler?
Bizim ülkemizde ne yazık ki bu tip şeyler için medyatiklik,
sansasyonellik gibi kriterler olmadığı zaman yaptığınız işle pek
ilgilenenler olmuyor, Türkiye’de medya farklı şeylerin
peşinde. Uzun zamadır işler
böyle yürüdüğünden, önümüzde zaman içinde bugün
gelinen çirkin tablo var
zaten.

Yapmış olduğunuz albümlerde diğer sanatçılardan
farklı olarak genellikle tarihi bir konuyu ele alıp
kendi müziğinizle işliyorsunuz. Biraz albümlerinizden bahseder
misiniz?
1992 yılında Bilinçaltı
diye bir albümümü
yayınlamıştım. Bu albüm
o zaman yapılan ilk elektronik müzik albümüydü
ve New Age albümüydü,
yani Türkiye’de ondan
öncesi yoktu. Albümlerimin başarısında Batı
kaynaklı bir şirketle çalışmamın da payı büyük.
Her zaman yaptığım
bütün çalışmaları kendimden çıkan topluma mal olan bir element olarak görüyorum.
Ve albümümdeki her parçaya da bir anlam yüklüyorum, her
parçanın sembolik bir müzikle anlattığı bir konusu var, bu
sebeple albümlerime konsept albümü diyorlar. Mesela ‘Cariyeler ve Geceler’ padişahların annelerini anlatan harem ve
cariyelik müessesesini sorgulayan bir albümdü, herkesin zannettiği gibi şıkıdım şıkıdım bir albüm değildi. Hatta içe kapanık,
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romantik, çok duygusal bir albümdü. “1453 Sultanlar Aşkına”
albümü dünyada yapılmış ilk İstanbul’un fethini anlatan
albümdür. Öyle baktığınız zaman Fatih’in hocası Akşemsettin’in hayatını, onun gördüğü rüyaları, o dönemle ilgili bir çok
kitaptan araştırdığınızda karşınıza çıkabilecek bir sürü şeyi
bulabilirsiniz. Bunlar hep müziğin ötesine geçen şeyler oldu,
böyle olduğu zaman da ben albümlerime müziğin ötesinde
kültürel bir anlam yüklemek istiyorum. Bunun için de Türkiye’de nitelikli müzik arayan, biraz önce bahsettiğim gibi müziğin 3 dakikalık bir şarkıdan ibaret olmadığının farkında olan ve
olmaya başlayan kitleler tarafından çok sevildi albümlerim.

Siz kendi yaptığınız müziği nasıl tanımlıyorsunuz?
Benim yaptığım iş popüler gibi gözükmese de artık sanat
için ayrılan bütçeler, sanatın algılanması ve sanatın ne olduğu
sorgulanır hale geldi. Çünkü herkes 24 saat ile yaşamak
zorunda ve bu kısıtlı zaman içinde de yapılması gereken çok
iş var. Dolayısıyla insanların konsere, operaya gitmek için kendi hayatlarından ödün vermesi gerekiyor. Durum böyle olunca
da sanata ayırdıkları vakitte bunun karşılığını en iyi şekilde
almak istiyorlar. Bence bu zaten böyle olmalıydı. Artık sadece
sergi ya da konser salonlarında değil; özellikle yurt dışında kaldırımlarda bile sanat yapılıyor. Örneğin yerlere çizilen resimlerde çok sürpriz resimler çıkabiliyor. Bütün bunlar hep sanatın o
hamasi ve tutucu tavrının yaşama adaptasyonu ile ilgili geçen
sürecin sonucu oldu. Bu açıdan baktığınız zaman albümlerimin popüler bir tarafı var; ama asla pop müzik albümleri değil,
yaratıya dayanan besteci albümleri. Hep bir şeyleri anlatmak
için seçilmiş, konuların üzerinde yüzlerce binlerce saat stüdyo
çalışmalarıyla ortaya çıkarılmış albümler.
Yeni albüm projeleriniz var mı?
2012’ye kadar yapmayı planladığım albümler var, bunlardan kısaca bahsedecek olursam; bir konser dvd’si projesi var.
İngiliz Kraliçesi’ne çalmış olduğum bir konser albümü var ve
Atatürk ile ilgili albüm var.

Almış olduğunuz ödüllerden bahseder misiniz?
Almış olduğum ilk ciddi ödül 1997 yılında Avni Dilligil Tiyatro Müziği Ödülü’ydü. Benim ilk tiyatro sahne müziğim Kuvayi
Milliye Destanı’ydı. Bu proje aynı zamanda Nazım Hikmet’le
ilgili müzikal alanda yapılmış ilk projeydi ve bana Avni Dilligil
Ödülü’nü getirdi. Sonradan ben bunun cd’sini yayınladım.
Sonra Ghetto adlı tiyatroya yazdığım müzikle sanat kurumu
yılın sanatçısı ödülünü aldım. Almanya’da verilen çok önemli
prestij ödüllerinden Schwingungen Elections Yılın Sanatçısı
İkincilik Ödülü’nün sahibi oldum. Yine tiyatro camiasının en
prestijli ödüllerinden olan Afife Jale Yılın En Başarılı Sahne
kolejliler ŞUBAT2009

Müziği Ödülü’nü kazandım. Bu ödülü bana getiren Gayri Resmi Hürrem’e yazdığım müzikti. Bundan birkaç ay sonra Tiyatro Dergisi Yılın Sanatçısı Ödülü’nü aldım. 2008 yılında Kral
TV’de yılın klibi ödülünü aldım.

Türkiye’de yapılan müzik hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Her ülkenin pop müziği var ama ne yazık ki Türkiye
80’lerden sonra yüzünü tamamen Batı’dan döndü. Bu iç
pazarda müzisyenlerin kendilerini yetiştirememelerine ve ticari
kaygıyla tamamen para kazanmaya yönelik birbirine benzer
şarkılar yaparak, risk almadan benzer prodüksiyonlarla ortaya
binlerce albümün çıkmasına neden oldu. Bu sebeplerle de
Türkiye’de müzik sektörü şu anda bitmiş durumda zaten.
Örneğin yapılan bir araştırma kapsamında bütün şarkıların
sözleri bir bilgisayara yüklenmiş ve bu sözlerin hangi parçaların içinde olduğunun bulunması istenmiş. Araştırma sonucunda ortaya çok komik şeyler çıkmış. 20 yıldır yapılan şarkılarda
kullanılan toplam 600 sözcük bulunmuş. Yani 20 yıldır şarkılar
600 kelimeyle yapılıyor. Bu da durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor bizlere. Her zaman bir metanın karşılığı olarak,
para kazanmak amacıyla yapıldı müzik, bu yüzden de müziğin
ne olduğunu bilmeyen nesiller yetişmeye başladı. Bu nesillerin
gerçek müzikle, gerçek sanatla tanıştırılması gerekiyor çünkü.
TED Ankara Koleji hakkında neler söylemek istersiniz?
TED Ankara Koleji mezunu olan veya çocukları Kolej’de
okuyan çok fazla arkadaşım var. TED Ankara Koleji’nin çok
önemli bir misyonu var en başta. Kurulduğundan bugüne eğitimi, öğretimi her zaman için kendi klasmanında yol göstericidir, önderdir, belirli bir standarda ve kaliteye sahiptir. Bu dergiyi okuyacak kişiler içinde benim de çok fazla arkadaşım çıkacak.

Can ATİLLA
1969 yılında Ankara’da doğan Can Atilla, orta ikinci sınıftayken
minik orkestralar ve solo enstrümanlar için 16. ve 17. yüzyıl klasik
müzik formlarında müzikler besteleyerek ilk müzik çalışmalarına
başladı. 1980 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı keman
bölümüne giren ve 1990 yılında yüksek lisans diploması ile
bölümden mezun olan Atilla, mezuniyetinin ardından iki yıl
CSO’da görev yaptı. Daha sonra kendi müzik şirketini kuran Atilla,
ilk solo albümü olan ‘Bilinçaltı’yı 1992 yılında yayınladı. Birçok
prestijli müzik ödülüne layık görülen sanatçı yeni projelerinin hazırlığı içerisinde çalışmalarına devam ediyor.
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Torch’da Reha Sezgin’le
60’lı Yıllar

Pazar sabahı, saat 10:00. Kahvaltı masası hazır, kızarmış
ekmek kokusu evi kucaklamış. Radyodan beklenen müzik yükseliyor, Radyo Time’da, Reha’yla 60’lı Yıllar başlıyor.
Reha Sezgin, İstanbul’da yaşayan bir diş doktoru. Pazar
sabahları saat 10:00-12:00 arasında, Tom Jones, Elvis Presley,
ille de Nat King Cole ve ruha dokunan diğer sesleri radyo dinleyicilerine ulaştıran bir keyif misyoneri. Bugünden koparmadan, düne götüren, İngilizce çalışmanın, şarkı sözlerini çıkarmak anlamına geldiği zamanlara taşıyan bir dost.
Reha’nın hoş sesinden kabak tatlısı tarifi alırken kaymaklıcevizli lezzetin taşıdığı asıl tadın sevdiklerimizle paylaşmakta
olduğunu fark ediyoruz. Fonda “Tornero” çalıyor. Hayattan kaçmadan, sunduğu güzellikleri de ıskalamadan yaşama sanatını
icra etmeye çalışıyoruz. Yerçekiminin etkisini azaltan bu programın dinleyicileri, radyo dalgalarının ucunda buluşmakla yetinmemişler, önce İstanbul’da toplanmaya başlamışlar, Reha’yla
birlikte. Sohbet etmişler, dans etmişler, dostluğu toplayıp, dertleri çıkarmışlar. 60’lı Yıllar Toplantıları daha sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bodrum’da düzenlenmeye başlamış.
Canlı yayınlanan programa gönülleriyle katılan müzik dostlarını gerçek insanlara dönüştüren bu buluşmalardan biri 21
Aralık’ta, Torch’ta gerçekleşti. Mezunlarımızdan İlhan Yalçın’ın
“İlhan Yalçın For You” albümünde söylediği Delilah, My Way,

Over & Over, Alta Gracia ve
daha niceleri ile bezenmiş bir
geceyi felekten çaldık. Dostlarla buluşma fırsatını kaçırmayan, İzmir’den, İstanbul’dan
katılanlarla unutulmaz bir nostalji gecesi yaşandı…
somewhere over the rainbow
way up high
there's a land that i heard of
once in a lullaby
somewhere over the rainbow
skies are blue
and the dreams that you dare to dream
really do come true
Ayfer Niğdelioğlu’81
TORCH
Kızılırmak Sk. No:8 Kocatepe/ANKARA
Tel: 0312 417 50 57
www.torch.com.tr
ŞUBAT2009 kolejliler
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Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’65

“İnsanlar bu kitapta kendilerini arıyor”
Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’65,
oldukça etkileyici, zaman zaman hüzünlü,
hayatın ta içinden derinlemesine işlenmiş üç
yaşam öyküsü sunuyor Günahın Üç Rengi/Madalyonun Öteki Yüzü’nde. Günahın Üç
Rengi, psikiyatrik konulara ilgi duyan, duymayan herkesin bir solukta okuduğu ve satır aralarında kendini bulduğu bir kitap. Kitabının
hayatı boyunca ilk kez kitap okuyan kişilerce
dahi ‘umut’ olarak nitelendirilmesinden duyduğu gururu dile getiren Budayıcıoğlu, Günahın
Üç Rengi, yazarlığı ve yeni projeleri üzerine
sorularımızı tüm içtenliğiyle yanıtladı.

G

Son kitabınız ‘Günahın Üç Rengi/Madalyonun Öteki
Yüzü’nde okuyucuya çeşitli yaşam hikâyeleri sunuyorsunuz.
Bu hikayelerden kısaca bahseder misiniz?
ünahın Üç Rengi’nde, ilk kitabıma (Madalyonun
İçi) göre madalyonun kapağını biraz daha araladım. Okuyucuya derinlemesine incelenmiş üç
örnek sundum. Üçü de yaşanmış, gerçek öykülerden oluşuyor. Tabii hastalarımı afişe etmemek için
isimlerini ve bir takım kişisel özelliklerini değiştirerek ve kendilerinden izin alarak öykülerini kitabıma aktardım. Birinci hikâye;
insanın gözlerini yaşartan üç nesillik bir fahişelik hikâyesi. Bu
konuda uzun araştırmalar yaptım ve insanların neden fahişe
olduklarını, olmak istediklerini anlatmaya çalıştım. Fahişelik
dünyanın en eski mesleklerinden biri ve dünyanın en aşağılanan mesleği. Buna rağmen insanların neden bu mesleği seçtiklerini hep birlikte görelim istedim. Bu hikâyeyi yazarken gözlerim dolmuştur; çünkü çok hüzünlü bir hikayedir. İkinci hikâye
ise; emrinde yüzlerce kişinin çalıştığı, herkesin saygı duyduğu
fakat, yapayalnız bir holding patronunu anlatıyor. Arkadaşı tarafından bana zorla getirilmişti. İletişim kurabilmemiz için benim
üç takla atmam gerekti ve attım da zaten. Sonra bu adamın
eşcinsel olduğunu anladım. Geceleri kılık kıyafet değiştirerek,
kendisini tanınmayacak hale getiriyor ve kenar semtlerde birilerini arıyordu. Asla herkesle beraber olmuyordu, çok özel kriterleri vardı. Kenar semtin insanı olacak, kendi deyimiyle ‘Anadokolejliler ŞUBAT2009

lu’ kokacak, yaşını almış olacak, kasket takacak… Bu insanlara kendini farklı tanıtarak, onlarla arkadaş oluyor, sonrasında da
müthiş bir ızdırap içinde evine dönüyordu. Tabii evi de aslında
saray gibi bir ev. Fakat hizmetçileri bile erkek, bu adamın bu
hale nasıl geldiğini ancak bir psikiyatr çözebilir ve bu tür hastalar ancak bundan sonra düzelebilir. İkinci hikayemi işte bu
adam oluşturuyor, neden, nasıl bu hale geldiğini anlatıyorum.
Sadece bu hikâyeyi okumak bile insanlara neyin doğru neyin
yanlış olduğu konusunda bir çok yönden ışık tutuyor. Son hikayem ise varlıklı bir ailenin tek oğlunu anlatıyor. Genç adam yanlış bir evlilik yaşamış ve ayrılmış, kadınlarla ilişki kuramıyor. Ben
yıllar sonra anladım ki, bu çocuk mazoşist, kadınlara para vererek kendine işkence yaptırıyor. Benim de çok örneğini yaşadığım bir konu değildi bu, daha çok teorik bilgiye sahiptim. Aylarca araştırdım ve varlıklı, ailesinin üstüne titrediği bir delikanlı
neden bu hale gelmiş bunu anlattım.
Kitabınıza isim olarak ‘Günahın Üç Rengi’ni seçmenizdeki
neden neydi?
Semavi dinlerin devreye girmesiyle insan ruhuna günah
kavramı girdi ve bu kavram insan ruhuyla çok çabuk anlaştı.
İnsanı silahla durdurmak yerine günah duygusuyla durdurmak
çok daha kolay oldu. İnsanoğlu doğduğu andan itibaren
günahla tanışıyor yani günah duygusuyla iç içe yaşıyor. Aynı
zamanda insanlar günlük hayatları içinde yaptıkları her şeyde
bunu ararlar ve bundan müthiş ürkerler. Benim hikâyelerimde
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de fahişelik, eşcinsellik ve mazoşizm gibi tüm dinlerce yasaklanan ve günah kabul edilen, hayatın içinden üç konu vardı. Fahişeliğe kırmızı, eşcinselliğe gri ve mazoşizme ise siyah renklerini verdim. Kitabımın kapağında da elma vardır, biliyorsunuz ki
elma günahı temsil eder.

Kitabınız için okuyucu hedef kitleniz kimlerden oluşuyor?
Kimlerin bu kitabı edinerek okumasını tavsiye edersiniz?
Bu kitabı psikiyatriye meraklı ama anlamakta zorluk çekeceği kalın, teorik içerikli kitapları okuyamayan kesim için yazıyorum, bu çok büyük bir kesim. Madalyonun İçi dört baskı yaptı.
Okuyucu profilimi biraz daha spesifikleştirirsem; en çok annelerin okumasını isterim, çünkü anne-çocuk ilişkisi tüm dünyada
hiçbir ilişki ile mukayese edilemeyecek kadar kutsal bir ilişki ve
anneler tamamen yanlış eğitimle, yanlış bilgiyle çocuklarına hiç
istemeden kötülük yapabiliyorlar. Bir çocuğun yetiştiği ortam o
çocuğun, yani bir insanın kaderini belirliyor. Bu nedenle, annelerin, genç kızların, eşlerin okumasını istiyorum. Ben esasen
herkesin kendini bulabileceği şeyler yazmaya çalışıyorum, o
nedenle benim hedef kitlem bunlar.

Okuyuculardan gelen geri bildirimler ne yönde?
Benim okuyucularımın büyük bir çoğunluğu kitabı okuduktan sonra bana ulaşıyor. Kitaplarımın basılmasının ardından binlerce kişi, İstanbul’dan, Çorum’dan daha bir çok yerden kalkıp
Madalyon’a geldiler, beni daha yakından tanımak, Madalyon’u
görmek için. Hikâyelerimdeki karakterleri o kadar içselleştirmişler ki bana o hastalarımla ilgili sorular sordular. Tekrar yazmama
yönelik çok fazla ısrar içerikli ziyaretler ve mektuplar aldım.
Hayatında hiç kitap okumamış insanlardan ilk kez benim kitabımı okuduklarına dair mektuplar aldım. Kitaptan, kendinden ümidi olmayan birinin benim kitabımı okuması müthiş gurur veriyor.
Ölümcül hastalığa sahip insanlar Madalyon’un İçi’ni okuduklarında ölüm korkularını yendiklerini söylediler, bu nedenle kitaplarımı çok daha geniş kitlelerin okumasını istiyorum.
Profesyonel olarak yazmaya nasıl karar verdiniz?
Ben psikiyatriyi çok seviyorum ve benim bu sevgimin temelinde insanı sevmem yatıyor. İnsanı sevmem dışında ben insana hayranlık da duyarım, insanlar benim için paha biçilmez kıymetli taşlardır. Bu sebeple insanlara yardım etmek istedim.
Sonuçta ruhsal bir problemi olan her insan psikiyatra gitmiyor
ya da gidemiyor. Psikiyatri, teorik bilgileri okuyarak anlaşılması
çok güç bir bilim dalı. Ben de tüm teorik bilgilerimi bir süzgeçten geçirerek, yaşanmış örneklere aktararak psikiyatra gidemeyen insanlara yol göstermek amacıyla yazmaya başladım.
Kitaplarımı okuyanlar masalsı anlatımımda teorik kısmını hiç
fark etmeden, satır aralarında kendilerini bulsunlar istedim.

Yeni kitap projelerinizden bahseder misiniz?
Yavaş yavaş roman tarzına dönmeye çalışıyorum ama
romanlarda yaratılan hayatlardan çok daha hayatın içinden
hikâyeler anlatıyorum. Hadiseleri hiç müdahale etmeden olduğu gibi veriyorum. İnsanlara hayatın içinden yaşanmış olayları
sunuyorum. Ben 1.5 yıl önce eşimi kaybettim, evde çok zor
geçen bir dönemdi benim için, eşimin ağır hastalık döneminde
gerçekten çok zor günler geçirdim. Fakat hasta psikiyatristine
güvenmek ister, onu yıkılmaz bir kale olarak görür, halbuki ben
o dönem çok zayıftım. Ama ızdırabımı hep kapının dışında bırak-

tım, evden perişan çıkan ben, kliniğe gelip masamda dimdik
oturdum. O süre boyunca çok zorlandım. Üçüncü kitabımda o
dönemde bana gelen hastalarımın ve benim hikâyem olacak.
Mesela hastalarım Günahın Üç Rengi basıldıktan sonra benim
eşimi kaybettiğimi öğrendiler ve bana “nasıl oldu da biz hissetmedik, halbuki tam o sırada biz oradaydık” dediler. Yeni kitabımda iki kadının hikâyesini işleyeceğim. Çok hüzünlü, son derece
ilginç iki hikâye. Bu iki kadının hayatla nasıl mücadele ettiğini,
nasıl yanlışlar yaptıklarını, bu yanlışları nasıl telafi ettiklerini ve bu
arada da toplum tarafından nasıl tanındıklarını işleyeceğim. Bu
hikayelerde annesi kızını, arkadaşı en yakın arkadaşını tanıyamayacak, o kadar ilginç. 2009 sonu ya da 2010 başı gibi baskıya vereceğimi sanıyorum. Kitapta yer alacak benim hikâyem de
çok hüzünlü, bunları yazabilmem için biraz daha güç toplamam
gerekiyor. Ama yeni projelerim için kitaplarımı toplamda 11
kitaplık bir madalyon serisi haline getirmek istiyorum diyebilirim,
tüm kitap isimlerimde “Madalyon” mutlaka olacak.
TED Ankara Koleji mezunu olarak, Kolej’i birey yetiştirmede
başarılı buluyor musunuz?
TED Ankara Koleji, bize kendimize saygı duymayı öğretti ki,
bu bir çocuğa verilebilecek en güzel erdemdir. Okul bize saygın insanlar olacağımızı öğretti, bu duyguyu içimize yerleştirerek mezun etti bizi. Her birimizin önemli olduğunu, her birimizin
saygı duyulan bireyler olduğunu hissettirdi. Bir okulun öğrenciye verebileceği en güzel şeyi verdi. Özellikle benim zamanımda TED’te okumak çok ayrıcalıklıydı, yolda yürürken insanlar
bizim giydiğimiz o formaya bile saygı gösterirlerdi. Türkçe derslerimiz dışında tüm hocalarımız yabancıydı; dolayısıyla TED’te
dünya insanı olduğumuzu hissettik. Bize bu tür psikolojik yatırımları oldu okulumun. Bu sebeplerle de benim Kolej’e vefa
duygum çok gelişmiştir ve Madalyon’u kurar kurmaz ilk işim
TED’e 1 yıl süresince konferans vermek oldu. Bu konferans
kapsamında TED rehberlik hizmetleri ile birlikte bugüne kadar
yapılan en büyük aile eğitimi programını düzenledik. O kadar
yoğun bir ilgi, katılım oldu ki İncek tesislerindeki konferans
salonlarına sığamadık, spor salonlarını açtık. Hâlâ her yıl konferanslara gitmeye devam ediyoruz. Kolej benim için çok özeldir.
Kolejli hastalarıma her zaman özen gösterir, ayrıcalık tanırım.
Tabii bunlarla TED’e vefa borcumuzu ödeyebilir miyiz bilemiyorum.
Günahın Üç Rengi-Madalyonun Öteki Yüzü / Remzi Yayınları

Gülseren BUDAYICIOĞLU’65

Gülseren Budayıcıoğlu Ankara’da doğdu. 1965 yılında TED
Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam etti. 1968 yılında yayın hayatına
başlayan TRT’de 5 yıl süresince kadrolu spiker olarak görev yaptı. 1972’de mezun olduğu Tıp Fakültesi’nin ardından 1973 yılında
evlenerek, TRT’den ayrıldı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1977 yılında uzman olan Budayıcıoğlu,
1982’de Doçent olmak üzereyken tercihini doktorluktan yana kullandı ve üniversiteden ayrıldı. 23 yıl Ankara’da serbest hekim olarak çalışan Budayıcıoğlu, 2005 yılında Ankara’da Türkiye’nin ilk
özel psikiyatri merkezi ‘Madalyon Psikiyatri Merkezi’ni kurdu.
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Pelin Ercan’93

Tangonun başkentinde bir Kolejli
Başlangıçta bir hobi olarak tangoya başlamış Pelin Ercan. Ama zamanla bu dans öyle bir
tutkuya dönüşmüş ki, hayatındaki her şeyi onun üzerine kurmuş adeta. Sırf tangoya daha
fazla zaman ayırabilmek için Buenos Aires’e bile taşınmış. 2006 yılından bu yana burada
yaşayan Ercan ile hayatının vazgeçilmez parçası tangoyu konuştuk.

T

Tangoyla tanışmanız nasıl oldu? Neden
tangoyu seçtiniz?
angoya New York’ta yaşadığım
dönemde, yalnızca bir hobi
olarak başladım. Aslında
dans derslerine salsa ve
swing gibi farklı danslarla
başlamıştım. Arjantin tangosuyla tanıştığım ve diğer danslardan ne kadar farklı olduğunu, hatta
yalnızca bir dans değil de bir kültürün,
bir toplumun, bir duygunun sembolü
olduğunu anladığım anda ise, benim
hayatımın vazgeçilmez bir parçası
haline geldi.

Tangoya başlamanın belli bir
yaşı var mı? Genel olarak ne
kadar sürede öğrenilir?
Genelde öğrencilerimize,
yürümeyi bilen herkes tango
yapabilir, deriz. (Gerçi tek
bacağı olmadığı halde
milongada (tango yapılan kulüpler) dans
eden de gördüm;
yani bu bile sınır
değil
belki.
Tango sosyal
bir
dans,
popüler

kolejliler ŞUBAT2009

bir dans. Her yaşa, her fiziksel konuma uyum sağlayabilen bir dans. Tabii profesyonel olarak dans etmek ya da
gösteri dansçısı olmak gibi hedefleri olanlar için kurallar
biraz daha sıkı; ama klasik bale veya modern dansla
kıyaslanamaz bile.
Tango yapmaya, ilk dersinizden başlarsınız, ama öğrenme süreci hiçbir zaman
bitmez. Hayat gibi, dans etmeye devam
ettiğiniz sürece öğrenme ve gelişme de
devam eder.

Tango yaparken neler hissediyorsunuz?
Tangonun sizin için anlamını tanımlayacak olursanız neler söyleyebilirsiniz?
Benden tangoyu tanımlamamı istediklerinde hep şunu söylüyorum: Tango
sarılmaktır. Hiç tanımadığınız birine, bir
parça boyunca sarılmak ve koşulsuz
güvenmek, teslim olmak, kendini vermektir.

Tangonun ruhsal ve bedensel katkıları
nelerdir? Bu dansı yapmak isteyenlere
neler önerirsiniz?
Hareket etmek, her zaman
hareketsiz kalmaktan iyidir. Ama
tango –sosyal anlamda yapıldığı zaman– fiziksel olarak çok
zorlayıcı, ya da spor niyetine yapılacak bir dans
değil. Ruhsal, sosyal
ve psikolojik olarak katkıları
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ise sınırsız. O anda hayatınızda neye ihtiyacınız varsa onun kılıfına bürünüyor tango, bazen bir arkadaş, bazen bir sevgili,
bazen bir psikolog, bazen düşmanınız, bazen aileniz olabiliyor.
Bu yüzden de bazen bir türlü kurtulamadığınız alışkanlığınız
haline geliyor. Tadını çıkarın. Ama sizi aldatmasına da izin vermeyin.
Buenos Aires’e yalnızca tango yapmak için gelen Türk
tangoseverler ne yoğunlukta?
Belli bir standardı yok aslında. Turistik aylarda, belki ayda
10-15 kişiyi buluyor. Türkiye’deki okulların düzenlediği turlarla
gelenler oluyor. Bazen de yalnız başına ya da çift olarak geliyorlar. Çoğu zaten tanıdık ya da arkadaşlarım... Tango dünyayı küçültüyor.

Türkiye’de tangoseverlerle ne kadar sıklıkla buluşuyorsunuz? Burada dans etmek nasıl bir duygu?
Şimdiye kadar Türkiye’yi en az yılda bir kez ziyaret etme
şansım oldu ve gelir gelmez kendimi en yakın milongaya atıyorum. Çünkü aslında Türkiye’deki sosyal çevremin çoğunu
da tango çevresi oluşturuyor. Bir sene boyunca görmediğim
arkadaşlarımla milongada buluşup dansetmek, danslarındaki
ilerlemeyi ya da değişimi hissetmek de çok heyecan verici bir
duygu.

Mezunu olduğunuz TED Ankara Koleji ile ilgili neler söylemek istersiniz?
TED Ankara Koleji benim için bir aile gibi. Zaten Kolejli bir
aileden geliyorum ve Kolejli olmak benim için hep bir gurur
kaynağı olmuştur. Dünyanın neresinde olursanız olun böyle
kocaman bir ailenin parçası olduğunuzu bilmek çok güven
verici. TED Ankara Koleji bana hayatta ihtiyacım olan yaşam
bilgisini, değerlerini ve kültürünü kazandırdı diyebilirim.

Pelin ERCAN’93
Mühendis bir baba ve kütüphaneci bir annenin tek kız çocuğu olarak 1975 yılında Ankara’da doğdu. İlkokulu Özel Neşe
Okulu, ortaokul ve liseyi, TED Ankara Koleji’nde 1993 yılında
tamamladı. Ardından Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü
lisans ve New York Pratt Institute Grafik ve İletişim Tasarım Bölümü’nde yüksek lisanstan sonra, tekrar Ankara’ya ve Bilkent’e,
öğretim görevlisi olarak döndü. Ercan, 2006’dan bu yana Arjantin, Buenos Aires’te çok sevdiği tango dansını yapıyor, tango dersi veriyor, tango turistlerine rehberlik ve çevirmenlik yapıyor.
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KUTLU OLSUN!
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör'81

F

ODTÜ Sosyoloji Bölümü
hosgor@metu.edu.tr

Tarihsel Arka Plan: Kadın İnsan Hakları Kazanım
Mücadelesi

ransız Devrimi’nin kadın öncülerinden Olympe De
Gouges, Devrim sonrasında yayınlanan “İnsan ve
Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin kadınları kapsamadığını görerek bir “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Beyannamesi” kaleme alır. Kadınların giyotine
gitme hakları olduğuna göre, kürsüye çıkıp politika yapma
haklarının da olduğunu savunur. Ve evlilikte iki cinsin haklarının
ve yükümlülüklerinin eşitliğini sağlayabilecek bir tür “Kadın ve
Erkek Toplumsal Sözleşmesi” önerir. Ancak, Olympe de Gouges bu görüşleri nedeniyle 1793 yılında giyotinle idam edilir.
8 Mart 1857’de ise kadınlar açısından önemli başka bir
olaya tanık olur tarih. ABD’nin New York kentinde bir grup
dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil
fabrikasında greve gider. Polisin işçilere saldırısı sonucunda
ise çoğu kadın işçi yanarak can verir. 1910’da Danimarka'nın
Kopenhag kentinde düzenlenen 2. Enternasyonale bağlı
kadınlar toplantısında, Almanya Sosyal Demokrat Partisi
önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına, 8 Mart'ın "Dünya
Kadınlar Günü" olarak kutlanması önerisini getirir gündeme ve
öneri oybirliğiyle kabul edilir.
1975 yılına geldiğimizde, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bu
yılı Dünya Kadınlar Yılı olarak ilan ettiğini görüyoruz. İki yıl sonra ise Birleşmiş Milletler’in 8 Mart'ı tüm kadınlar için Dünya
Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdığını. Ve uzun
bir mücadele sürecinin ardından “kadın insan hakları” kavramının, vatandaşlık haklarına eklemlenerek Birleşmiş Milletler
gündemine oturduğunu. Kadın ve erkek ayrımı gözetmeksizin
yalnızca insan olarak doğmaktan kaynaklanan eşit, özgür ve
onurlu yaşamasını sağlayan sosyal, ekonomik ve siyasal hakları içerir kadın insan hakları. Ve kadınla erkeğin hukuk ve bu
haklar bağlamında eşit olduğunu vurgular.
8 Mart ve Türkiye’de Kadın İnsan Hakları

Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında
"Kadınlar Günü" olarak kutlanmaya başlandı. 1975 yılında ise
kutlamalar sokağa taştı. "Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı"
programından Türkiye'nin de etkilenmesiyle, "Türkiye 1975
Kadın Yılı" kongresi düzenledi. 1980 Askeri Darbesi’ni takip
eden dört yıl süresince 8 Mart kutlamaları yasaklandı; 1984’ten
itibaren ise her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından “Dünya
Kadınlar Günü” yeniden gündemde yerini aldı.
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Aslında tüm bu kutlamalar feminist söylemin yansımalarıdır. Kadınlar "sessiz" değildir bu ülkede; hiç de sessiz
olmamıştır. Bu ses ruhunu 1923’lerde bile varolan kadın hareketinin öncülerinden Halide Edip, Nezihe Muhittin gibi değerli
kadın düşünürlerinden alır. Bazen “milliyetçilikle feminizm”
elele vermiş, 1923 döneminde olduğu gibi; bazen de kendi
yolunu bulmaya çalışmıştır, kadın hareketi 1980 sonrasındaki
gibi. Cumhuriyetin temelinde harcı bulunan kadınlar, 1926’da,
yani Cumhuriyet’in ilanından üç yıl sonra, Medeni Yasa’ya,
Türk Ceza Kanunu’na ve yurttaşlık haklarını koruyan diğer
yasalara sahip olur. Tüm bu girişimler kadınları “teba” olmaktan “yurttaş” olmaya taşıyan çok önemli adımlardır.
Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan
Kaldırılması Sözleşmesi’ni (CEDAW) 1985’de imzalayıp onaylar. Kadın kuruluşları, barolar, sendikaların kadın hakları kurulları ve diğer sivil toplum kadın örgütleri toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yapılabilmesi için yoğun emek harcarlar bu
süreçte. 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası, Medeni Yasa, İş
Yasası, Anayasa ve ardından 2004 yılında kabul edilen Yeni
Türk Ceza Yasası kadınların kendi hakları için verdikleri etkin
mücadelenin bir ürünüdür aslında. Ancak, yasalardaki tüm bu
eşitlikçi vurgulara rağmen, uygulamalarda toplumsal cinsiyete
dayalı eşitsizlik halen devam eden önemli bir sorundur.

Gelinen Nokta: Kadın İnsan Haklarıyla İlgili Sorun
Alanları..
Günümüz Türkiye’sinde sınıfsal, bölgesel, etnik, kentsel/kırsal gibi konumlara bağlı ciddi farklılıklar bulunuyor. Ve bu
farklılıklar kadın insan haklarının pratiğe yansımasında önemli
sorunlar üretiyor. Örneğin, tüm yasal müdahalelere rağmen,
hâlâ nüfusa kaydı ol(a)mayan ve buna bağlı olarak en temel
vatandaşlık haklarından yoksun kadınlar var Türkiye’de. Kadın
insan hakları açısından, aile hukukundan yararlanamayan;
resmi nikahı bulunmayan; çok eşliliği pratik eden; erken yaşta
zorla evlendirilen; miras hukukunun kadına sunduğu haklardan yararlanamayan; temel eğitim hakkına bile erişemeyen
kadınlar mevcut. Öyle ki, UNESCO’nun hazırladığı Herkes İçin
Eğitim’de (HİE) Küresel İzleme Raporu’na göre, incelenen 128
ülke içerisinden Türkiye, 2015 yılına kadar ne temel ne de orta
öğretimde, HİE’nin toplumsal cinsiyet eşitliği amacına ulaşmasını sağlayamayacak 12 ülkeden biri olarak belirtiliyor
(UNESCO, 2003).
Aynı Türkiye’de ise, bir çok AB ülkesine kıyasla oldukça
yüksek sayıda önemli profesyonel mesleklerde çalışan kadınlar bulunuyor. Kadın eğitim hakkını kullanabilme fırsatını yakaladığında, yüksek eğitim imkanlarına erişebiliyor ve önemli
görevlerde sınırlı sayıda da olsa istihdam ediliyor. Ancak bu
eğitimli profesyonel kadınlar içinde sorunlar devam ediyor.
Örneğin, hem özel alana yönelik (ev işi, çocuk doğu-
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mu/bakımı/gelişimi v.b.g.) hem de kamusal alandaki (çalışma
hakkı, sosyal haklar, siyasal haklar, eğitim hakkı v.b.g.) konularında ayrımcılığa maruz kalabiliyor kadınlar; ya da kadına
yönelik aile içi şiddet pek te toplumsal konum ayrımı gözetmiyor.
Geleneksel-ötesi Toplumda Eril İdeoloji Değişiyor
(mu)

Eril ideoloji girdiği kalıbın şeklini alan su gibi hep var aslında. Geleneksel ya da geleneksel-ötesi (modern) toplum ayrımı
gözetmeden şekil değiştiriyor ataerkillik, yaşamlarımıza yön
veren iktidar biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz modernlikle birlikte sanki yok olacağını varsayıyoruz bu iktidar biçiminin.
Kadın-erkek eşitsizliğinin biyolojik olmasından öte, sosyal
bir inşa süreci olduğunu öne sürer sosyologlar. Bu yüzden de
biyolojik cinsiyet (sex) tanımından öteye geçip, toplumsal cinsiyet (gender) kavramını kullanırlar kadın erkek eşitsizlik tartışmalarında; çünkü “kadınlığın” ve “erkekliğin” sosyalizasyon
sürecinde inşa edildiğini düşünürler. Cinsiyetlere toplum tarafından
atf edilen değerler farklıdır; oğlan
ve kız bebek için toplum rolleri
farklı inşa eder. Kadınlığın ortak
bileşeni, kadının toplumu yeniden
üretim rollerini bir anlamda görevini de üstlenmiş olmasıdır aslında.
Bu deneyimde ortak paydaşlar
kadınlardır, sınıfsal, etnik, ırksal ya
da diğer farklılıklar gözetilmeden.
Bu yüzden bedeni “kıymetlidir”
kadının, sadece kendisi için değil,
toplumsal varlık olarak bulunduğu
toplumu yeniden inşa eden “öznesi” olduğundan. Kadın
bedeni hep kontrol altına alınmaya çalışılmıştır; bekaret kemeri uygulamalarından töre cinayetlerine uzanan farklı toplumlarda farklı biçimlerde pratik edilse de, özdeki toplumsal kaygı
aynıdır- eril toplum kadın bedenini nasıl kontrol altına alabilir?
İki önemli kavram daha var bu kadın-erkek eşitsizliğinin
temelinde. İlki, kadının bu yeniden üretim sürecine yönelik "kullanım emeğini", "değişim emeğine" dönüştürmesiyle ilgili. Yani
özel alanda ev işlerini ya da çocuk doğum/bakım/gelişimini
gerçekleştirirken yeniden ürettiği kullanım emeğini, kamusal
alana taşıyarak "değişim emeğine" - ücret karşılığında çalışmaya dönüştürmesini içeriyor. İkinci boyutunu ise kamusal
alanda para kazanan erkeğin özel alana, ev işleri, çocuk
bakım/gelişim gibi süreçlere katılımını oluşturuyor.
Sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kadınların giderek artan oranda özel alandan kamusal alana geçtiğini görüyoruz. Kadınlar, örneğin eğitim hakkını kullanmayı, iş gücüne
katılmayı, çalışma hakkını ya da siyasal hakları artan oranda
talep ediyor. Ancak, erkekler özel alanda aktif olmayı nedense
red ediyor. Evlilik kurumu, çocuk sahibi olmak gibi değerler
giderek önemini kaybediyor günümüz geleneksel-ötesi/modern toplumlarında. Kadınlık değişim içindeyken, özel
alandan kamusal alana yönelirken kadınlar; erkekler özel alana katılma konusunda adeta bir tür direnç gösteriyor. Bugün

birçok gelişmiş ülkede, örneğin doğurganlık oranları giderek
geriliyor, hatta nüfus kendini yenileyemiyor ve azalıyor.

Sonuç yerine..

Erkeklik değişimi kadınlık değişimine ve taleplerine ayak
uyduramıyor artık bu yüzyılın modern toplumlarında. Eril güç
kendine atfedilen pasif role farklı stratejilerle direniyor. Kırsal
alanda kız çocuğunun bir adım ötedeki okula bile gitmesine
izin vermeyen ideoloji, nasıl oluyor da kentsoylu olduktan sonra erkeğin örneğin, eşinden boşanmasıyla birlikte çocuğundan da boşanıveriyor olmasını, onunla ilgilenmemesi ve
sorumluluklarını yerine getirmemesini onaylıyor? Neden erkek
özel alandan uzaklaşıyor ve modern yaşamlar bunu onaylıyor?
Bu kadın meselesinde bir an durmamız ve yeniden düşünmemiz gerektiğini gösteren bir değişim (belki de duraklama).
Kadınlar yaklaşık iki yüzyıldır kamusal alana katılmak için hak
temelli mücadeleler veriyor, eğitim hakkı, çalışma hakkı, siyasal haklar gibi kadın sorunsalına yönelik taleplerle sosyal devletin rolünü hatırlatıp duruyorlar. Ya erkekler? Kadınlar bu hakları kısmen de olsa kazanırken onlar eril ideolojiden ne
kadar kopuyor? İktidarı bırakmamak adına özel alana
katılımı red etmeleri, hatta tümden uzaklaşmaları modern
toplumda ataerkilliğin aldığı yeni bir biçim olarak yorumlanabilir mi?
Öyle görünüyor ki kadın/erkek eşitsizliğini ortadan kaldırabilmek için daha epey mücadele verilecek; sadece 8
Mart’ta bir günle sınırlı kalmayan, yıl boyunca söylenecek
epey söz, atılacak epey adım olacak. Yine de kadın insan
hakları kazanım mücadelesinde emeği geçmiş tüm özverili
kadınları anmak boynumuzun borcu...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun !

Doç. Dr. Ayşe GÜNDÜZ HOŞGÖR’81

TED Ankara Koleji’nden 1981’de mezun oldu; lisans
derecesini 1986’da ODTÜ İstatististik Bölümü’nden; yüksek lisans derecesini ise 1989’da yine aynı bölümden
aldı. 1985-1987 tarihleri arasında TÜBİTAK Yapı Araştırma
Enstitüsü’nde araştırma asistanı olarak çalıştı; 1987 yılında
ODTÜ Sosyoloji Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak
katıldı. 1992-1996 tarihleri arasında Kanada’daki Western
Ontario Üniversite’si Sosyoloji Bölümü’nde yürüttüğü doktora çalışmasını “İnsani Kalkınma ve Kadın İşgücü: Türkiye Deneyimi 1923-1990” başlıklı tezle tamamladı ve 1997
tarihinde ODTÜ Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2005-2008 tarihleri arasında COST,
Bilimsel ve Teknik Araştırma Avrupa Komisyonu, Sosyal
Bilimler Türkiye delegesi olarak görev yapan Gündüz
Hoşgör, halen doçent statüsünde ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde çalışıyor; hem Sosyoloji, hem de Kadın Çalışmaları ve Sosyal Politika Yüksek Lisans programlarında kalkınma sosyolojisi, sanayi ve modernleşme sosyolojisi,
sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konularında dersler
veriyor. İnsani Kalkınma, toplumsal cinsiyet ve etnisiteye
dayalı sosyal eşitsizlik, çocuk işçiliği ve eğitim sosyolojisi
konularında araştırmalar yürütüyor.
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Bütün kentler belirli isim ya da sıfatlarla bütünleşmişlerdir. O kentin ismi geçtiğinde aklımıza
hemen o betimlemeler gelir. Budapeşte Tuna’dır; Dublin edebiyattır; Buenos Aires tangodur...

Ankara Atatürk’tür, Cumhuriyet’tir

D

Zerrin DAĞCI SAKARYA'71
zerrindsakarya@hotmail.com
Ankara’da zaman

(1. Bölüm)

iplomat olan eşimin yurt dışı görevi nedeniyle
bugüne dek beş kıtada pek çok kent/başkent
görme imkanım oldu. İflah olmaz bir Ankara tutkunu olarak, gittiğim ve yaşadığım her kentte
Ankara’yı aradım. İlk tayinimiz İsviçre’nin Başkenti Bern’di. Bern de tıpkı Ankara gibi küçük bir
şehirdir. Şehrin orta yerinden akan Aare nehri kıyısında yürürken, Ankara’nın çaylarının, derelerinin neden üstlerinin
kapatıldığına anlam veremezdim. Antikacıların, halıcıların,
resim galerilerinin ve hatıra eşyası satan dükkanların bulunduğu cadde olan Kramgasse’deki o güzelim 250-300 yıllık
bakımlı yapıları gördükçe Ulus semtinin ve Ankara Kalesi’nin
neden bu kadar bakımsız ve renksiz olduğunu düşünürdüm.
Bükreş’teki Ankara Sokak ve Roma’daki Ankara ve Mustafa Kemal Meydanlarından geçmek, bana ait olduğum şehri
hatırlattığı için hep gurur vermiştir.
Bir kenti sevmek için kişisel tarihinizin kilometre taşlarının
orada yaşanmış olması gerekir. Yani o kentte doğmak, büyümek, okula gitmek, aşık olmak, evlenmek, çalışmak, çocuk
sahibi olmak o kentle kurulan bağlarınızı pekiştirir.
Bunca yaşanmışlıktan sonra o kenti benimser ve daha
farklı bir gözle bakmaya başlarız.
Bütün kentler belirli isim ya da sıfatlarla bütünleşmişlerdir.
O kentin ismi geçtiğinde aklımıza hemen o betimlemeler gelir.
Roma aşk ve sanat kentidir; Paris de Roma’ya benzer ama
daha bohemdir; Londra aristokrattır; Viyana valsler diyarıdır;
Madrid flamenkodur; Budapeşte Tuna’dır; Dublin edebiyattır;
Buenos Aires tangodur. Ankara ise Atatürk’tür, Cumhuriyet’tir.
Nüfusu 4 milyonu geçen, 24 ilçesi olan ve 30.715 km karelik yüzölçümüyle Ankara’nın, Cumhuriyet’ten önce tarihsiz ve
küçük bir kasaba olduğu düşünülür. Oysa bu kentin binlerce
yıllık bir geçmişi vardır.
Ankara artık eskisi gibi küçük değil ama yaşaması kolay bir
şehirdir. Ulaşımı sizi hiç zorlamaz. Metroyla pek çok uzak nok-
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taya kolayca ulaşılabilir. Öyle İstanbul’da olduğu gibi her gün
4-5 saatiniz yollarda geçmez. İşinize en fazla yarım saatte
gidersiniz. Öğlen arası bir arkadaşınızla buluşup yemek yedikten sonra işinize geç kalmadan dönebilirsiniz. Akşam iş çıkışı
bir tanıdığınızla buluşup bir yerde kahve içip, çıkışta da bir
sanat galerisi gezip, eve dönebilirsiniz. Akşam yemeğinizi
hazırlamak için hala vaktiniz vardır.
Sık yapılan şikayetlerden birisi de Ankara’da denizin
olmayışıdır. Deniz şüphesiz yerleşim yerlerine farklı bir güzellik
vermektedir. Ama güzellikte tek kıstas “deniz” olsaydı, Roma,
Paris, Viyana, Madrid, Moskova, Budapeşte, Bükreş, Berlin ve
muhtelif kıtalarda denize kıyısı olmayan pek çok kent “güzel”
sınıfında olmayacaktı. Ayrıca insanların tutkuları farklıdır.
Orman, bozkır hatta çöl seven pek çok kişi tanıdım. İki yılımızı
geçirdiğimiz Senegal’in başkenti Dakar’da karavanlarla Sahra
Çölü’ne gidip, birkaç gün ya da bir hafta tatil yapıp geri dönen
arkadaşlarımız oldu.
Ankara’nın kışı bir başka güzeldir. Kenti bir beyaz tül gibi
saran kar, kış mevsiminin en güzel anlarını yaşatır. Konfeti gibi
yere düşen kar taneleri günün her saatinde görsel bir şölen
sunar.
Biraz tarih

Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ankara
paleoletik çağdan bu yana yerleşim yeridir. Hitit yazıtlarında
rastlanan Ankuva şehrinin Ankara olduğu iddiası olsa da, bu
konu henüz bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Efsaneye göre
Ankara kent olarak ilk kez Frig kralı Midas tarafından gemi
çapası anlamına gelen Ankyra adıyla kurulmuştur. Bir diğer
efsaneye göre ise, Galatlar, Mısırlılarla yaptıkları savaş sonunda ganimet olarak edindikleri gemi çapalarından esinlenerek
kentin adını Ankyra koymuşlardır. Roma döneminde bazı sikke
ve madalyonlarda çapa Ankara’nın arması olarak kullanılmıştır.
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Arap-İslam kaynaklarında kentin ismi Engürü (Engürüye)
olarak geçmektedir. ‘Engü’ Fars dilinde üzüm demektir. Buradan da, Ankara ve civarındaki üzüm bağlarının tarihinin çok
eski olduğunu anlıyoruz.
Ankara’nın denizi yok, çevresi bozkır ama kendisi bir
“çapa kent”tir. 13 Ekim 1923’den bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentidir. Çok büyük emekler verilerek bir bozkır kasabasından çağdaş bir başkent yaratılmıştır.
Ankara’da Eski Zamanlar

Her şehir en iyi yürüyerek gezilir. Ankara’nın kışı güzeldir,
insana hüzün vermez. Kar yağışının olmadığı günlerde şehrin
en eski yapıları arasında yürümek ve kenti yeniden keşfetmek
güzeldir. Hele duraklar arasında bir kafeye oturup dinlenmek,
ya da yolda yürürken bir simit alıp günün sıkıntılarından birkaç
dakikalığına da olsa uzaklaşmak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Kentin çok fazla dışına çıkmadan tarihi kalıntıları
görmek mümkündür.
Roma Hamamı

Bir açık hava müzesi olan Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Çankırı Caddesi’ne doğru yürürken solumuzda kalır
ve semtin kargaşasında çok fazla fark edilmez. Hatta pek çok
kişi orada tarihi bir yer olduğunu dahi bilmez.
Ama caddeye bakan demir kapıdan içeri girip bir kaç
basamak yukarı çıktığınızda, kendinizi taşların büyülü dünyasında bulursunuz. Burası bir açık hava müzesidir.
MS III Yüzyılda Roma İmparatoru Caracalla tarafından
sağlık tanrısı Asklepion adına yapılmıştır. Yaklaşık 65.000 metre karelik bir alanı kapsayan bu mekanın aslında bir höyük
olduğu, Frig, Bizans ve Selçuklu dönemi buluntularıyla kanıtlanmıştır. Höyük altındaki kalıntılar çok iyi korunduğundan
yapının planı ve dönemiyle ilgili bilgi vermektedir. Hamamda
kazılar 1937 yılında başlamıştır.
Hamam, spor alanı (palestra), soğukluk (phirigidarium),
soyunma yeri (apoditarium), havuz (piscina), ılıklık (tepidarium), ve sıcaklıkla (caldarium), tipik bir Roma mimarisini sergiler. Ilıklık ve sıcaklık bölümleri yeraltı ısıtma sistemi ile desteklenmiştir ve diğer bölümlere göre daha geniştir.
Bir bölümü Bizans mezarlığı olan hamamda, başlıklı

sütunlar, mil taşları, kitabeler, lahitler ve çeşitli mimari eserler
sergilenmektedir.
Giriş ücreti sadece 3 TL (yazı ile üç) olan bu hamamın ziyaretçisi ne yazık ki çok az. Kalıntılarla ilgili, hamamın bölümlerini anlatan küçük tabelaların dışında her hangi bir açıklama
yoktur.
Jüstinyen Sütunu

Roma Hamamı’ndan çıkıp karşıya geçtikten sonra, eski
Sümerbank’ın yanındaki sokaktan yukarı doğru yürüdüğünüzde karşınıza küçük bir meydan çıkar. Burada kare bir kaide
üzerinde Jüstinyen sütunu yükselmektedir. Kendine özgü bir
mimarisi olan bu sütun, 15 metre yüksekliğindedir, tuğladan
yapılmış ve daire görünümü verilmiştir. Sütun, yapraklarla süslü bir Korint başlığı ile sonlanmaktadır. Uzaktan bakıldığında
tek parça gibi görünür. İmparator Jüstinyen’in Ankara’yı ziyareti anısına dikildiği düşünülen bu sütun, halk arasında Belkıs
Minaresi olarak bilinir. Taş Han’ın yanında bulunan sütun,
Cumhuriyetle birlikte Valilik Binası’nın önündeki meydana getirilmiştir. Sütunun üstüne leylekler yıllardır yuva yaparak bu tarihi esere farklı bir görüntü vermektedirler.
Augustus Tapınağı

Ulus’ta, Hacı Bayram Camii ile aynı duvarı paylaşan
Augustus Tapınağı, Monumentum Ancyrnum (Ankara Anıtı)
olarak da bilinir. M.Ö. II. Yüzyılda Frig tanrısı Men adına
yapılmıştır. Şehir Romalıların eline geçtikten sonra, son Galatya hükümdarı Amintos’un oğlu Kral Pilamenes tarafından
Roma İmparatoru Augustus adına ve bir bağlılık göstergesi
olarak yaptırılmıştır. Tapınağın duvarlarında, Augustus’un
başarıları, savaşları, yaptığı işler ve düzenlediği şenlikleri belirten yazıtlar bulunmaktadır. Bunlar antik dünyanın en ünlü ve
uzun yazıtlarıdır. Dilleri Latince ve Yunanca’dır.

F. Zerrin DAĞCI SAKARYA’71
Sinop Boyabat'ta doğan F. Zerrin Dağcı Sakarya, ilk ve orta
öğrenimi TED Ankara Koleji’nde 1971 yılında tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra Kültür ve Ulaştırma
Bakanlıklarında çalıştı. Bir süre Gazi Üniversitesi’nde ders veren
Sakarya, halen AÜSBF’de "Diplomatik İngilizce" dersini vermektedir. Eşi diplomat olan Sakarya, bir kız çocuğu annesidir.

Yerel Seçimler Yaklaşırken

Türkiye’yi bekleyen 2009 Yerel Yönetim Seçimleri’nde
geri sayım başladı. Seçim atmosferine iyice girildiği şu günlerde, 29 Mart günü yaklaştıkça seçilecek adayların ve seçmenlerin heyecanı da artıyor.
18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı seçme ve
seçilme hakkına sahiptir. Ülkemizde oy kullanmak zorunlu
olup, bu kurala uymama cezaya bağlanmıştır. Hepimizin
farklı siyasi partilerinden haberdar olup, bilinçli oy kullanmamız önemli bir konudur. Kullanılan oy gizlidir. Kimsenin

oyunuzu belirli bir yönde kullanmanızı söyleme hakkı yoktur. Demokrasiler herkesin mecliste temsili ile işler ki bu da
ancak hepimizin oy vermesiyle mümkün olur. Bu yüzden
her birey vatandaşlık hakkı olan “oy kullanma” işlemini yerine getirmekle yükümlüdür. 29 Mart 2009 Pazar günü sandık başına gidecek vatandaşlar, bulundukları il ya da ilçeye
göre; il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları, belediye
meclis üyeleri, köy muhtar ve köy ihtiyar meclisi üyeleri ile
mahalle muhtarları seçimleri için oylarını kullanacaklar.

ŞUBAT2009 kolejliler
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BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISI

BEKLENTİLER

Prof. Dr. Namık Kemal PAK
ODTÜ Fizik Bölümü

İ

MİKRO EVRENİN STANDARD MODELİ

nsanlık, tarih boyunca esas olarak ‘nelerden oluşur?’ ve
‘bir arada tutan şey nedir?’ soruları çerçevesinde
doğayı anlamaya çalışmıştır. Sayısız deneyler ve kuramsal çalışmalar göstermiştir ki madde çok az sayıda ve
oldukça küçük yapı taşlarından oluşmaktadır. Diğer bir
deyimle her şey bir metrenin on milyarda biri büyüklüğündeki atomlardan; atomlar kendilerinden on bin kat
küçük çekirdek ile bir milyar kat küçük elektronlardan; çekirdek ise kendinden on kat daha küçük nötron ve protonlardan
oluşmaktadır. Böylesi küçük varlıkların davranışları günlük

kolejliler ŞUBAT2009

hayatta gözlemlediğimiz cisimlerinkinden çok farklıdır. Bu davranış prensiplerinin bütünü kuantum mekaniği olarak
adlandırılır. Öte yandan, doğanın bütünlüğü ve işleyişi dört
temel kuvvet yasasına (gök cisimlerinin düzenini sağlayan
çekim kuvveti, atomun düzeninden sorumlu elektrik kuvveti,
çekirdeği bir arada tutan yeğin kuvvet ile çekirdeğin kararsızlığına, yani radyoaktiviteye yol açan zayıf kuvvet) dayanmaktadır. Doğanın yapısını ve işlevini kavramak, en temel düzeyde
Elementer parçacıkların birbirleriyle nasıl etkileştiklerini anlamayı gerektirir. Böyle bir çaba sonucunda oluşturulacak bir
teori, bir anlamda doğanın temel kuvvetlerinin teorisidir. Yaklaşık 40 yıl öncesine kadar bu dört tür kuvvet, farklı teoriler çerçevesinde tartışılıp anlaşılabiliyordu.
Fizikçilerin çok eskilere uzanan düşü bilinen kuvvetlerin
tümünü içeren, yani tek bir matematiksel çatı altında birleştiren
bir mastır teori oluşturmaktır. Böyle bir birleştirme henüz gerçekleştirilmiş değil; ancak geçen 30-40 yılda bu doğrultuda
çok önemli adımlar atılmıştır. Standard Model (SM) olarak
adlandırılan bu modelin en çarpıcı özelliklerinden bir Higgs
mekanizması adı verilen son derece şık bir kütle yaratma
mekanizmasına sahip olması. Bu şık kütle yaratma mekanizmasının ilk göze çarpan yan ürünü kütleli yeni bir Higgs parçacığı. Yıllardır yapılan çalışmalar sonucu kütlesi için belirli
limitler de konulmuş. LHC hızlandırıcısında ilk aranacak nesne
herhalde bu Higgs parçacığı olacak. Higgs öngörülen özelliklerle gözlenebilirse, SM kanıtlanmış olacak ve tamamlanmış
ve oturmuş bir teori statüsü kazanacak. Diğer taraftan, erken
evren koşullarının yaratılıp test edilecek olması bugünkü evrenin nasıl mümkün olabildiğini bizlere kanıtlayacaktır. Bu deneyin, insanlık tarihi boyunca süregelen ‘doğayı anlamak’ adlı
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yolculuğun adımlarından yalnızca biri ama önemli biri olduğu
unutulmamalıdır.
BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISI

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), İsviçre’nin Cenevre
kentinde kurulu Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)
tarafından yirmi yılı aşkın bir süredir planlanan, parça parça
kurulan ve yaklaşık 4 milyar Euroya malolmuş bir bilimsel
ölçüm cihazları parkı ve üzerinde aynı anda bir çok farklı deneyin yapılabildiği bir deneyler sitesidir. LHC, 10 Eylül 2008 tarihinde ilk olarak çalışmaya başlamış, ancak 19 Eylül’de bir teknik arıza nedeni ile geçici olarak durdurulmuştur. Bu yılın ilkbaharında tüm teknik sorunları giderilmiş olarak yeniden çalışmaya başlaması beklenmektedir. Çarpıştırıcının ismindeki
‘Büyük’ onun alan ve enerji olarak büyüklüğünü, ‘hadron’
kısmı ise onun atom çekirdeğinde bulunan parçacıkları (yani
protonları) çarpıştırmaya dayalı olmasını gösterir. LHC ulaşabildiği enerji seviyesi, veri işleme için gereken bilgisayar ağının
büyüklüğü, evrenin ilk anlarını yoklayabilme gücü ve gerektirdiği bilimsel ve teknik uzmanlık düzeyleri bakımlarından tarihin
en iddialı ve en büyük projelerinden biridir.
LHC’de yeni parçacıklar proton çarpışması yoluyla elde
edilecektir. Bu noktada akla iki soru gelebilir: İlki, proton nedir,
özellikleri nelerdir? İkincisi ise, neden proton da başka bir parçacık değil?
İlk sorunun yanıtı yalın bir ifade ile şöyle verilebilir: Proton,
elektrondan 1840 kat daha ağır, onunla zıt yüke, yani pozitif
yüke, sahip bir parçacıktır. Proton hidrojen atomunun çekirdeğinde tek başına, diğer bütün atomlarda ise atom numarası
kadar sayıda bulunur. Proton uzun ömürlü bir parçacıktır;
yaşam süresi milyar kere trilyon kere trilyon yıldan daha uzundur. Proton temel bir parçacık değildir; yeterince sert çarpışmalara maruz kalırsa içinde başka parçacıklar (kuarklar ve
gluonlar)olduğu dolaylı da olsa görülür. İkinci soruya gelince,
öncelikle bilinmesi gereken şey bir parçacık çarpıştırıcısında
parçacık demetlerinin elektrik ve manyetik alanlar kullanılarak
hızlandırılıp kontrol edildiğidir. Bundan dolayı kullanılacak parçacıklar elektrik yüküne sahip olmalıdırlar. Öte yandan, parçacıkların yeterince uzun ömürlü olmaları gerekir; yoksa
hızlandırılan demetler daha çarpışamaya giremeden yok olur
giderler. Dolaysıyla elde topu topu 3 seçenek kalır: elektronlar,
protonlar (yukarda protonun ne denli uzun ömürlü bir parçacık
olduğunu ayrıntıyla belirtmiştik) ve çok sayıda proton içeren
yapılardan başka bir şey olmayan iyonlar ile bunların karşıt

maddeleri. Elekrik yüklü parçacıkların en önemli özelliklerinden biri hızları değiştiğinde (yani ivmelendiklerinde) ışıyarak
enerjilerini kaybetmeleridir. Protonlar elektronlardan 1840 kat
daha ağır oldukları için hızlandırma sürecinde elektronlara
göre çok daha az enerji kaybederler ve bu yüzden yüksek
enerjili bir çarpıştırıcı yapmak için en iyi seçenek protonları
veya iyonları kullanmaktır. LHC işte bu yüzden proton ve iyon
demetlerini kullanmaktadır.
İlk aşamada hidrojen atomları standart hidrojen tüplerinden alınarak elektronlar ayıklanır ve hidrojenin çekirdeğini oluşturan protonlar bir doğrusal hızlandırıcıya gönderilir. Protonlar
bu hızlandırıcıdan çıktıklarında ışık hızının yaklaşık % 30’una
kadar hızlanmış olur (ışık hızının saniyede 300,000 km). Protonlar bu doğrusal hızlandırıcıdan ivmelendirici bir sisteme
alınır ve buradan çıktıklarında hızları ışık hızının yaklaşık %
92’sine ulaşır. Bir sonraki aşamada protonlar sinkrotrondan
(manyetik ve elektrik alanları senkronize olarak kullanan bir
hızlandırıcı türü) geçirilir ve ışık hızının %99.998’i bir hızla
LHC’nin 27 km uzunluğunda, halka şeklinde ve yerin ortalama
100 m altından geçen ana tüneline yarısı saat yönünden yarısı
da zıt yönden olacak şekilde girerler. Protonlar burada 20 dakika süre ile dönerler ve LHC’nin gerektirdiği şekilde ışık hızının
%99.9999991’i bir hıza ulaşırlar. Bu geçmişte laboratuvar
koşullarında hiç ulaşılmamış muazzam bir hızdır. Gerçekten
de bu hıza ulaştığında protonun enerjisi durgunken sahip
olduğunun yaklaşık 7000 katına çıkar.
Hızlandırıcılar protonları belli bir hız ve yörüngede tutabilmek için mıknatıslar kullanır. LHC’de toplam 9300 mıknatıs
bulunmaktadır. Yeterince güçlü manyetik alan oluşturmak için
üzerinden 12 bin amper akım geçen, mutlak sıfıra yakın yani 270 santigrad derecede soğutulmuş süperiletken tellerden
faydalanılmaktadır (proton topaklarının bulundukları bölge
dünyanın en soğuk yeridir hatta dış uzay boşluğundan bile
daha soğuktur). Bütün hızlandırma sistemini bu derecede
soğutabilmek için toplam 96 ton sıvı helyum kullanılmaktadır.
Protonlar hemen hemen mutlak boşlukta hareket ederler. Zira
normal koşullarda çevrede bulunan hava molekülleri böylesine hassas bir çarpıştırıcının çalışmasını engeller. Protonlar 27
km’lik LHC tünelinde bir saniyede 11000 kez dönerler ve bir
saniyede 600 milyon çarpışma oluşur.
Dedektörler zıt yönden gelen proton topaklarının çarpıştığı,
çarpışma sonucu protonların parçalanıp alt parçacıklarının
(kuark ve gluonlar) kendi aralarında çarpışarak bilinen veya
yeni parçacıkların oluşumuna yol açtığı ve oluşan bu parçacıkŞUBAT2009 kolejliler
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ların bıraktıkları izler ve enerjiler yoluyla özel algılayıcılar ile tespit edildikleri cihazlar bütünüdür. LHC’nin 27 km’lik ana tüneli
üzerinde 6 farklı dedektör (diğer bir deyimle 6 farklı deney) yer
almaktadır. Kuarkların ve gluonların yüksek sıcaklık ve basınç
altında proton gibi hadronları oluşturmak yerine bir plazma
oluşturmaları beklenmektedir. Büyük Patlama’nın hemen
ardından evrenin bu halde olduğu düşünülmektedir. 6 detektörden biri olan ALICE evrenin bu evresini laboratuar koşullarında oluşturup analiz edecektir. ALICE bize evrenin bebeklik dönemi hakkında önemli bilgiler verecektir. Kuark-gluon
plazmasının oluşmasını sağlayabilmek için proton yerine her
biri 82 tane proton içeren kurşun iyonları çarpıştırılacaktır.
ATLAS ve CMS genel amaçlı, birbirlerinin buldukları
sonuçları doğrulayacak şekilde tasarımlanmış iki ayrı dedektördür. Bu dedektörler proton - proton çarpışmasından çıkacak ürünleri özelliklerine göre ayrıştırıp sınıflayacak ve bilinenlerin dışında yeni parçacıkların oluşup olmadığını araştırmamıza izin verecek verileri sağlayacaklardır. ATLAS, 46 m uzunluğu ve 25 m yüksekliği ile yapılagelmiş en büyük dedektör
özelliğine sahiptir ve bu dedektör üzerinde yaklaşık 3500
araştırmacı çalışmaktadır. CMS ise ölçüm tekniği itibari ile
daha küçük boyuttadır. CMS’in mıknatıs sistemi 10 bin ton
demir içermekte olup bu miktar Eyfel kulesindekinden daha
fazladır. CMS’de de 3500’den fazla kişi çalışmaktadır. Bu
dedektörlerin veri üretme hızı hakkında bir fikir sahibi olmak
için bir yılda üretecekleri verinin yazıldığı CD’lerin dünyadan
aya yol olacağını bilmek yeterlidir. Bu verilerin bilgisayarlarda
depolanması ve işlenmesi ciddi bir sorun oluşturmaktadır.
Bulunan çözüm ise elde edilen verilerin dünya üzerinde çok
çeşitli ülkeleri ve kurumları içeren GRID adlı bilgisayar ağına
dağıtılması ve gerektiğinde ilgili bilgisayarlardan okunarak kullanılması şeklindedir. GRID ağı aynı zamanda sağlık alanında
da kullanılacaktır.
FELAKET SENARYOLARI

LHC daha çalışmaya başlamadan önce dünya basınında
bir takım felaket senaryoları sıklıkla yer almıştı. Kimileri bunu
iyice abartıp LHC’nin dünyanın sonunu getireceğini ileri sürmüşlerdi. Dünyamız uzay boşluğundan gelen ve LHC’deki
protonlardan 10 milyon kez daha yüksek enerjiye sahip olabilen kozmik ışınlar adı verilen sürekli bir parçacık yağmuru altındadır. Bu yağmurun % 90’ı proton parçacıklarıdır. Yüksek enerjili kozmik protonların dünya gibi, güneş gibi sabit bir hedefe
çarpması ile LHC’de zıt yönlerden gelen protonların çarpışması hemen hemen eşdeğer etkiler bırakan iki farklı parçacık
çarpışması olayıdırlar. Kozmik ışınların yoğunluğu ve dünyanın
yüzey büyüklüğü ile yaşını hesaba katan basit bir tahmin dünya varolduğundan bu yana kozmik ışınların kabaca 100 bin
adet LHC deneyini çoktan yapıp bitirmiş olduğunu gösterir. Bu
kozmik LHC deneylerinin doğada bir felakete yol açtığına dair
herhangi bir belirti yoktur. Bu bağlamda LHC deneylerinden bir
felaket, dünyayı sonlandıracak bir olay beklemek gerçekçi
gözükmemektedir.
SONSÖZ

Evrenin işleyiş modelini inşa etmek için gerekli süre nedir
sorusunun yanıtı “100 yıl gibi” olarak çıkıyor karşımıza.
kolejliler ŞUBAT2009

1900’da Max Planck’ın ilk kuantum makalesi ile başlayan serüven 1930 ve 1940’larda parçacık hızlandırıcılarının geliştirilmesi ile ivme kazanmıştır. Zira kazanılan bu teknolojik yetkinlikle
maddenin derinliklerine ulaşılması ve iç yapısının daha derinden anlaşılması mümkün olmuştur. Bu serüven, ulaşılan bu
gözlemsel bilgilerin bir düzene sokulması için teorilerin aranması ve geliştirilmesi ve böylece oluşturulan teorilerin öngörülerinin yeni inşa edilen daha yüksek enerjili hızlandırıcılarında
test edilmeleriyle yaklaşık 100 yıldır günümüze kadar devam
etmiştir. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı doğayı anlamak adına
geliştirilmiş tarihin en büyük projelerinden biridir. Bu deneyin
sonuçlarının analizinde esas olarak, Higgs parçacığı odaklı bir
evren anlayışının doğrulanmasını beklemekteyiz. Ancak doğru
model bu seçeneklerden bambaşka bir yapıda da çıkabilir.
Böylesi bir durum, son 30-40 yılda doğayı anlama bağlamında oluşmuş bilimsel birikimimiz açısından, belli ölçüde hataya düştüğümüzü, doğayı anlamakta başarısız olduğumuzu
gösterir. O zaman her şeyi yeni baştan düşünmemiz gerekebilir. Umalım ki bu yeni sıfır noktasından evrenin doğru teorisine
ulaşmak yeni bir 100 yıllık süre gerekmeyecektir.”

Prof. Dr. Namık Kemal PAK
1947 yılında Samsun’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini
Samsun’da tamamladı. NATO Bilim Komitesi tarafından bilim
adamı yetiştirilmek üzere seçilen bir grup içinde ve o dönemde
yeni kuruluş aşamasında olan TÜBİTAK’ın şeref bursiyeri olarak
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde üniversite
eğitimini tamamladı. 1968 -1972 yılları arasında Berkeley’deki
Kaliforniya Üniversitesi’nde, Yüksek Enerji Fiziği dalında doktora
çalışması yaptı. 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Bölümü’nde Doçent ve 1988 yılında ODTÜ Fizik Bölümü’nde Profesör
oldu. Bu üniversitedeki öğretim üyeliği görevini halen sürdürmektedir. 1976 -1977 yıllarında Stanford Üniversitesi ve Kaliforniya
Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. 1979 -1986 yılları arasında aralıklarla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) ve Trieste’de bulunan Uluslararası Teorik Fizik Merkezi’nde araştırmalar yaptı. Araştırmalarının sonunda yaklaşık 100 uluslararası bilimsel makale yayımlanmış ve bu makalelere başka araştırıcılar tarafından uluslararası yayınlarda yaklaşık 900 atıf yapılmıştır. 1979
yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü ve 1989 yılında TÜBİTAK Bilim
Ödülü’nü almıştır. 1990 yılında Gelişmekte Olan Dünya Bilimler
Akademisi’ne (TWAS - bu akademideki 2 Türk üyeden biri),
1993’de de Academia Europaea (bu akademideki 3 Türk üyeden
biri) ve Türkiye Bilimler Akademisi’ne (TÜBA) üye seçilmiştir. Prof.
Dr. Namık Kemal Pak eskilere dayanan bir yönetim deneyimine
de sahiptir. 1988-1990 yılları arasında merhum Dr. Adnan Kahveci’nin Devlet Bakanlığı sırasında kendisine 2 yıla yakın danışmanlık görevi yapmıştır. Bu dönemde başlayan üst düzey yönetim
deneyimi ulusal (Üniversitelerarası Kurul Profesörlük Değerlendirme Komitesi Başkanlığı, TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı, TÜBA
Konsey Üyeliği, TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği ve TÜBİTAK Başkanlığı) ve uluslararası düzeyde (NATO, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin Bilim ve teknoloji alanındaki üst düzey karar platformları, Avrupa Bilim Vakfı, EUREKA, vb) pek çok temsilcilik
görevleri ile zenginleşmiştir.
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HANDE PEKER KUYUMCU’96

ÖZGÜR ÇAĞLAN KUYUMCU’94

MİTHAT YENİGÜN

FİKRET YENİGÜN’92

yüksek katký paylarýnýzdan dolayý
teþekkürler
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Disiplin ve sabırla gelen bir başarı öyküsü

Ecem Savun

Ecem Savun, henüz küçük bir çocukken babaannesiyle birlikte vakit geçirmek amacıyla
başladığı buz pateninde bugün yurtiçinde ve yurtdışındaki yarışmalarda almış olduğu
derecelerle adından sıkça söz ettiriyor. Ülkemizdeki kısıtlı buz pateni pistine rağmen azimle bu sporu devam ettirmekte kararlı olan TED Ankara Koleji 11. sınıf öğrencisi Ecem,
gelecekteki hedefinin buz pateninde Türkiye adına yeni başarılar elde etmek olduğunu
söylüyor.

B

Buz pateni sporuna başlamaya nasıl
karar verdin? Ne kadar süredir buz pateni yapıyorsun?
uz patenine başladığımda aslında
tam olarak bu sporun ne olduğuna
dair bir fikrim yoktu. Çünkü yaklaşık
üç yaşındayken babaannem beni
sadece eğlence amaçlı
götürmeye
başlamıştı ve ben bu
şekilde birkaç yıl kadar bunu
hobi olarak sürdürdüm.
Ancak babamın Adana’ya
tayin olması, benim buz patenine dört yıl ara vermeme
neden oldu. 2001 yılının
sonunda tekrar Ankara’ya
döndük. Kasım 2001 tarihinden bu yana buz patenine
kaldığım yerden devam ediyorum ve tam sekiz yıldır buz
patenini profesyonel anlamda spor olarak yapıyorum.

Tüm spor dalları gibi buz pateni
de fedakârlıklar istiyor, bu durumda okul ve paten arasında nasıl bir
denge kurdun?
Buz pateninde ciddi anlamda
başarı elde etmek istiyorsanız birçok şeyden fedakârlık etmeniz
gerekir. Yaklaşık haftada 10 saat
antrenman yapıyoruz buna kondisyon ve bale de eklenince bayağı bir
saat ediyor. Türkiye’de ciddi anlamda buz
kolejliler ŞUBAT2009

pateni pisti sorunu var. Sadece 2 tane olimpik buz pistine
sahibiz. Bunun bir tanesi Ankara’da. Durum böyle olunca, buzda aşırı bir yoğunluk var. Bu durum bizim yeterli antrenman saati bulmamızı engelliyor, bulsak bile
bu antrenmanların saatleri oldukça erken ya da geç
oluyor. Bu durumda okul durumumuzu tabii ki etkiliyor.
Hokey takımları, halk, figür pateni sporcu ve
hobi grupları hepsi aynı pistte kayıyorlar.
Diğer taraftan saatler ve tempo bu
kadar yoğun olunca okulla birlikte böyle bir sporu yürütmek gerçekten zor
oluyor.

Buz patenini yapmanda ailenin etkileri ne yönde oldu?
Ailem her zaman beni bu sporda
destekledi ve ellerinden gelen
bütün fedakarlıkları yaptılar. Sürekli
yaz kamplarına katıldım. Benim
bugün bu noktaya gelmem
benim çalışmalarım dışında ailemin bana sağladığı imkanlar ve
yaptıkları fedakârlıklardandır.

Şimdiye kadar katıldığınız yarışmalardan ve almış olduğun derecelerin en önemlilerinden bahseder
misin?
Bugüne kadar bir çok yarışmaya
katıldım ve hepsinde istisnasız heyecanlanıyorum. Zaten bu kaçınılmaz.
Katıldığım yarışmalarda çok iyi başarılar da elde ettim, çok kötü deneyimlerim de oldu. Derecelerime gelince şu
anda hatırlayabildiklerim, 2003 Gençlik
Kupası Bayanlar birinciliği, 2004 Türkiye
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imza atmış sporcular ve
antrenörler de bu kamplara katılıyorlar. Bu kamp
ortamı gerçekten bana
çok faydalı oluyor. Onların
çalışmalarını ve antrenman biçimlerini örnek alıyorum. Dünya çapında
örnek aldığım isimler
Tomas Verner ve Stephan
Lambiel, (Gerçi şimdi
bıraktı ama) Türkiye’de ise
tabii ki Tuğba Karademir
diyebilirim.

Şampiyonası Minik Bayanlar sekizinciliği, 2005 Silver Cup Silveryoungsters dokuzunculuğu, 2006 Ankara İl Şampiyonası
Yıldız Bayanlar ikinciliği, 2008 Türkiye Şampiyonası Genç
Bayanlar beşinciliği, 2008 Cumhuriyet Kupası Genç Bayanlar
üçüncülüğü ve 2009 Türkiye Şampiyonası Genç Bayanlar dördüncülüğü.

Bu yarışmalara dair unutamadığın bir anın var mı?
Yarışmalarda unutamadığım bir sürü anım var. Bunlardan
bir tanesi İzmit’te sanırım 2006 Türkiye Şampiyonası’ydı. İlk
ısınma grubunun ikinci yarışmacısıydım. Isınmada patenimin
çeliği patenimden çıktı. İnanılmaz bir olaydı. Yarışma heyecanı
içinde böyle bir olayın başınıza gelmesi ciddi anlamda sizi çok
etkiliyor ve daha çok strese sokuyor.

Bu spora ilk başladığında bugün bu noktaya geleceğini
tahmin ediyor muydunuz?
Aslında tahmin etmiyordum çünkü yaşıtlarıma baktığımda
çoğunun okul ve pateni bir arada yürütemeyip sporu bıraktıklarını görüyordum ve bu da beni endişelendiriyordu. Bugün bu
başarıları elde etmeyi spora başladığımdan beri hep istemiştim ve şu anda da bu başarıları yavaş yavaş elde etmeye başladım.

Türkiye’den ve dünyadan örnek aldığın isimleri ve bu kişilerin hangi özelliklerini örnek aldığını bizimle paylaşır
mısın?
Yazları genellikle uluslararası kamplara gidiyorum. Bu
kampların sayısı çok olmadığı için dünyada bir çok başarıya

Sürekli yükselen bir grafiğin var. Gelecekteki
hedeflerin nelerdir?
Gelecekte tabii ki bu
sporu bırakmayacağım
ama Türkiye’deki imkanlar
çok kısıtlı ve buz pateni
henüz yeteri kadar tanınmıyor ve gereken önem
verilmiyor. Belki 2011
Erzurum Universiade yani
25. Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları bu spora verilen önemi biraz arttırır. Benim ilerideki hedeflerime gelince öncelikle tabiî ki ev sahibi ülke olarak bu organizasyonda buz pateninde Türkiye adına yarışmak ve başarılar elde etmek.
Buz pateni sporunu yapmak için hangi özelliklere sahip
olmak gerektiğini öğrenebilir miyiz?
Bu sporu yapabilmek için ciddi anlamda disiplinli ve sabırlı olmak gerekiyor. Bir hareketi yapmanız aylar alabiliyor. Disiplinli olmanın yanında bir çok fedakarlık istiyor. Hayatınızı antremanlarınıza göre düzenliyorsunuz. Her şey bu doğrultuda gidiyor. Uyumanız, gezmeniz, tatiliniz her şey patene bağlı olarak
şekilleniyor. Bunların yanında beslenmenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. En ufak bir denge bozukluğu direkt hareketlerinizi etkiliyor.

TED Ankara Koleji senin için ne ifade ediyor? Okulunun
sana kazandırdıkları hakkında neler söylemek istersin?
TED’li olmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Gerçekten biz
çok büyük bir aileyiz ve çok güçlüyüz. TED Ankara Koleji’nde
okumak benim için çok özel bir duygu, çünkü benim anneannem dahil ailemdeki herkes TED’li. Annem Ebru Savun (Ergül)
1985, babam Can Savun 1979, dayım Mehmet Ergül 1991,
anneannem Oya Ergül (Ülkü) 1967, halam Oya Dinçsoy 1973
TED Ankara Koleji mezunu. Ben de bu geleneği devam ettirdiğim için çok mutluyum. Bu okulda okumanın bana kazandırdığı en önemli özellik disiplindir. TED Ankara Koleji’nde okumaktan çok mutluyum ve okulumu çok seviyorum.
ŞUBAT2009 kolejliler
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Burslu öğrencilerimizden Ece Yaşar ve
Ali Gökhan Avrupa Karate Şampiyonası’nda
TED Polatlı Koleji burslu öğrencilerimiz karatede yeni başarılara imza atmaya devam ediyorlar.
Öğrencilerimizden TED Polatlı Koleji'nden mezun olarak
Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda eğitimine devam eden Ece Yaşar, 30 Ocak – 1Şubat
tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan Avrupa
Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ederek, altın madalya
için yarıştı.
Son iki yılın Türkiye Şampiyonu olan ve toplamda 3 Türkiye Şampiyonluğu bulunan Ece Yaşar, 2008 yılında İtalya'nın Trieste kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da üçüncülük madalyası aldı. Ece ayrıca, Ankara ilinin tarihinde,
bayanlar kumite kategorisinde Avrupa'da derece yapan ilk
sporcu olma unvanına da sahip.
Aynı yarışmada TED Polatlı Koleji'nde 9'ncu sınıf öğrencisi
Ali Gökhan Alkan da madalya için mücadele verdi.
2008 yılında düzenlenen 3. Uluslararası İstanbul Open
Karate Turnuvası’nda “Ümit Erkekler Kata” dalında birincilik
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ödülü alan Ali Gökhan'ın 2 tane de Türkiye Şampiyonluğu
bulunuyor.
Tam Eğitim Bursu'nun hakkını gerek okul, gerekse spor
yaşantısında birçok başarıya imza atarak veren öğrencilerimiz
Ece Yaşar ve Ali Gökhan üniversite yaşamlarının sonuna kadar
Türk Eğitim Derneği'nden destek almaya devam edecekler.
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TED Ankara Koleji’nden “Baba Beni Okula
Gönder” Kampanyasına Destek

TED Ankara Koleji Özel Lisesi öğrencilerinden oluşan “Kehribar” müzik grubu, Milliyet Gazetesinin “Baba Beni Okula
Gönder” kampanyasına destek vermek üzere 22 Ocak 2009
Perşembe günü, Lise öğrencilerine ve öğretmenlerine bir konser verdi. Toplumsal sorunlara izleyici kalmak yerine, kendi
imkanları doğrultusunda çözüm üretmek üzere harekete
geçen grup üyelerinin, 5 TL’den okulda satışa sunduğu konser biletleri, çok kısa bir zaman zarfında tükendi.
İlköğretim Okulu amfiteatrda gerçekleştirilen ve bir buçuk
saat süren konserde, muhteşem sesi ile Türk sanat müziğinin

sevilen parçalarını seslendiren Barış Türkeri’ye, kemanda
Irmak Özvarış, defde Zeynep Gürsel, darbukada Elif Keskin,
çelloda Elif Deniz Oğuz, gitarda Yiğit Işık ve Günce Bayram,
flütte Gülce Itır Perçin ve Nehir Tataroğlu, piyanoda Elif Selen
Yavuz, klarnette Betül Bodur eşlik etti.
Dinleyenlerin oldukça eğlendikleri konserin sonunda Kehribar grubu, katkıda bulunan herkese teşekkür ederek kampanyaya ilişkin mesajlarını okudu. Konser biletlerinin satışından elde edilen 3186 TL’nin tamamı “Baba Beni Okula Gönder” kampanyasına bağışlandı.

Türkiye'nin sayılı sinema yönetmenlerinden, '76 mezunumuz, Mustafa Altıoklar, 16 Ocak 2009 tarihinde TED Ankara
Koleji Söyleşi Günleri’ne konuk oldu. Lise Kısmında öğrencilerle sinema üzerine bir söyleşi gerçekleştiren Altıoklar, sinemada herşeyin başı olarak nitelediği senaryoyu ve iyi bir
senaryonun inşa edilişini anlattı. Sinemada herşeyin bir fikirden yola çıktığını söyleyen Altıoklar, bir filmin DNA'sı, en derindeki özü olarak nitelediği "controlling idea" (hakim fikir) kavramı üzerinde durdu. Sinema ve hayatın birbirine çok bağlantılı
olduğunu belirten Altıoklar, tıpkı vücudumuzdaki hücrelerde
varolan DNA gibi, sinemanın DNA'sı olan hakim fikrin de
mekandan ışığa, dekora, kostüme varıncaya değin her unsura nüfuz etmesi gerektiğini söyledi. Senaryoda diğer önemli
unsurun yan hikayeler olduğunu söyleyen Altıoklar, tüm dünyada izlenen "Lost" dizisinin başarısını, yan hikâyelerinin olmasına bağladı.
Türk filmi izleyicisinin sıfır olduğu bir dönemde İstanbul
Kanatlarımın Altında filminin, 500 bin kişi tarafından izlendiğini,
bu sayının Ağır Roman'a kadar katlanarak geldiğini vurgulayan
Altıoklar, bugün Türk filmlerinin izlenme oranları ile Avrupa'da
birinci sıraya oturduğunu ve dünyanın gözünün Türkiye'ye
yöneldiğini belirtti.
Mustafa Altıoklar, söyleşi sırasında öğrencilerin sorularını
da yanıtladı. AROG ve Recep İvedik filmleri ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, bu filmleri; senaryo açısından hakim

fikir ve yan hikaye kaygısı gütmedikleri, yalnızca eğlencelik ve
ticari amaçla çekilmiş filmler oldukları için "kalitesiz" film kategorisine soktuğunu belirtti. "İyi film, iyi yalan söyleyen filmdir"
tanımlamasını yapan Altıoklar: "Aslında olmayan iki boyutlu
karakterlere ağlıyoruz, kızıyoruz, sinirleniyoruz. Bu yalanı en iyi
anlatan film, iyi filmdir." dedi.
Öğrencilerin "Sizin hayattaki hakim fikriniz nedir?" sorusunu yöneltmeleri üzerine Altıoklar: "Ben insanlara mutluluk vermek istiyorum. Bunu yapmak için kendimi yetiştirmek istiyorum. Erdeme ulaşıp, onu insanlara aktarmak istiyorum. Hikayeci olmak istiyorum." dedi.

'76 Mezunumuz Mustafa Altıoklar Söyleşi
Günlerine Konuk Oldu
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AKUT Başkanı Nasuh Mahruki
Öğrencilerle Buluştu
Everest Dağı’na tırmanan ilk Türk, AKUT (Arama ve Kurtarma Derneği) Kurucusu ve Başkanı Nasuh Mahruki 28 Kasım
2008 tarihinde, TED Ankara Koleji İlköğretim Okulu’nda KültürEdebiyat Kulübü öğrencileriyle buluştu. II. Kademe konferans
salonunda düzenlenen etkinlikte Nasuh Mahruki, 1995 yılında
Everest’e tırmanarak Türk bayrağını zirveye dikmesinin öyküsünü öğrencilerle paylaştı. Mahruki, ayrıca AKUT’un tarihçesi
ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. 1996 yılında kurulan derneğin bugün 200 üyesi ve bir o kadar da gönüllüsü ile olağanüstü durumlarda yurt içinde ve yurt dışında görev aldığını,

AKUT’un
ülkemizin ilk
ve en önde
gelen arama
kurtarma
grubu olduğunu ifade eden Nasuh Mahruki, 17 Ağustos 1999
tarihinde meydana gelen Marmara depreminde, AKUT’un
felaket bölgesinde 1000'in üzerinde insanın çalışmasını organize ettiğini ve 200'ün üzerinde insanın göçük altından canlı
çıkartılmasında görev aldığını anlattı.

HIV/AIDS’e Karşı Yaşam İçin Dans

Birleşmiş Milletler Nüfus
Fonu-UNFPA
tarafından
desteklenen ve tüm dünyada HIV/AIDS’in yayılmasını
durdurmayı
amaçlayan
Dance4Life (Yaşam için
Dans) girişimi ile TED Ankara, TED İstanbul ve TED
Polatlı Koleji öğrencileri 19 ülkeden binlerce gençle,
uydu bağlantısıyla bir araya gelerek aynı anda dans
edip evrensel zincirin parçası oldular.
TED Ankara Koleji’nden 220, TED İstanbul ve TED
Polatlı Koleji’nden 30 öğrenci olmak üzere yaşları 16-18
arasında toplam 250 öğrenci, 29 Kasım 2008 Cumartesi günü yapılan galaya uyduyla bağlandılar.

TED Ankara Koleji İncek Kampüsünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Almanya, ABD, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Kenya, Meksika, Moldova, Rusya, Sırbistan, Sierra Leone, Tanzanya, Uganda, Vietnam, Zambiya ve
Zimbabweli gençler ile Dance4Life projesinin birer sözcüsü
olarak aynı anda dans
ettiler ve HIV/AIDS konusunda evrensel bilinç
geliştirmek ve yayılımını
önlemek için akranlarını,
siyasetçileri, sanatçıları,
medyayı ve tüm toplumu
bu konuda duyarlı olmaya
çağırdılar.

TED Ankara Koleji’nde Sağlıklı Beslenme
Seminerleri Düzenlendi
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları, Aralık ve Ocak aylarında
sağlıklı, uzun ve kaliteli bir yaşamın vazgeçilmez unsurları olan
sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz konusuna dikkatleri çekmek amacı ile öğrencilere, sporculara ve velilere yönelik olarak sağlıklı beslenme seminerleri düzenledi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Ersoy tarafından verilen
seminerlerde çocuk ve genç sporcuların uyması gereken
temel beslenme ilkeleri etraflıca anlatıldı. (Detaylı bilgiye
http://sdb.meb.gov.tr/okulsagligi/sporcu_beslenmesi.pdf linkinden erişilebilir.)
İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği de 24 Aralık 2008 tarihinde İlköğretim ve Anaokulu velilerine yönelik olarak "Sağlıklı

Beslenme" konulu bir seminer düzenledi. '81 mezunumuz Dr.
Mehmet Tümer ve Diyetisyen Hatice Karslıoğlu'nun verdiği
seminerde, çocuklarda beslenme alışkanlıkları, obezite ve
fiziksel aktivite başlıkları irdelendi.
ŞUBAT2009 kolejliler
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Comenius Okul Ortaklığı Projesi

T.C. Başbakanlık Devlet
Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
tarafından yürütülmekte olan
Comenius Okul Ortaklıkları
Programına, TED Ankara
Koleji Anaokulu’nun yapmış
olduğu “We are all special – Best practise for inclusion” başlıklı proje başvurusu kabul edilerek, gerekli fonlar sağlandı.
Proje ortaklığı Almanya, Finlandiya, İspanya, Romanya, Türkiye ve Galler olmak üzere toplam 6 ülkeden oluşmakta. Ağustos 2008 – Temmuz 2010 tarihleri arasında yürütülecek olan
okul ortaklığı projesinde 12 hareketlilik gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda ilk toplantı 22 – 28 Kasım 2008 tarihlerinde
tüm ortak okulların katılımı ile Almanya’nın Münih kentinde
yapıldı. Toplantıda tüm okullar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Birinci ünitenin (Gaining self esteem and competence

TED Ankara Koleji
“Innovating Europe
Schools” Projesinde
yer alıyor

by sport activities) planlaması
yapıldı. Tüm ortak okullar bu
kapsamda saptanan etkinlikleri, kendilerine özgü belirledikleri kriterler doğrultusunda,
okullarında uygulama kararı
aldılar.
TED Ankara Koleji Anaokulu’nda, bu çerçevede saptanan “öz güven ve rekabet”
olgularını, Veli Katılım Etkinliği ve Atölye Çalışmaları kapsamında “Kolej Sokağı Oyunları” ve “Yoga Atölyesi Etkinliği” olarak
planlanarak dört sınıfta uygulaması yapıldı. Etkinliklere katılan
velilere ‘Katılım Belgesi’ ve öğrencilere de sembolik madalyalar dağıtıldı.
Projeye dahil olan tüm okullar Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılacak olan 2. toplantıda gerçekleştirdikleri uygulamaları birbirine sunarak, tartışacak ve bilgi alışverişinde bulunulacaklar.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi, 2008 yılı Haziran ayında ‘Innovating Europe Schools’ başlıklı Avrupa Birliği projesine
ortak oldu. Projeye Romanya, Bulgaristan, İspanya, Portekiz
ve Polanya’dan okullar da katılıyor. Kültürler arası diyaloğu
geliştirme, hoşgörü ortamını destekleme ve eğitim alanındaki
yenilikleri paylaşmanın amaçlandığı projede, yedi öğretmen ve
on beş öğrenci yer alıyor. Proje kapsamında ilk ziyaret Kasım
ayında Romanya’ya yapıldı ve iki yıl sürecek projenin akış
şeması belirlendi. İkinci ziyaret ise üç öğretmen ve beş
öğrencinin katılımı ile Şubat ayı başında Bulgaristan’a yapılacak.

Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı

“Dünya Çocuk Hakları Günü” 20
Kasım’da TED Ankara Koleji İlköğretim
Okulu’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Öğrenciler, her çocuğun eğitim, korunma,
bakım, oyun oynama hakkı olduğunu hazırladıkları afişlerle ifade ettiler. Dünyada barışın olmadığı, açlık sınırları içinde yaşama

mücadelesi veren çocukların olduğunu
gündeme getirerek Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan maddelerden bazılarını
da okul radyomuzdan arkadaşlarıyla paylaştılar. Yaptıkları poster ve afiş çalışmaları
koridorlarda ve Kolej Sokağı’nda sergilendi.

Arkeoloji Tutkunu Umut Taşdelen’in
Kopya Eserler Sergisi
TED Ankara Koleji Arkeoloji ve Okul Müzesi Kulübü öğrencisi 7H sınıfından Umut Taşdelen, kendi koleksiyonunda yer alan ve
çoğunluğu Anadolu uygarlıklarına ait olan kopya eserleri, 20 Ocak
2009 tarihinde İlköğretim Okulu Kolej Sokağında sergiledi. Sergide
özellikle Erken Tunç Dönemi ve Klasik Yunan eserlerinin kopyaları
çok ilgi çekti.
kolejliler ŞUBAT2009
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Açık Sınıf Uygulaması Devam Ediyor

TED Ankara Koleji İlköğretim Okulunda uzun zamandır
uygulanmakta olan açık sınıf etkinliğinde 3. sınıf öğrencileri
“Okul Heyecanım” temasında “Benim Mustafa Kemal’im”
konulu çalışma ile velilerle buluşurken; 4. ve 5. sınıf öğrencileri,
Fen ve Teknoloji Dersinde “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim”
ünitesinde yaptıkları araştırmaları, deneyler ve gözlemlerle
öğrendiklerini paylaşmak üzere velilerin karşısındaydı. Açık
sınıf uygulamalarında öğrenciler bilgilerini pekiştirmekle
kalmayıp aynı zamanda bilgi paylaşımının heyecanını, topluluk
önünde konuşma deneyimini bir kez daha yaşadılar.

SPORDAKİ BAŞARILARIMIZ

Küçük Erkek Basketbol
Takımı Ankara 1.si

Küçük Kız Basketbol Takımı
Ankara 2.si

Yıldız Kız Basketbol Takımı
Ankara 2.si

Yıldız Erkek Basketbol Takımı
Ankara 4.sü

Lise Erkek Basketbol Takımı
Ankara Birincisi

Lise Kız Basketbol Takımı
Ankara 1.si

Yıldız Kız ve Erkek Kayak
Takımı Ankara 1.si

Lise Kız Kayak Takımı
Ankara 1.si

Lise Erkek Kayak Takımı
Ankara 1.si

Yıldız Erkek Eskrimde
Taylan Bozkaya Türkiye 1.si

Yıldız Erkek Eskrimde
Batuhan Köse Türkiye 2.si

İzzet Can Ararat Yüzmede
Türkiye 3.sü

Yıldız Kız Voleybol Milli Takımına Seçilen Sporcularımız

Damla Çakıroğlu (09/S)

Eda Caferi (9-Ş)

Ezgi Tokgöz (09/L)

Göksu Adanalı (09/E)

Yağmur Erdaç (09/M)
ŞUBAT2009 kolejliler

Kaybettiklerimiz

HİDAYET ERGANİ

TED Ankara Koleji’nde İngilizce öğretmeni
olarak görev yapmış olan Hidayet Ergani hayatını
kaybetmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

AYSU ONUR’61
1960-1961 mezunumuz emekli ilköğretim
okulu İngilizce öğretmenlerimizden Aysu Onur
vefat etmiştir. 1993 mezunu Neslihan Onur'un ve
1995 mezunu Göktürk Onur'un annesi olan Aysu
Onur’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı
diliyoruz.

AYŞE ESMA TANBOGA ARIKAN’69

Kendisine Allah’tan
baþsaðlýðý dileriz.

rahmet,

yakýnlarýna

Kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, baþta yakýnlarý olmak üzere
tüm Kolej camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz.

