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Sevgili Dostlar Merhaba,

Kovid 19’un bizleri evlerimize 
hapsettiği sıkıntılı günlerden geçi-
yoruz. Ancak teknolojinin insanlara 
sunduğu imkânlar sayesinde TAC’li-
ler ve TALAS’lılar koronavirüs enge-
lini aşarak muhabbetini sürdürdü. 
BizLetter dergimiz, her zaman oldu-
ğu gibi mezunlarımızdan gelen fo-
toğraflar ve haberler derlenerek siz-
lerle hayat buluyor.

Bakalım elinizdeki sayımızda 
neler okuyacaksınız?

n TAC ‘81 mezunumuz Ha-
luk Ziya Türkmen “Milyon Dolarlık 
Sözler”den sonra “Bu Bi Mucize” kita-
bını okuyucularına sundu.

n Boş Kemikler grubu, single al-
bümlerini müzikseverler için hazır-
ladı.

n TAC’li Murat Can Güzelocak, 
gelecek sene üniversite eğitimine 
ABD’de burslu olarak devam edecek.

n TAC ‘68 mezunumuz M. Nur 
Altınörs Ankara’da, TAC ‘91 mezunu-
muz Yakup Üstün de Adana’da mua-
yenehanelerini açtılar.

n Bu sayıda TAC’li ilk kadın Ye-
minli Mali Müşavirimiz var: Şefika 
Ener.

n TAC ‘86 mezunumuz Necmiye 

(Kalav) Canacankatan, Mersin Üni-
versitesi Eczacılık Fakültesi’nin deka-
nı oldu.

n Echoes grubunun tarihçesini 
TAC ‘66 Prof. Dr. Levent Kavvas’ın ka-
leminden okuyacaksınız, hem de fo-
toğrafları ile!

n Emekli ekselansımız, TAC ‘63 
mezunumuz Ergül Bakay’ın kale-
minden “Çanakkale” yazısını bula-
caksınız.

n TAC Master atletlerimizin 
Balkan Şampiyonası’nda ve Antal-
ya Maratonu’nda yazdıkları başarı 
hikâyesini fotoğrafları ile görecek-
siniz.

n TAC ‘13 mezunumuz Efe Kart’ın 
söyleşisini ve geliştirdiği Kovid-19 
Takip Sistemi’ni okuyacaksınız.

TAC Mezunlar Derneği’mizin dü-
zenlediği;

n John Hopkins Üniversite-
si’nden Prof. Dr. Ahmet Höke (TAC 
‘82) ile “Kovid-19”,

n TAC ‘82 Tamer Büyükyılmaz 
moderatörlüğünde gerçekleşen gö-
nüllü diş hekimlerimiz ile “Pandemi 
Zamanında Diş Sağlığı”,

n “TAC’nin Spor Geleneği ve TAC 
Spor Kulubü” konulu Zoom söyleşi-
lerimize mezunlarımızın ilgisi hepi-
mizi çok mutlu etti.  

TALAS’lı dostlarımız da;
n TAC ‘63 Prof. Dr. İskender Sa-

yek’in moderatörlüğünde “Pandemi 
Süresince ve Sonrasında Sağlık”,

n TALAS ‘65 Oğuz Türkyılmaz’ın 
konuşmacı olduğu “Pandemi Sonra-
sı Enerji”,

n TAO ‘61/TAC ‘64 mezunumuz 
Tuna Yurtseven’in moderatörlüğü-
nü yaptığı, TAO ‘61/TAC ‘64 Uluç Gür-
kan ve Selin Sayek Böke’nin konuş-
macı olarak katıldığı “Pandemi Son-
rası Dünya Düzeni ve Ekonomi” ko-
nulu söyleşilerle sokağa çıkamayan 
mezunlarımız ile bir araya geldiler.

n Ayrıca sayfalarımızda TAC ‘05 
Billur Özdoğmuş’un MTSO Başkanı 
Ayhan Kızıltan (TAC ‘76) ağabeyi ile 
yaptığı söyleşiyi okuyacaksınız.

n Kaybettiklerimizin ardından 
yazılan anıları ve duyguları bulacak-
sınız.

Mezunlarımızdan gelen şikâyet 
üzerine dergilerimizi sizlere ulaştı-
ran kurye şirketinden vazgeçilerek 
PTT ile anlaşma yapıldı. Bundan ön-
ceki sayımızın sizlere iletilmesi daha 
iyi oldu. Şikâyetler azaldı.

Lütfen kendinizle veya dönemi-
nizle ilgili haberleri ve fotoğrafları 
nuraybaykal@gmail.com adresine 
iletin, biz de camiamızla BizLetter 
vasıtası ile paylaşalım.

Editörden
Erdoğan Kaynak  TAC ‘63

TAC’li ve TALAS’lı dostlar teknolojiyle bir arada
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TAC mezunları bu kez 
teknolojiyle bir araya geliyor

Sevgili Mezunlar,

Umarım hepiniz sağlıklı ve huzurlu-
sunuzdur. Tüm dünyayı saran Kovid 19 
salgını elbette ki okulumuzu ve bizle-
ri de etkiledi. Hepimiz, birinci önceliğin 
ve en kıymetli varlığın sağlık olduğunu 
tekrar hatırladık. Evlerimize kapanıp izo-
le olduğumuz şu günlerde alternatif ile-
tişim teknikleri ile tanıştık. Fiziksel ola-
rak bir araya gelemesek de telekonferans 
sistemlerini ve diğer iletişim kanallarını 
kullanarak sizlere ulaşmaya ve hizmet 
ulaştırmaya devam ediyoruz.

Bir önceki sayımızda 30 Mayıs’ta-
ki homecoming için davette bulunmuş 
olsak da bu belirsiz günler sebebiyle bu 
yıl olanaklı olur ise organizasyonumuzu 
güz döneminde yapmayı planladık. Ta-
rihi belirlenince sizlerle mutlaka payla-
şırız.

Değişik şehirlerdeki dernek gönüllü-
lerimiz, salgın sebebiyle bir ihtiyacı olan 
mezunlarımızın mesajlarını bekliyorlar; 
onlarla çekinmeden her zaman iletişime 
geçebilirsiniz.

Bu arada fiziki toplantılar düzenle-
yemesek bile telekonferans sistemleri-

ni kullanarak olağan dernek faaliyetleri-
mizi gerçekleştirmekteyiz. Sağlığın öne 
çıktığı bugünlerde sağlık mensubu gö-
nüllü mezunlarımızın oluşturduğu Sağ-
lık Destek Hattı’mızı devreye aldık. Gü-
zel katılımlı telekonferans toplantılarını 
hekimler ve diş hekimleriyle düzenledik. 
TALAS’lı ağabeylerimizle “Pandemi Sü-
resince ve Sonrasında Sağlıklı Kalmak” 
konulu seminerleri gerçekleştirdik. Öte 
yandan TAC’de spor geleneği ve TAC Spor 
Kulübü’müzle ilgili telekonferansın da il-
kini gerçekleştirdik. Hazırlayan, yöneten, 
konuşmacı ve katılımcı olarak katkı ve-
ren tüm mezunlarımıza, misafirlerimize 
ve dernek gönüllülerine çok teşekkürler.

Keza Son Cumalarımızı sanal ortam-
da gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve 
katılımlarınızı bekliyoruz. İnanın çok ke-
yifli oluyor! Yer ve ülke sınırlaması olma-
dan, istediğiniz şehirden mezunlarla bu-
luşmak, TAC sevgisini ve kardeşliğini ya-
şamak isteyenleri “sanal” Son Cumaları-
mıza bekliyoruz.

Mutlu haberlerde buluşmak üzere, 
sağlık ve esenlikler dileriz.

TAC sevgisi ve saygısıyla.

Aydın Ramazan Dincer  TAC ‘83 

Başkandan
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30 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan Homecoming 
etkinliğimizin, Kovid 19 salgını nedeniyle sonbahar aylarında 

yapılmak üzere ertelendiğini üzülerek sizlere bildirmek isteriz.
Sizleri gelişmelerden haberdar edeceğiz.

Sağlıklı günler dileriz.

TAC Mezunlar Derneği

Homecoming erteleme duyurusu

Toplantılarımızı 
dijitale taşıdık

Teknolojinin faydalarına yeniden 
tanık olduğumuz günlerden geçi-
yoruz. Bu doğrultuda TAC Mezunlar 
Derneği toplantılarımız nisan ayı içe-
risinde, Zoom üzerinden gerçekleşti-
rildi. 

Karantina günlerinde sizlerle da-
ha sık bir araya gelmek için planladı-
ğımız, yeni konular ve farklı konuk-
larla renklenecek Zoom söyleşileri-
miz için duyurularımızı kaçırmayın.

Söyleşilerde görüşmek dileğiyle...
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TAC camiasından Pandemi dayanışması
Pandemi tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve 

üzeri bireylere getirilen sokağa çıkma kısıtlama-
sı, bu yaş grubuna dâhil olan TAC mezunlarını 
başta sağlık olmak üzere çeşitli açılardan etkiledi. 
Hafta sonları geçerli olan genel kısıtlamalarda ise 
mezunlarımızın yine sağlık, diş rahatsızlıkları ve 
kullandıkları ilaçlarla ilgili sıkıntıları oldu. 

Bu aksamaların önüne geçmeyi hedefleyen 
TAC mezunları, örnek bir organizasyona imza at-
tı. Hayata geçirilen dayanışma ile birçok mezu-

numuz, derneğimiz aracılığıyla veya direkt sağ-
lık ekibini arayarak destek aldılar. Böylelikle hem 
mezunlarımız camianın gücünü ve desteğini his-
sederek mutlu oldular hem de sağlık gönüllüsü 
mezunlarımız ağabey, abla ve kardeşlerine des-
tek olabilmenin gururunu yaşadılar. Her birine 
ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunarız. Bu çalışma sal-
gınla sınırlı kalmayacak ve ilerleyen dönemlerde, 
mezunlarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık desteği 
devam edecek.

Sevgili Mezunlarımız,

Tüm dünya gibi ülkemizi de âdeta esir eden Kovid 
19 salgını nedeniyle hepimizin yaşamında önemli de-
ğişiklikler oluyor. Bu süreçte doğru ve yararlı bilgiye 
ihtiyaç duyuyoruz.

Bu doğrultuda TAC Mezunlar Derneği, hepsi birbi-
rinden değerli doktor ve eczacı mezunlarımız ile bir 
çalışma başlatarak Sağlık Danışma Hattı’nı hayata ge-
çirdi. Salgın nedeniyle hastaneye gitmeye çekinen ya 
da sokağa çıkma kısıtlamasına dâhil olan mezunları-
mıza; genel sağlık bilgileri ve raporlarının incelenme-
si alanlarında danışabilecekleri, güvenilir bilgi edine-
bilecekleri ve gerektiğinde kendilerini en yakın sağlık 
kuruluşuna yönlendirebilecek bir Tıbbi Destek Grubu 
oluşturuldu.

Aşağıda isimleri, uzmanlık alanları ve iletişim ka-

nalları belirtilen değerli doktor, diş hekimi ve eczacı 
mezunlarımız; tüm yoğunluklarına rağmen TAC-TA-
LAS dayanışmasının çok güzel bir örneğini gösteriyor-
lar ve size, en azından ilk bilgilendirme ve yönlendir-
me konularında hizmet verecekler. Kendilerine çok te-
şekkür ediyor ve hepinize sağlıklı günler diliyoruz.

Listede bulunan doktorlarımıza, belirttikleri ile-
tişim kanalından ulaşabilmek için Mezunlar Der-
neği’mize (0530) 333 83 99 numaralı telefon veya  
tarsusamerikankoleji@gmail.com e-posta adresi 
üzerinden erişebilirsiniz. 

Listemizde yer almak isteyen gönüllü doktor, diş 
hekimi ve eczacı mezunlarımız da bizlere yine bu ile-
tişim kanalları üzerinden ulaşabilirler. 

Dayanışma dileklerimiz ve saygılarımızla,

TAC Mezunlar Derneği

TAC ve TALAS mezunları 
sağlık için gönüllü oldu
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GÖNÜLLÜ DOKTORLARIMIZ
Adı Soyadı Dönem İl Branş
Serhan Antalyalı 1983 Mersin Aile Hekimi
Mehmet Arif Bulak 2010 Ankara Aile Hekimi
Özden Ezgi Üner 1993 İstanbul Aile Hekimi Uzmanı
Ali Cerrahoğlu 1978 Tarsus Aile Hekimliği Uzmanı
Mehmet Nur Altınörs 1968 Ankara Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Tunç Öktenoğlu 1982 İstanbul Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
M. Onur Ulu 1994 İstanbul Beyin ve Sinir Cerrahisi/Omurga, Omurilik Cerrahisi Uzmanı
Mazhar Özsoy 1995 Adana Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Vasfi Yaradanakul 1978 İzmir Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Erkin Gonca 2000 Ankara Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Ahmet Göncü 1972 İstanbul Çocuk-Erişkin Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı
Numan Ali Aydemir 1987 İstanbul Çocuk ve Doğuştan Kalp Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı
Onur Sokullu 1986 İstanbul Yetişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Oğuz Yılmaz 1989 İstanbul Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Serdar Küçükoğlu 1976 İstanbul Kardiyoloji Uzmanı
Gökmen Gemici 1988 Tekirdağ Kardiyoloji Uzmanı
Abdullah Orhan Demirtaş 2003 Adana Kardiyoloji Uzmanı
Damla Koca 2008 İstanbul Kardiyoloji Uzmanı
Cevdet Dönmez 2001 İstanbul Kardiyoloji Uzmanı
Barış İkitimur 1992 İstanbul Kardiyoloji Uzmanı
Seçil Vural Saral 1999 İstanbul Dermotoloji Uzmanı
Pınar Sun 2008 İstanbul Dermotoloji Uzmanı
İskender Sayek 1963 Ankara Genel Cerrahi Uzmanı 
Murat Molu 1981 İstanbul Genel Cerrahi Uzmanı
Mehmet Altan Kaya 1984 İstanbul Genel Cerrahi Uzmanı
Keriman Sarper 1989 Mersin Genel Cerrahi Uzmanı
Ümit Yaşar Şahin 1983 Denizli Genel Cerrahi Uzmanı
Tarık Zafer Nursal 1987 Adana Genel Cerrahi Uzmanı
Sabri Berkem Ökten 2004 İstanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Atıl Aktaş 1993 Mersin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Hüsamettin Uslu 1994 İstanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Mustafa Karahan 1979 İstanbul Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Rıfat Kıral 1978 Tarsus Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Tanju Uca 1980 Mersin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Cüneyt Tamam 1989 Mersin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Merter Yalçınkaya 1999 İstanbul Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Mehmet Çıtak 1982 Ankara Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Özgür Şahin 1992 Ankara Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Çağlar Yılgör 2001 İstanbul Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Neslişah Seyrek 2011 Hollanda Pratisyen Hekim
Tanju Ergin 1979 Antalya Pratisyen Hekim
Atilla Dernek 1983 Susurluk Pratisyen Hekim
Altuğ Aysun 1985 Antalya Pratisyen Hekim
Abdulkadir Kokulu 1973 Mersin Üroloji Uzmanı
Emre Akkuş 1976 İstanbul Üroloji Uzmanı
Bülent Soyupak 1981 Adana Üroloji Uzmanı
Nevzat Can Şener 2001 Adana Üroloji Uzmanı
Cengiz Girgin 1979 İzmir Üroloji Uzmanı
Zafer Kozacıoğlu 1989 İzmir Üroloji Uzmanı
Tulga Eğilmez 1985 Adana Üroloji Uzmanı
Atilla Arıdoğan 1984 Adana Üroloji Uzmanı

Adı Soyadı Dönem İl Branş
Nurettin Cem Sönmez 1984 İstanbul Üroloji Uzmanı
Ayşe Gürcan 1994 İstanbul Fizik Tedavi & Rehabilitasyon Uzmanı/Tamamlayıcı Tıp Hekimi
Sinan Yaradanakul 1981 İzmir Fizik Tedavi & Rehabilitasyon Uzmanı/Tamamlayıcı Tıp Hekimi
Merih Oray 1999 İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı
Sılay Cantürk Uğurbaş 1989 Zonguldak Göz Hastalıkları Uzmanı
Burcu Usta Uslu 1994 İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı
Müge Adil 1987 İstanbul Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
Atilla Arçay 1979 Mersin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Nur Çabuk 2012 İstanbul Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Tahsin Oğuz Acartürk 1989 Marmaris Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Egemen Eroğlu 1990 İstanbul Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Emre Bozkırlı 1992 Adana Endokrinoloji Uzmanı
Adnan Gökçel 1984 İstanbul Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Atilla Birdir 1999 Tarsus Psikiyatrist
Çağlar Jaicks 2000 Adana Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Medih Çeliktaş 1983 Adana Radyoloji Uzmanı
Ender Evcik 1983 Ankara Radyoloji Uzmanı
Ahmet Höke 1982 Amerika Nöroloji-Nöromusküler Hastalıklar Uzmanı
Ediz Coşar 1982 Amerika Patoloji Uzmanı
Cüneyt Canbolat 1983 İstanbul Klinik Biyokimya Uzmanı
Bülent Çiğsar 1993 İstanbul Plastik Cerrah
Yusuf Üstün 1982 Ankara Gastroenteroloji Uzmanı
Bahadır Güllüoğlu 1985 İstanbul Meme Hastalıkları ve Cerrahisi/Meme Kanseri

GÖNÜLLÜ DİŞ HEKİMLERİMİZ
Cenk Uludoğan 1988 Mersin Diş Hekimi
Ahmet Metin Filiz 1990 Antalya/Finike Diş Hekimi
Hakkı Sunay 1991 İstanbul Endodonti Uzmanı
Cem Kurtoğlu 1989 Adana Protez Uzmanı
Volkan Karabey 2004 İstanbul Diş Hekimi-Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi
Tamer Büyükyılmaz 1982 Adana Ortodontist
Yakup Üstün 1991 Adana Diş Hekimi-Çene Cerrahisi Uzmanı
Elif Şener 1997 Mersin Diş Hekimi
Fuat Noyun 1989 Bursa Diş Hekimi-Çene Yüz Protez Uzmanı
Hakan Koca 1990 İzmir Diş Hekimi
Gökhan Paydak 1983 Adana Diş Hekimi-Diş Eti Hastalıkları Uzmanı
Naciye Güleç Gök 1987 Mersin Diş Hekimi
Bekir Baysal 1992 İstanbul Diş Hekimi-Ortodondist

GÖNÜLLÜ ECZACILARIMIZ
Şerif Boyacı 1964 Tavşanlı Eczacı
Müge Yıldırım Aysun 1986 Ankara Eczacı
Cemil Göksu Yılmaz 2013 Tarsus Eczacı
Alican Poyraz 2005 İstanbul Eczacı
Sidar Demir 2011 Mardin Eczacı
Feyza Biricik 2011 Adana Eczacı

PSİKOLOGLAR
Pınar Haksal 2001 İstanbul Klinik Psikolog-Psikoterapist
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Osman Çetin ‘96-Alp Erdem ‘02

Tarsus Amerikan Koleji, her 
döneminde öğrencilerine 
spor yapmayı benimseten, 
sporu sevdiren bir okul ol-

muştur. Organize olarak yapılan 
resmi sporların dışında, öğrenci-
leri genel olarak sporu çok sever. 
Mesela bizim okuldaki zamanları-
mızdan hatırladığımız; teneffüs-
lerde zil çalar çalmaz herkesin ya 
bir basket sahasına ya da bir fut-

bol sahasına koşması, hemen kra-
vatını çıkarıp –bazen süre kısıtlıy-
sa onu bile yapmadan– maça baş-
laması ve üzerindeki gömlek yaka 
paça dağılıp sırtı terden sırılsık-
lam olana kadar koşmasıydı.

Tabii bu sevgi, doğal olarak okul 
takımlarına olan ilgiyi de artırmış; 
çok kıymetli hocalarımız sayesin-
de TAC okul takımlarında ve da-
ha sonra da kulüp takımlarında 
emekle yoğurulmuş bir TAC spor 
geleneği, yıllar yılı aynı şekilde sü-

ren bir sevgi ve özveriyle oluşmuş 
oluyordu. Bunu, kısa bir süre önce 
gerçekleştirdiğimiz sohbetimize 
olan katılımın yoğunluğundan ve 
katılımcı yelpazesinin genişliğin-
den de anlayabilirsiniz. 100 kadar 
mezun, “TAC’de Spor ve TAC Spor 
Geleneği” başlıklı sohbete katıl-
mak için saat 20.30’da hazırdı.

Hem gönül hem de  
emek verenler bir arada

Toplantıyı hazırlayan Mezun-
lar Derneği’miz adına Başkan Ra-
mazan Dinçer ‘83, Ali Cerrahoğlu 
‘78 ve Mehmet Özel ‘90, toplantı-
nın yönetimini üstlendiler. Bu ka-
dar kapsamlı ve katılımcı yoğun-
luğu olan bir konuda en zor görev, 
kuşkusuz onlarındı. Ali Ağabey’in 
moderatörlüğünde mümkün ol-
duğunca çok kişiye konuşma fır-
satı yaratılmaya çalışılsa da konu 
ve konuşmacı sayısının fazlalı-
ğı göz önüne alınınca bu toplan-
tının limitli süreye sığamayaca-
ğı aşikârdı! “TAC ve Spor” denince 
akla ilk gelen basketbol haricinde 
atletizm, futbol, voleybol ve hent-
bol gibi çok çeşitli takımlarda ve 

bireysel branşlarda yer almış öğ-
rencilerin sadece anılarından bi-
le saatlerce sürecek sohbet malze-
mesi çıkardı! Bu yüzden toplantı, 
üç ana bölümde ele alındı: TAC’de 
Spor Geleneği, TAC Spor Kulü-
bü’nün Dünü-Bugünü ve Bugün 
TAC’de Spor (Okul içinde ve me-
zunlar arasında).

TAC spor geleneği ve geçmiş-
te TAC’de spor konusunda Akar 
Ağabey’imiz (Burduroğlu ‘63), Ci-
hangir Sonat ‘72, Necati Güler ‘75 
ve Levent Soylu ‘76 ağabeyleri-
miz, bizlere o dönemlerde okulda 
mevcut olan spor aktivitelerinden 
ve spor atmosferinden bahsetti-
ler. Özellikle okuldaki büyük sınıf 
ağabeylerin küçük sınıftan kar-
deşleri üzerindeki “rol model” et-
kisini vurguladıkları konuşmalar-
da, etkilendikleri ve üzerlerinde 
emekleri olan ağabeyleri ve hoca-
larını andılar. 

Bu sevgi sonucunda doğan TAC 
Spor Kulübü’nün konuşulduğu 
sohbetin ikinci bölümünde; Spor 
Kulübü’nün tarihçesi, kuruluşun-
daki şartlar, emek veren mezunlar 
ile hocalarımız yer aldı. Spor Kulü-
bü’nün kuruluşunda emeği geçen 
mezunlarımızdan Serhan Antal-
yalı ‘83 ve Tanju Olcar ‘86’nın ya-
nı sıra yine kulübümüzde hizmet 
etmiş hocalarımızın da katılması 
çok güzel ve önemliydi.

Başta İbrahim Ertem olmak 
üzere, Eşref Taşucu ve Fırat Eser 
de katılıp kendi zamanlarında 
Spor Kulübü’müzün faaliyetle-
ri hakkında mezunlarımıza bil-
gi verdiler. Onları görmek de ayrı 
güzeldi. (Bu arada aklınıza mutla-
ka gelecektir: Nejat Hoca’mız tek-
nik yetersizlikten dolayı bağlana-
madı maalesef, ancak herkese te-
lefonda selamlarını iletti.)

Kulübe destek sürüyor
Spor Kulübü Başkanı Ali Çe-

kiç ‘82 ağabeyimiz, katılımcıları 

Spor Kulübü’müzün genel duru-
mu ve icraatları ile ilgili bilgilen-
dirdi. TAC NEF Basketbol Gençler 
Ligi (BGL) takımımızın bugünkü 
antrenörü Eser Orhan da TAC NEF 
BGL takımına dair bilgilendirme 
yaptı. Voleybol ile ilgili kulüp yö-
netiminden TAC ‘90 İsmail Ayte-
kin’den ve antrenörümüz Aykut 
Tınas’tan okulda gelişmekte olan 
voleybol çalışmalarını dinledik. 
Ruhi Koçak ‘84, Tibet Kağızman 
‘87 ve Volkan Dağtekin ’05, bizle-
re hem geçmişte hem de mevcut 
zamanda yeniden başlaması plan-
lanan hentbol ile ilgili bilgiler ver-
diler. TAC Spor Kulübü’ne katkısı 
olan çok çeşitli mezunlarımız adı-
na İstanbul Şube Başkanı Umut 
Yalnız ‘88 ve Ankara Şube adına 
Gözde Özgödek ‘86 konuşarak ta-
kımımıza olan desteklerinin süre-
ceğini belirttiler.  

Son bölümde ise günümüzde 
hem okul içinde öğrenciler tara-
fından yapılan hem de mezunla-
rımızın devam ettirmekte oldu-
ğu spor aktiviteleri konuşuldu. 
TAC içinden, TAC’deki spor sevgisi 
ve geleneğinin ürünleri olarak or-
taya çıkmış TAC Master Atletizm 
grubu adına Mustafa Özünlü ‘82 
ve artık 30 seneyi aşarak tam bir 
gelenek hâline gelmiş hafta sonu 
basketçileri adına Ali Zallak ‘68 ile 
Ali Aşkın ‘72 ağabeylerimizi duy-
mak çok güzeldi. TAC’de kazandık-
ları spor sevgisinin hâlâ aynı şe-
kilde devam ettiğini duymak, bize 

TAC’deki spor sevgisinin öğrenci-
lerin ne kadar içine işlediğini gös-
termesi açısından çok keyifli oldu.

Son olarak; şu an okulda oku-
yan öğrenci kardeşlerimizi de 
duymak, onlardan haberler almak 
bizler için ayrı bir zevkti. Ameri-
ka’da okumak için burs kazanan 
basketbolcu yeni mezun kardeşi-
miz Muratcan Güzelocak ‘20 ve 
hâlâ okulumuzda okuyan voley-
bolcu Azra Güzelocak ‘23 kardeş-
ler; Tuğla Burslu örnek sporcumuz 
Berkan Silindir ‘22, voleybol takı-
mımızdan Melike Naz Yılmaz ‘22, 
atletizm takımından Ata Ediz ’20 
ve kız basketbol takımından Serra 
Su Yılmaz ’22; teker teker söz ala-
rak bizlere okulumuzdaki spor ve 
akademik durumları hakkında bil-
giler verdiler. Eminiz ki onları din-
lemek, kardeşlerinin yaptığı güzel 
işlerden her zaman gurur duyan 
mezunlarımız için ayrı güzeldi. 

7’den 77’ye çok geniş bir yelpa-
zede sağlanan bu buluşmada bir 
kez daha gördük ki TAC’deki spor 
sevgisi hiç bitmez, bitmeyecektir. 
Henüz sadece üzerindeki tozu ala-
bildiğimiz çok derin bir konu olan 
“TAC’de Spor”un, eminim önü-
müzdeki haftalarda konu başlık-
ları daraltılmış ve özelleştirilmiş 
hâlde, tek tek ve daha kapsamlı 
ele alınacağı toplantılar yapılacak-
tır. Bu seferkine katılamadıysanız, 
diğerini kaçırmayın deriz!

Hepinizi sevgi ve saygıyla ku-
caklıyoruz.

TAC’de Spor ve TAC Spor  Geleneği
29.04.2020 - Online Buluşma

Mezunlar Derneği’mizin 
karantina günlerinde 

yaptığı online sohbetler 
devam ediyor. Bu sefer 
konumuz, TAC denince 

akla gelen ilk üç başlıktan 
biri olan “spor” idi. “TAC’de 

Spor ve TAC Spor 
Geleneği” başlıklı toplantıda 
geçmişi yâd edip geleceğe 

ışık tutmaya çalıştık. 
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Evde kalınan bu dönemde, 
Tarsus Amerikan Koleji Me-
zunlar Derneği olarak sa-
nal ortamda birçok etkin-

lik düzenledik. Mezunlarımız, top-
lantılara yoğun ilgi gösterdiler. Bir 
program çerçevesinde artarak de-
vam edecek olan bu toplantıları-
mızın ilki, 100 mezunumuzun ka-
tılımıyla sağlık alanında oldu ve 
1982 mezunumuz Prof. Dr. Ahmet 
Höke, organizasyonumuzda ko-
nuşmacı olarak yer aldı. 

Hâlen Johns Hopkins Tıp Fa-
kültesi’nde Nöroloji Bölüm Baş-
kanı olan; çalışmaları, uluslararası 
ödülleri ve başarılarıyla gurur duy-
duğumuz Prof. Dr. Ahmet Höke, si-
nir sistemine (periferik nöropati-
ler) dair çalışmaları hakkında bil-
gi verdi, aynı zamanda hepimizin 
gündem maddesi olan Kovid 19’a 
dair sorularımızı da yanıtlayarak 
çok değerli bilgiler paylaştı. 

Sevgili Ahmet Höke’nin çok 
uzun yıllardır yurt dışında yaşama-
sına ve yoğun akademik çalışmala-
rına rağmen aklının ve kalbinin hâlâ 
okuluyla ve kardeşleriyle dolu olma-
sını görmek çok güzeldi. Ahmet Hö-
ke’nin bu güzel söyleşisini Mezunlar 
Derneği’mizin Youtube kanalından 
izleyebilirsiniz. 

Bir sonraki söyleşimize kadar 
sağlıklı ve mutlu günler dileriz.

Türkiye’nin 
gururu, 
Zoom’da 
konuğumuz 
oldu
Tarsus Amerikan 
Koleji Mezunlar 
Derneği olarak 
düzenlediğimiz 
sanal konferansta; 
ülkemizin gururu, 
değerli bilim insanı, 
Johns Hopkins 
Tıp Fakültesi 
Nöroloji Bölüm 
Başkanı olan 1982 
mezunumuz  
Prof. Dr. Ahmet Höke 
konuşmacı oldu.
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Diş hekimlerimiz ile söyleşi

Tamer Büyükyılmaz ‘82
Virüs yüzünden zor zamanlardan geçiyoruz. 

Sağ olsunlar, Mezunlar Derneği’mizin çalışkan gö-
nüllüleri, evlerimizde bulunduğumuz zamanı da-
ha iyi değerlendirebilmemiz adına uzaktan toplan-
tılar düzenliyorlar. Bu bağlamda biz de diş hekim-
liğinin farklı konularıyla mezunlarımızın ekranla-

rına konuk olduk. Diş hekimliğinin farklı uzmanlık 
dallarından, farklı şehirlerden; kamu kliniklerinde, 
özel kliniklerde veya üniversitede çalışan diş heki-
mi mezunlarımız sohbete katıldılar ve kendilerini 
tanıttılar.

Enfeksiyon riski mesleğimizin önemli bir par-
çasını oluşturduğundan, alınan önlemlere aşina-
yız. Amacımız; bu dönemde, mesleğimizi ilgilendi-

ren konulara dair ortaya çıkabilecek acil durum-
lar ve bunların çözümü ile ilgili bilgilerimizi pay-
laşmak, önerilerimizi sunmaktı. 

Şu aşamada meslek odalarımız ve birliğimiz, 
teknolojinin de yardımıyla, iletişimi ve bilgi akı-
şını sağlamış durumdadır. Hastalarımıza sağlıklı 
şartlarda hizmet sunabilmek için gerekli malze-
meler yeterli miktarlarda bulunmaktadır.

Salgının ilk günlerinde Sağlık Bakanlığınca sa-
dece acil müdahalelerin yapılması önerildiğin-
den, bu işlemlerin ne olduğu açıkça belirlenmiş 
ve tüm diş hekimlerinin bilgisine sunulmuştur. 

Sonraki günlerde yapılacak diğer uygulamaların 
hangi şartlarda yapılacağı, alınacak önlemler ve 
kullanılacak malzemeler belirlenmiştir.  

Sohbetimizin soru-cevap bölümünde, me-
zunlarımızın ve eşlerinin katkılarıyla diş hekim-
liğinin başka konularına da değindik. Geleceği 
konuşmayı ise camiamızda sayılarının çok daha 
fazla olduğunu bildiğim diğer diş hekimi ağabey 
ve kardeşlerimin katılımıyla bir sonraki toplantı-
ya bıraktık. Akıl eden, düzenleyen, katılan ve kat-
kıda bulunan tüm mezunlarımıza teşekkür ede-
rim. Aidiyetimiz daim olsun.

Gökhan Paydak ‘83
Bu toplantı aracılığıyla çok değerli meslek-

taşlarımla ve TAC camiasıyla bir araya gelmek-
ten büyük memnuniyet duydum. Bu zor gün-

lerde, paylaşmaya çalıştığımız bilgilerin faydalı 
olmasını ümit ediyorum. Mezunlar Derneği’mi-
ze bizi her koşulda bir araya getirmeyi başardı-
ğı için ayrıca teşekkürlerimi sunarım. Sevgi ve 
saygılarımla...

Hakkı Sunay ‘91
Mezunlar Derneği’miz tarafın-

dan, içinde bulunduğumuz sürece 
dair çok önemli bir adım atıldı. Her 
sektörden olduğu gibi, özellikle sağ-
lık mensubu mezunlarımız, bu güzel 
platformda toplandı. Bu girişim için 
derneğimizin yönetim kuruluna te-
şekkür ediyorum. 

Mesleğimiz açısından biz diş he-
kimleri, en riskli meslek grupların-

dan biriyiz. Bu nedenle alınması gere-
ken tedbirler konusunda çok önemli 
adımlar atıldı. Önlemler sayesinde sa-
dece acil vakalar olmak üzere hizmet 
vermeye devam ediyoruz. Bu plat-
formun hazırlanmış olması ve Türki-
ye’nin birçok bölgesinde hizmet ve-
ren mezunlarımızın bu sıkıntılı süreç-
te yaşayabilecekleri sağlık sorunlarına 
yönelik destek verilmesi, eminim me-
zunlarımızın da kendilerini güvende 
hissetmelerini sağlayacaktır.

COVİD-19  nedeniyle evde kaldığımız 
bugünlerde gönüllü diş hekimi mezunlarımızla 
“Diş Sağlığı ve Salgın Günlerinde Diş 
Hekimliğinde Acil Durumlar” konulu bir Zoom 
söyleşisi gerçekleştirerek evlere konuk olduk.

“Bu söyleşiyi organize eden  Ali Cerrahoğlu, 
moderatörlüğünü yapan TAC ‘82 Tamer 

Büyükyılmaz  ve konuşmacı olarak katılan 
mezunlarımız Gökhan Paydak ‘83, Kutsi Cenk 
Uludoğan ‘88, Cem Kurtoğlu ‘89, Fuat Noyun ‘89, 
Hakan Koca ‘90, Hakkı Sunay ‘91, Yakup Üstün ‘91 
ve Volkan Karabey ‘04’e Mezunlar Derneği olarak 
teşekkür ederiz.  
Bir başka söyleşide görüşmek dileğiyle...
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SON CUMALARSON CUMALAR

Adana’da Nisan’ın Son Cuma’sı “Zoom”da gerçekleşti
Karantina günlerinde Son Cuma buluşmaları Zoom üzerinden devam ediyor. Adana’da yaşayan mezunları-

mız da sanal buluşmalarına Nisan ayında başladı.
Bugünleri sağlıkla atlatıp yeniden bir araya geleceğimiz Son Cumalarda buluşmak dileğiyle...

TAC Mezunlar Derneği

Doğan Gözde Özgödek ‘86

Sevgili TAC,
Kovid-19 salgını, hepimizin yaşamını öyle ya 

da böyle esaslı bir biçimde etkiliyor. Mezunlar ola-
rak Homecoming’te, şube balolarımızda, Son Cu-
malarımızda, ofis partilerinde ve diğer pek çok et-
kinlikte bir araya gelip yeme-içmeyi ve mavrayı 
özledik hakikaten! Bu kapsamda “Ne yapsak, ne et-
sek?” dedik. 

Mezunlar Derneği Zoom söyleşilerini başlattı! 
Çok keyifli ve doyurucu konuşmalar dinliyor, sa-
nal da olsa birlikte oluyoruz. TALAS’lı ağabeyleri-
mizin de benzer söyleşileri oluyor, bunlardan bir 
ikisine katıldım. Gerçekten çok keyifliydi. Bu yön-
temle düzenlenecek konulu söyleşilere Kovid-19 
sonrasında da devam edilmesi çok iyi olur.

Biz de Ankara’da Mart ve Nisan ayı Son Cuma-
larını sanal olarak devam ettirelim dedik. Böylece, 
Mezunlar Derneği Ankara Şube Başkanı’mız Alp 
Bekişoğlu ağabeyimizin yıllar önce başlattığı (yıl-

lar önce derken hakikaten yıllar önce, 80’ler!) ve 
ara verilmeksizin devam eden bu etkinlik, yeni bir 
boyut kazandı. Mart ayı Son Cuma buluşmasını, 
Devrim Deliormanlı kardeşimizin girişimi ile Sky-
pe üzerinden yaptık. Sadece Ankara’dan değil, yurt 
dışından da katılım vardı. Örneğin Moldova’dan 
Hülya. Herkes elinde içecekleri ile katıldı. Karşılıklı 
kadehler kaldırıldı.

Nisan Son Cuma için Zoom teknolojisini kul-
landık. O da iyi oldu. İsviçre’den (Merve), Ba-
tum’dan (Didem) katılan eski Ankaralılar ile iyi 
mavra yaptık. Birbirimizi özlüyoruz; fiziken değil 
sanal bile olsa birlikte olmamız çok özel bir dene-
yim. Aynı şekilde Nisan ayında Adana da sanal Son 
Cuma yapmış, bravo!

Zoom görüşmelerinde halledemediğimiz en 
büyük sorun, birlikte Bom çekemememiz. Kor-
kunç bir deneyim oluyor! Buna da bir çare bulduk 
mu süper olacak!

İyi ve sağlıklı günler TAC!

Ankara’nın mavrası bu kez sanal ortamda

TAC Basketbol nostaljisi
TAC ‘63 Akar Burduroğlu 

ağabeyimizden gelen bir fotoğ-
rafı sizlerle de paylaşmak iste-
dik. Mezunumuza TAC anıları-
nı daima yaşattığı için teşekkür 
ederiz.

1961 Yılı TAC Basketbol Okul 
Takımı
Soldan sağa ayaktakiler: 

Mr. Gulick (Koç), Taneri Yo-
nar ‘62, Zafer Ecevit ‘62, Tekin 
Şengül ‘61, Tufan Alpman ‘62, 
Mehmet Selim Faks ‘63, Mengü 
Altınordu ‘61 (Menajer)

Soldan sağa oturanlar:
Gazne Soysal ‘61, İbrahim 

Mete ‘62, Tonguç Alp ‘62, Akar 
Burduroğlu ‘63
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TAC ‘99 Şefika Ener (Geniş), 
2019 yılı 3. dönem sınavları so-
nunda, Yeminli Mali Müşavirlik 
(YMM) unvanını almaya hak ka-
zanmış ve elimizde bulunan ve-
rilere göre TAC mezunu ilk kadın 
YMM olmuştur.

Şefika bu başarısıyla, hâliha-
zırda Türkiye’de 40 yaş altı Ye-
minli Mali Müşavir 300 kişiden 
ve tüm yaş gruplarındaki yaklaşık 

400 kadın YMM’den biri olmuş-
tur.

Kendisi bu başarısına ilave 
olarak 2016 yılında hak kazandı-
ğı ACCA belgesiyle başta İngiltere 
olmak üzere yaklaşık 179 ülkede 
Mali Müşavir olarak hizmet ver-
me hakkına sahiptir.

Evli ve iki çocuk annesi Şefi-
ka’yı tekrar kutluyor, başarıları-
nın devamını diliyoruz.  

TAC ‘68 mezunumuz 
Mehmet Nur Altınörs, 25 yıl 
görev yaptığı Başkent Üniver-
sitesi’nden kendi isteğiyle ay-
rılarak yılbaşı itibarıyla kendi 
muayenehanesinde hasta ka-
bulüne başlamış bulunmak-
tadır. Mezunumuza hayırlı ve 
uğurlu olsun. Sağlıklı ve bere-
ketli günler dileriz.

TAC ‘13 döneminden Efe Kart, ekibi 
Geodo’nun da iş birlikçileri arasında olduğu 
CoroWarner ile birlikte sosyal izolasyonun 
ve sosyal etkileşimin teknoloji tabanlı 
uyarlamalarını kamunun ve vatandaşın 
hizmetine sunmayı hedefliyor.

Habere linkten ulaşabilirsiniz.
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/

telefondan-virus-takip-sistemi-41483182
Mezunumuz ve ekibini tebrik eder, 

başarılarının devamını dileriz.

Tarsus Amerikan Kole-
ji 12. sınıf öğrencisi Murat 

Güzelocak, Merit bursuyla 
akademik hayatını devam 

ettirirken aynı zamanda 
da TAC NEF Basketbol Ta-

kımı oyuncuları arasın-
dadır. Üniversite eğitimi-

ni ve spor hayatını Carroll 
College bünyesinde NAIA 
Division 1’de devam etti-

recektir.
Kendisine bol şans ve 

başarılar dileriz.

TAC ‘81 Haluk Ziya 
Türkmen’in yeni kitabi 
“Bu Bi Mucize” çıkmış-
tır. Mezunumuzu tebrik 
eder, başarılar dileriz.

Doç. Dr. Yakup Üstün, TAC ‘91 
mezunumuzdur. 1996 yılında Hacettepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 
yüksek lisans eğitimini tamamladıktan 
sonra Çukurova Üniversitesi’nde akademik 
çalışmalarına başlamış ve 2007 yılında Ağız 
Diş ve Çene Cerrahisi Doçenti unvanını 
almıştır. 2010 yılında özel klinik çalışmalarına 
başladıktan sonra şimdi kliniğini modernize 
ederek yeni adresine taşımıştır. Cemalpaşa 
Mahallesi Atatürk Caddesi No: 48 Sapmaz İş 
Merkezi 7. kattaki yeni kliniğinde ağırlıklı olarak 
çene cerrahisi ve implantoloji ile ilgili mesleki 
çalışmalarına devam ederken diş hekimliğinin 
diğer branşlarında da hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Necmiye 
Kalav Canacankatan, TAC 
‘86 mezunumuz. Ankara 
Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra babası Mahmut Kalav’ın 
“Bir çocuğa bırakılabilecek 
en büyük miras eğitimdir.” 
sözünü benimseyerek 
akademisyen olarak meslek 
hayatına devam etmeye karar 
verdi. Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Biyokimya 
Anabilim Dalı’nda yüksek 
lisans ve doktora eğitimini 
tamamladıktan sonra 2013 
yılında biyokimya alanında 

doçent oldu ve 2019 yılında 
ise profesör unvanı aldı. 2006 
yılından bu yana görev aldığı 
Mersin Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi’ne 2020 yılı Mart 
ayında dekan olarak atandı. Zor 
ama bir o kadar da büyüleyici 
olan bilim yolculuğunda TAC 
eğitiminin ve dostluklarının 
manevi desteğini daima 
yanında hissetti. Bu vesileyle 
eğitiminde emeği geçen 
tüm hocalarına, büyüklerine 
ve kardeşlerine sevgi ve 
selamlarını gönderen 
mezunumuzu tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

TAC ECHO’da kesişen yollarına 
“Boş Kemikler” grubunu kurarak 
birlikte devam eden mezunları-
mız “Belki Veda” isimli ilk single 
parçalarından sonra ikinci sing-
le’ları  “Çık Karşıma” ile yeniden 
müzikseverlerle buluştular.  
YouTube  ve Spotify’dan albümle-
rine ulaşabilirsiniz.

TAC ‘14 Eylül Akyürek, TAC 
‘17 mezunlarımız Yaşar Akyürek, 
Mehmet Akçay, Ekin Altıntaş, Ka-
an Germiyan, TAC ‘19 Ege Baykal 
ve TAC ‘20  Yiğit Tetiker’i tebrik 
eder, başarılar dileriz.
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yük bir uzlaşmayı, birliği ve bir-
leşmeyi sağladık. Tavrımız, Mer-
sin’deki bütün kurumları birbi-

riyle diyalog kurmaya, uzlaşma-
ya ve kaynaşmaya yöneltti. Şim-
di yeni belediye başkanlarımız, 
birbirleriyle diyalog içerisinde 
anlaşarak ve iş birliğiyle çalışı-
yorlar.

Siyasetçilerimiz, milletvekil-
lerimiz, bürokratlarımız, sivil 
toplum örgütlerimiz bu siyasi 
ayrılık, yapay ayrılık konularını 
bir tarafa bıraktık. El ele, kol kola 
“Mersin için ne yapabiliriz?” diye 
düşünen bir ortam oluştu. Bu or-
tamı geliştirip Adana ile Mersin 
iş birliğini de artırmak istiyoruz. 
Çukurova iş birliği oluşturmak 
istiyoruz. Buna Hatay’ı da katıp 
büyük bir güç olabiliriz. Bu, çok 

ekonomik, sosyal ve toplumsal 
olarak da güçlü kimlikleri olan 
bir şehirdir. Mersin tarımda, lo-
jistikte bir dünya kentidir. Sana-
yide son yıllarda organize sanayi 
bölgeleriyle çok büyük bir aşama 
kaydetmiştir. Turizmde de hızla 
ilerlemektedir. Hinterlandımız-
da üretim bölgeleri var; Gazian-
tep, Kayseri, Konya, Karaman, 
Adana ve Kahramanmaraş gibi. 
Bu şehirlerde üretilen bütün ih-
racat ürünleri Mersin limanı üze-
rinden yurt dışına sevk edilir. Ya-
ni Türkiye’nin ihracatının büyük 
bir bölümü Mersin limanından 
çıkar. İthalatının da büyük bir 
bölümü yine Mersin limanın-
dan girer. Dolayısıyla Mersin yal-
nız kendine değil, Türkiye’nin ta-
mamına ve birçok ülkeye hizmet 
eden bir kenttir. 

“Bölgenin geleceğini birlikte 
planlamalıyız”

n Mersin’in ve Türkiye’nin 
ekonomisini genel olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, hep inişli çıkışlı bir 
ekonomik sürece sahiptir. Biz-
ler de iş insanları olarak bu iniş-
li çıkışlı, krizli ekonomik yaşama 
alışığız. Bu kadar çok ekonomik 
darboğaz, sıkıntı, kriz başka bir 
ülkede olsa o ülke batar. Siyaset-
çilerden bahsedince... Ülkemizde 
uzun bir süredir hep kavga var 
siyasetçiler arasında; adeta si-
yasetçiler kavgadan beslenir gi-
bi bir ortam var. Ben uzun yıllar 
Sanayi Odası’nda ve Ticaret Oda-
sı’nda meclis ve yönetim kurulu 
üyelikleri yaptım. Tabii bu esna-
da gözlemleyip inceledim. Tür-
kiye’de kavga ortamının bitmesi, 
uzlaşıp kaynaşmanın başlama-
sı gerektiğini düşündüm. Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda göreve talip 
olduğumda da bu fikri gerçekleş-
tirmeye yönelik bir planla ortaya 
çıktım. Neticede; biz göreve gel-
dikten sonra da çok kısa bir sü-
re içinde niyetimizi ve tarzımızı 
ortaya koyduk. Mersin’de çok bü-

Röportaj: Billur Özdoğmuş ‘05

n Bize kendinizden kısaca 
bahseder misiniz?

1957 yılında Mersin’de doğ-
dum. Tarsus Amerikan Koleji’ni 
1976 yılında bitirdikten sonra 
Ankara Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi Mühendis-
lik Fakültesi Makine Mühendis-

liği bölümünden makine mü-
hendisi olarak mezun oldum. İş 
hayatına aile şirketimiz olan Su-
mas Su Makineleri Sanayi firma-
sında atıldım. Orada çeşitli kade-
melerde çalıştıktan sonra kendi 
şirketim olan Kızıltanlar İnşaat 
Makine Sanayi’yi kurdum. Uzun 
yıllardır o şirkette görev almak-
tayım. Mersin Ticaret ve Sanayi 

Odası’nda bir buçuk yıldır yöne-
tim kurulu başkanıyım. Aktif ola-
rak zamanımın çoğunu Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası’na ayırı-
yorum.

n Mersin’in sanayisi ve tica-
retiyle ülkemizdeki yeri nedir?

Mersin, sanayisi ve ticare-
ti ile Türkiye ekonomisinde çok 
önemli bir yere sahiptir. Mersin 

“TAC, özgüveni yüksek, seri ve çözüm 
odaklı insanlar yetiştiriyor”

Doğma büyüme Mersinli olan makine mühendisi Ayhan Kızıltan, 
şimdilerde kentin en önemli makamlarından birinde, gecesini gündüzüne 
katarak çalışıyor. Sadece kenti için değil, bölgesi ve ülkesi için de değer 

yaratmaya odaklanan 1976 mezunumuz ile başkanı olduğu Mersin Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın (MTSO) yol haritasını ve bugün bile iş hayatında çok faydasını 

gördüğünü ifade ettiği TAC eğitiminin kendisine kazandırdıklarını konuştuk. 

Zaman zaman 
arkadaşlarımızla 

toplanıyoruz. 
Şimdi 60’lı 

yaşlardayız. Sanki 
o yıllardaki gibi, 

15-16 yaşında gibi 
oluyoruz bir araya 

gelince.
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büyük bir lobi olur ve bölgenin 
geleceğini hep birlikte daha iyi 
planlarız. Ben şunu diyorum; be-
raber oturup Çukurova Bölgesel 
Stratejik Kalkınma Planı yapma-
mız lazım. Bu düşünceyi Adana 
ve Hatay’a da yaymamız gerek. 
Bu konuda diyaloglara başladık.

n Mersin sanayisinde ve tica-
retinde karşılaşılan önemli so-
runlar hangileridir?

Son zamanlarda en önemli 
şey finansman sıkıntısı. Birden-
bire gelişen bu krizle birlikte na-
kit sıkıntısı oluştu, hâlâ da sür-
mekte. Firmalarımız öz varlıkla-
rıyla bu sorunun üstesinden gel-
diler. Öte yandan enerji fiyatları-
nın girdilerinin; yani hem elek-
trik hem doğalgaz hem akarya-
kıt fiyatlarının girdilerinin çok 
yüksek olması tarımdan lojisti-

ğe, her sektöre olumsuz etki ya-
pıyor. Bölgemizdeki savaşların, 
kargaşanın doğurduğu bir pazar 
daralması da cabası. Bizim en bü-
yük pazarlarımızdan biri de Or-
ta Doğu’ydu. O yüzden yeni pa-
zar arayışı ihtiyacı ortaya çıktı. 
Tabii pazar daralması da önem-
li konulardan biri. Avrupa’ya ih-
racat yapan firmalarımız nispe-
ten iyi durumda, zaten Mersin’i 
ayakta tutan sektörlerden biri de 
ihracattır. Bizim süratle yeni dış 
pazarlara ulaşmamız lazım. Bu 
bağlamda bir Hindistan seferi 
düzenliyoruz. Hindistan’da yeni 
ticari bağlantılar bulabilir miyiz, 
orada bir dizi toplantıya katılaca-
ğız. En önemli konumuz dış tica-
retimizi, ihracatımızı ve buna pa-
ralel olarak da üretimimizi artır-
mak.

“Sanki dün ayrılmış gibiyiz”
n Tarsus Amerikan Koleji yıl-

larından bahseder misiniz? 
Tarsus Amerikan hayatı, be-

nim için anımsamaktan en mut-
lu olduğum bir dönemdir. 69 yı-
lında girdik ve 76 yılında çıktık. 
Hayatımızın birçok senesi orada 
geçti. Oradaki arkadaşlarımızı, 
arkadaşlıklarımızı unutmamız 
mümkün değil. Sürekli haberle-
şiyoruz. Mesela bazı arkadaşları-
mız var ki mezun olduktan sonra 
hiç görüşememişiz. Yabancı bir 
ülkeye gitmiş, orada kalmış. 30-
40 sene sonra ilk defa karşılaşı-
yoruz ve nerede bırakmışsak ora-
dan başlıyoruz. Sanki dün ayrıl-
mış gibiyiz. Dün ne konuşmuş-
sak, ne şaka yapmışsak 40 sene 
sonra karşılaştığımızda da ay-
nı yerden devam ediyoruz. Çok 
mutlu olduğum, bana çok bü-
yük özellikler katan, karakterimi 
geliştiren bir eğitim aldım. Böy-
le bir ortam vardı Tarsus Ame-
rikan Koleji’nde. Oğlum da Tar-
sus Amerikan Koleji’nden 2004 
yılında mezun oldu, adı Hakan. 
O günleri anımsattın bana! Ger-
çi o günleri bitirdiğimiz için bi-
raz da burukluk var içimde. Ama 

zaman zaman arkadaşları-
mızla toplanıyoruz. Dedi-
ğim gibi, bıraktığımız yer-
den devam ediyoruz. Şim-
di 60’lı yaşlardayız. Sanki o 
yıllardaki gibi, 15-16 yaşın-
da gibi oluyoruz bir araya 
gelince.

n TAC yıllarının hayatı-
nıza etkisi nasıl oldu?

TAC, medeni cesaret aşı-
ladı bize; takım çalışması, 
birlikte çalışma yapabilme 
özelliğini kazandırdı. Tut-
tuğunu koparma karakte-
rimizi geliştirdi. Bazıları-
mızda vardır bu, doğal bir 
yetenektir. Daha disiplin-
li, araştırmacı ve çözüm 
odaklı düşünmemizi sağ-
ladı Tarsus Amerikan Ko-
lej’indeki eğitim. Hem iş 

hayatımda hem de özellikle Mer-
sin Ticaret ve Sanayi Odası’nda-
ki ilişkilerde bunun çok büyük 
etkisini ve yararını görüyorum. 
Çünkü şu bulunduğumuz görev-
de çok sayıda insanla ve çok fark-
lı sorunlarla karşı karşıya kalıyo-
ruz. Anında reaksiyon vermemiz, 
çözüm üretmemiz, olumsuz dü-
şünceyle gelen bir insanın olum-
lu düşünmesini sağlayacak at-
raksiyonu yapabilmemiz lazım. 
İşte Tarsus Amerikan Koleji, bi-
ze bunları sağladı. TAC, özgüveni 
yüksek, seri ve çözüm odaklı in-
sanlar yetiştiriyor. 

“Oğlumla ağabey-kardeş  
ilişkisine sahibiz”

n Baba-oğul TAC ikilisinde 
ilişkiler nasıl gidiyor? Babalık mı 
ağabeylik mi daha baskın olu-
yor?

İkisi bir arada gidiyor. Oğlum-
la biz, ağabey-kardeş ilişkisine sa-
hibiz. Kendisi ergenlik dönemin-
deyken çok çatışırdık, fikir tartış-
maları olurdu aramızda. Her tar-
tışmamızdan Sonra “Tuttuğunu 
koparıyor, hakkını arıyor.” der-
dim. “Baba, bu daha iyi sonuç ve-
rir.” diye düşüncelerinde ısrar edi-
yordu. İşte TAC, özgüveni yüksek, 
fikrini söyleme cesaretini göste-
ren insanlar yetiştiriyor. 

n Sizinle aynı dönemden 
olup iş hayatında, sanat alanın-
da, tıp dünyasında ve farklı sek-
törlerde önemli başarılar kazan-
mış arkadaşlarınızdan da bahse-
der misiniz?

Bizim dönemimizden, tıp ala-

nında çok profesör var. İlk aklıma 
gelen Kardiyolog Prof. Dr. Ser-
dar Küçükoğlu. Benim ilkokul-
dan TAC bitimine kadar arkada-
şımdı. Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası’ndaki görevime başladık-
tan beş ay sonra kalp ameliyatı 
oldum. Kalp rahatsızlığım aslın-
da uzun yıllar öncesinden başla-
mıştı ve Serdar Küçükoğlu beni 
sürekli kontrol ediyordu. En son 
muayenede dedi ki “Artık ame-
liyat zamanın geldi. Önemli bir 
göreve geldin. Bu kalbindeki du-
rum, ağır yük yükleyebilir. He-
men ailenle konuş ve karar ver, 
bu ameliyatı yapalım.” Ben bu 
ameliyatı hiç düşünmeden Ser-
dar karar vermişti. Ailem onay 
verdi. Ben de kardeşimin dediği-
ni dinledim, kendisi de yardımcı 
oldu. Hem bilim insanı hem in-
san yetiştiriyor TAC. Tabii diğer 
arkadaşlarım da Serdar kadar de-
ğerlidir. Ben Serdar’ı temsili ola-
rak söyledim.

n Yoğun tempo ile çalışıyor-
sunuz. Boş zamanlarınızda neler 
yaparsınız?

Boş zamanlarımda evimde 
dinleniyorum. Ailemle vakit ge-
çiriyorum. Yeni kitaplar okuyo-
rum. İnternette yeni gelişmeleri 
inceliyor; dünyada neler olduğu-
nu ve siyasi gelişmeleri okuyo-
rum. Kendimizi güncel tutmaya 
çalışıyoruz.

n Son olarak neler söylemek 
istersiniz?

Benim en büyük özlemim, 
çağdaş bir Türkiye. Bunun ger-
çekleşmesi için de kendime dü-

şen görevleri yaptığımı düşünü-
yorum. Kamuoyunda da bilini-
yorum bu konuda. Ben düşündü-
ğünü söyleyen, söylediğini uygu-
lamaya çalışan ve sorgulayan bir 
insanım. Bizler topluma örnek 
oluyoruz. Bizden sonraki neslin 
bizden daha ileriye gitmesi için 
onlara örnek olacak davranışlar-
da bulunmamız lazım. Dolayısıy-
la benim hayalim, özlemim, Ata-
türk’ün hayal ettiği Türkiye’nin 
ve Türk insanının kısa bir sürede, 
Türkiye’de gerçekleşmesi, herke-
sin de bu yönde hareket etmesi-
dir. Bu noktada eğitimcilere çok 
iş düşüyor. Atatürk’ün arzusunu, 
yine onun sözleriyle dile getire-
lim: “Muallimler, Cumhuriyet 
sizden fikri hür, vicdanı hür, ir-
fanı hür nesiller ister.” Hür nesil-
ler yetiştirdiğimiz takdirde Ata-
türk’ün hayalini gerçekleştiririz. 
Bütün TAC topluluğuna saygıla-
rımı ve sevgilerimi iletiyorum. 
Sana da çok teşekkür ediyorum. 
Çok candan, cana yakın ve sem-
patik bir insansın. Konuşturu-
yorsun karşındakini!

“Siyasetin içinde olun”
n Genç girişimcilere önerileriniz 
nelerdir?

MTSO’nun Mersin’de bir Genç 
Girişimciler Konseyi bulunuyor, 
onlarla sık sık bir araya geliyoruz. 
Kendilerine şunları söylemek 
istiyorum: Özgüveniniz yüksek 
olsun. Konuşmaktan çekinmeyin. 
Fikrinizi özgürce söyleyin. Girişken 

olun, araştırmacı olun. Düşünün, 
sorgulayın, fikrinizi söyleyin. Kendinizi 
iyi eğitin. Aktüel konulara, ekonomiye 
çok hâkim olun. Siyasetle ilgilenin, 
siyaseti takip edin. Çünkü siyasetin 
içinde olmanız lazım. İyi eğitilmiş, 
özgür düşünen, çağdaş insanların, 
sorgulayan insanların daima siyasetin 
içinde olması lazım.

TAC, medeni cesaret aşıladı bize; birlikte 
çalışma yapabilme özelliğini kazandırdı. 

Tuttuğunu koparma karakterimizi geliştirdi. 
Daha disiplinli, araştırmacı ve çözüm odaklı 

düşünmemizi sağladı. TAC, özgüveni yüksek, 
seri ve çözüm odaklı insanlar yetiştiriyor. 
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2014 döneminden Pırıl, TAC’den mezun olduğundan be-
ri Mezunlar Derneği’mizin İstanbul Şube gönüllülerinden 
biri olarak çalışmaktadır. TAC’de başladığı münazara haya-
tına Boğaziçi Üniversitesi’nde de devam etmiş, birçok başa-
rıya ulaşarak 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Turizm Bö-
lümü’nden mezun olmuştur. Mezuniyet sonrası iş hayatına 
atılarak Unilever şirketinde pazarlama departmanında gö-
revine başlamıştır.

Tüm mezunlarımıza sevgi ve saygılarını sağlıklı günler 
dileyerek iletiyor.

TAC’de yatılı öğrenci iken hem öğrenci birliği üyeliği ya-
pan hem de basketbol ve atletizm takımlarında görev alan 
Emre, okulda kazandığı çok yönlülüğünü TAC’den sonra da 
korumuş; Uluslararası Öğrenci Ağı-ESN yöneticiliği ve ulu-
sal temsilciliği yapmış, 2018 yılında Bahçeşehir Üniversite-
si İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Daha 
sonra İTÜ’de Micro MBA sertifika programını tamamlamış-
tır. Şu anda oyunculuk kariyerine odaklanmıştır. Kendisini 
çeşitli reklamlarda ve billboardlarda görmeniz mümkündür. 

Emre, tüm mezunlarımıza sağlıklı günler dileyerek, saygı 
ve sevgilerini iletiyor.

TAC’de IB programını başarıyla tamamlayıp 
2014 yılında mezun olan Hayrettin, üniversite 
eğitimine Rotterdam School of Management’ta 
devam ederek Uluslararası İşletme lisansını ve 
Bilgi Yönetimi yüksek lisansını burada tamam-
lamıştır. Kariyerine Amsterdam ING Bank’ta baş-
lamış, şu an Vodafone Discover programı kapsa-
mında Dijital Ürün Lideri olarak çalışmaktadır.

Mezunlarımıza Hollanda’dan sağlıklı günler 
dileyerek sevgi ve saygılarını iletmektedir.

TAC 2017 mezunu olan Cahitcan Uzman, üni-
versite eğitimi nedeniyle Hollanda’da bulunmak-
tadır. Tamamladığı IB programı sayesinde kabul 
edildiği Eindhoven Teknik Üniversitesi’nin Bilgi-
sayar Bilimleri bölümünde akademik hayatına de-
vam etmektedir. 

Tüm TAC’li ağabey, abla ve kardeşlerine selam-
larını yolluyor.

2002 yılında mezun olduktan sonra Akde-
niz Üniversitesi’nde iktisat bölümüne başla-
dım. Üniversite süreci ile beraber İstanbul’da 
çeşitli dijital ajanslarda deneyimler edindim. Bu 
tecrübelerim, kendi dijital ajansımı oluşturma-
ya zemin hazırladı ve 2010 yılında Haminne’yi 
kurdum. 

Şu anda alışveriş merkezleri ve otel grupları-
na yönelik olarak dijital pazarlama, yazılım ge-
liştirme ve dijital medya planlama hizmetleri 
vermekteyiz. 2017 yılından bu yana “Milimau-
dio” ismiyle yarı profesyonel olarak DJ’lik yap-
makta, aynı isimle çeşitli video içeriklerini tech-
no müzik ile mikslediğim bir Instagram hesabı-
nı yönetmekte ve bu çatı altında elektronik mü-
zik etkinlikleri düzenlemekteyim.

Tüm mezunlarımıza saygı ve sevgilerimi ile-
tirim.

Pırıl Gümürdülü TAC ‘14 Hayrettin Gürlek TAC ‘14

Oral Canbolat TAC ‘02

Cahitcan Uzman TAC ‘17

Emre Tanyeli TAC ‘14
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TAC. Öğrenci, öğretmeniyle medeni 
ve samimi bir şekilde sohbet edebili-
yor, herkes kendini ailenin bir parça-
sı olarak görüp bu yapıyı sahipleni-
yor, yardımlaşma ve dayanışma psi-
kolojisi üst düzeyde yaşanıyor. Ağa-
beylik-ablalık sistemi de bütün bu 
çarkın merkezinde bulunuyor. Lise 
yılları, insanların karakter olarak 
çok değişip geliştiği bir dönem ol-
duğundan, o yaşlarda “aile dışındaki 
büyüklere saygı ve küçüklere sevgi” 
kavramının davranışlara olan etki-
sini deneyimlemek çok anlamlıydı. 

TAC’den ayrıldıktan sonra yeni 
okulumda bile kendimce ağabey-
lik sistemini yaşatıyordum! Coun-
cil muhabbetleri, çaylar, kazan ve 
çamaşırhane kaçamakları… Acısıyla 
tatlısıyla TAC’deki insan hayatı çok 
yoğun bir hayat, fakat geriye dönüp 
baktığımda yaşamaktan pişman ol-
duğum pek bir şey göremiyorum.

Yatılı okumanın ise insanı çok 
daha hızlı, aksiyonlu ve yoğun bir 
şekilde büyüttüğünü söyleyebili-
rim. Yatılı yaşam ile birlikte haya-
tımda sadece “ailemin çocuğu” ol-
madığımı, kendi kişiliğimle de ha-
yatta var olmam gerektiğini ilk defa 
gördüm. Dolayısıyla böyle bir dene-
yimi TAC’de yaşamak, sonraki dö-
nemlerde insan ilişkilerine bakış açı-
mı çok geliştirdi. Üniversiteye başla-
dığımda, dil okulu, çalışma ve Eras-
mus için yurt dışına gittiğimde dahi 
TAC’de edindiğim tecrübelerin hız-
lı adapte olabilme anlamında bana 
kattıkları paha biçilemez oldu.

TAC, insana hem akademik hem 
de yaşamsal anlamda kapsamlı eği-
tim veren bir gelecek. Çalışmanın, 
çevik düşünebilmenin, topluluk 
duygusunun, saygının 14-15 yaşla-
rından itibaren aktarıldığı TAC’ye 
her defasında aynı hisle gidebiliyo-

rum ve kampüs içerisinde yeniden 
15 yaşındaki Efe’ye huzurla dönüşe-
biliyorum.

n Üniversite ve üniversite sonra-
sı yaşamınızdan biraz bahsedebilir 
misiniz? 

Üniversitede ODTÜ İktisat’tay-
dım. Bölüme, hazırlıkta edindiğim 
sosyallik ve alışkanlıklar ile geçtim; 
ilk iki yılda biraz tembel bir akade-

mik performans sergiledim! Fakat 
sonrasında dengeyi sağlayıp onur 
öğrencisi olarak mezun olabilmeyi 
başardım. Üniversite boyunca aka-
demik hayatım dışında da aktif ol-
maya çalıştım. Multitasking yakla-
şımı da çok kıymetliydi; neredeyse 
her yaz staj yaptım, yurt dışına çeşit-
li eğitimler için gittim, onun dışında 
Erasmus’a gidip dört buçuk ayda 17 
ülke, 43 şehir gezdim. Güzel dostluk-
lar biriktirdim ve iktisat biliminin 
mantığını da hayatımda içselleşti-
rip uygulamaya başladım. ODTÜ’de-
ki hayatımın bana en önemli katkısı; 
ileriye dönük olarak sadece mesleki 

değil, kendimi bulma açısından da 
bana neyi isteyip istemediğimi gös-
termesiydi. 

TAC gibi ODTÜ’de de bir kampüs 
yaşamı ve okul bağlılığı olduğu için 
benim adıma çok tamamlayıcı bir 
beş buçuk sene oldu!

“Ben TAC’liyim!” diyebilmek...
n Kurmuş olduğunuz Geodo Te-

chnology’i tanıyabilir miyiz? Firma 
çatısı altında neler yapıyorsunuz? 

2017 Eylül’ünde ODTÜ’deki Tasa-
rım Fabrikası (Design Factory) isimli 
dersten çıkmış bir projeyiz. 

Şu anda birlikte çalıştığım iki 
ekip arkadaşımın da içinde olduğu 
beş kişi, UNDP’nin “Kara Mayını Te-
mizleme Operasyonlarının İyileşti-
rilmesi” üzerine çalışmalarına başla-
mıştı. Bir dönem boyunca başarıyla 
faaliyetlerini yürüttükten sonra da 
“Yürü ya Kulum!” denilip start-up’la-
şılmıştı. 2018 Eylül’ünde ODTÜ Tek-
nokent’in “Yeni Fikirler Yeni İşler” ya-
rışmasında finalde “Savunma Sana-
yi Başkanlığı” ödülünün kazanılma-
sından sonra ticari hayatımız daha 
da gerçeğe dönmeye başladı. TÜBİ-
TAK T-BİGG desteğiyle ürünümü-
zün Ar-Ge sürecinde önemli bir yo-
lu tamamladık. Ben de mezun olup 
Berlin’e çalışmaya gidip döndükten 
sonra, Eylül 2019’da arkadaşlarımın 
arasına kurucu ortak katıldım ve bu-

Röportajı: Yusuf Erkmen ‘02

n Bize kısaca kendinizden bah-
seder misiniz?

Öncelikle tüm mezunlarımıza, 
değerli ablalarıma, ağabeylerime ve 
kardeşlerime merhaba!

TAC’de üç yıl yatılı ve burslu oku-
yarak bu güzel ailenin bir parçası ol-
ma fırsatını buldum. Hem üniversi-
te yıllarında hem de 2019 yılı Şubat 
ayında ODTÜ İktisat’tan mezun ol-
duktan sonra kendimi, girişimcilik 
alanında geliştirmeye adadım. Bu-
nun sebebi ise düşünce yapıma her-
hangi bir sınır çizmeden kapasitemi 
ve hayata yaklaşımımı yaptığım ça-
lışmalara yansıtabilmekti. 

Mezun olduktan sonra özgürlü-
ğü, hayatı, girişimcilik ekosistemini 
ve kendimi keşfetmek adına AB bur-
siyeri olarak Berlin’de 6 ay yaşama 
fırsatım oldu. “Avrupa’nın Silikon 
Vadisi” olarak tanımlanan Berlin’de 
6 ayda iki farklı start-up’ta çalışma 
ve kendime birçok konuda “challen-
ge” yaratma fırsatım oldu. Ardından 
nitelikli tecrübeler edinerek ülkeme 
döndüm. Daha sonra çatısı altında 
arkadaşlarımın olduğu, ODTÜ Tek-
nokent merkezli Geodo Teknoloji 
ailesine kurucu ortak (co-founder) 
olarak katıldım.

n TAC ile yollarınız nasıl kesişti?
Bizim zamanımızda, yani 2008 

yılında, liseye giriş sisteminde özel 
okulların sınavı farklıydı. Doğma 
büyüme Konyalıyım ve kendimi ge-
liştirmek, yeni dünyalar keşfedebil-
mek için lise eğitimimi Konya dışın-
da devam ettirmek istiyordum. Do-
layısıyla özel okullara giriş sınavına 
da dâhil oldum. Sınav sonuçları gel-
dikten sonra TAC’yi, ailemin zoruy-
la son sıraya yazdım. Benim aklım-
da İstanbul vardı ve 14 yaşındaki Efe 

olarak aileme karşı çıkmış, kapıla-
rı çarpıp kendimi odama kilitlemiş-
tim! Fakat beni bir şekilde ikna eden 
aileme, TAC’deki her kazanımım için 
ekstra minnettar olmam lazım. Za-
ten okulu görmek için Tarsus’a ge-
lince tüm olumsuz duygularım ter-
sine dönmeye başlamıştı.

“Paha biçilemez tecrübeler edindim”
n Sizce TAC’de aldığınız eğitim 

ve buradaki yaşantınız, hayatını-
za nasıl etki etti? TAC’de edindiğiniz 
ve hayatınıza işlemiş olduğunu dü-
şündüğünüz bir özelliğiniz var mı?

TAC’ye geldiğim ilk dönem, adap-
tasyonum adına çok zordu; hem in-
sanlara hem tek yaşamaya hem yatı-
lı hayata hem de derslere... Kabuğu-
nun içinden kısa vadede ayrılmanın 
zorluklarını yaşamak, TAC’de edi-
neceğim her bir deneyimin etkisini 
katlayarak artırdı. Dolayısıyla TAC’de 
yaşadığım her günün “şu an oldu-
ğum kişiye” etkisi oldukça yüksek se-
viyede. 

Okulda aldığımız eğitimin ama-
cı, felsefesi, öğrenciyle kurulan bağ 
ve samimiyete dayanan ilişki, benim 
adıma çok kıymetliydi. Okuldaki eği-
tim sistemi, bir şeyler öğrenmeye ve 
öğretmeye çalışırken olaylara hangi 
bakış açısıyla yaklaşmam gerektiğini 
gösterdi. En başta, eğitimin yaban-
cı dilde olması şu anda bile sunum 
yaparken kendimi Türkçe’ye kıyasla 
İngilizce’de daha rahat hissetmemi 
sağladı. Fen derslerinde deneysel ve 
gerçek yaşam örnekleri üzerinden 
giden anlatım mantığını, sonraki za-
manlarda hayatımda da uyguladım. 

TAC yaşamımın, gerçekten de 
başka herhangi bir lisede bulunama-
yacak türden bir deneyim olduğunu 
düşünüyorum. Her türlü insan iliş-
kisinin çok daha farklılaştığı bir okul 

Teknoloji alanında 
yaptığı çalışmalarla 

ismini duyuran genç 
girişimci Efe Kart ’13, 

okul yıllarının kendisine 
neler kattığını anlattı. 

TAC’nin başta 
adaptasyon yeteneği 

olmak üzere kendisine 
pek çok alanda değerli 

katkılar sağladığını 
ifade eden Efe Kart; 

okul yıllarına, kariyerine 
ve girişimcilik 

deneyimlerine dair 
sorularımızı yanıtladı. 

TAC’lilik insana özgüven, 
farkındalık ve dünya 

vatandaşlığı gibi birçok 
olguyu karakter özelliği 

olarak sunuyor. Ben 
de kendi yolumda en 

önemli duraklarımdan biri 
olan TAC’yi her zaman 

hayatımda önemli bir yere 
koymaya devam ettim, 

edeceğim.

“TAC, hem akademik  hem yaşamsal anlamda 
   kapsamlı eğitim  veren bir gelenektir”
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Denemekten 
korkmayın

n Genç girişimciler için neler öne-
rirsiniz?

Ben de bir genç girişimci olarak on-
lara akıllarına fikir olan gelen şeyleri elbet 
test etmelerini, aksiyona geçmelerini ve 
doğruyu-yanlışı yolda görmelerini tavsi-
ye ederim. Gelişim süreçlerinde önemli 
olan keşfetme duygusunu canlı tutmak, 
ne istemediğini ve girdiğin yolun yanlışla-
rını görüp ona göre hedeflerini güncelle-
mektir. Dolayısıyla denemekten korkma-
yın. Hataların ve yanlışların asıl tecrübe 
olduğunu göz önünde bulundurarak bu 
tecrübelerinizi sevin, kıymet verin. Zorluk-
ların kıymetini bilecek şekilde yolunuzda 
pes etmeyin. Ben de daha geri dönüşü-
nü tam almamış, yolun başında bir insan 
olarak Geodo için çok zorlu zamanlardan 
geçtim. Ama hasat zamanının geldiği-
ni hissetmeye başladığınız anda çekilen 
zorluklar daha bir tatlanıyor. 

Planlarınızı hep kapsamlı yapın, bir 
fikir icrası için ekip kurarken asla bir ta-
sarımcıyı, işin teknik kapsamına göre ya-
zılımcıyı göz ardı etmeyin. Güncel dijital 
araçların eğitimlerini kendi ilgi alanlarınız 
doğrultusunda veya ekstra olarak mut-
laka edinin. Birçok alanda bilgi biriki-
mi edinmek, kurmak istediğiniz girişime 
komple bakabilmenizi sağlıyor. Batı dün-
yasında San Francisco’dan, Berlin’den, 
Tallinn’den, Singapur’dan, Dublin’den 
ve benzeri girişimcilik hub’larından çı-
kan güncel fikirleri, kullanılan teknolojileri, 
trend olan güncel sektörleri mutlaka ta-
kip edin. Okudukça, keşfettikçe düşünce 
sisteminizin kapasitesi artacak ve eliniz-
deki kaynak yönetimini (Resource Opti-
mization) daha verimli değerlendirebile-
ceksiniz. 

Son olarak, iş dışında ailenize, sev-
diklerinize de vakit ayırın. Şu zor zaman-
larda insanın ders çıkardığı en önemli ko-
nulardan biri de zaman; akıp gidiyor! Se-
vin, sevilin. Lise hazırlıktan itibaren birçok 
sıkıntımda, sevincimde yanımda olan; fik-
rini, iyi niyetini ve desteğini asla esirgeme-
yen Yusuf Erkmen ‘02 ağabeyime bu rö-
portaj için çok teşekkür ederim. Yaşa, var 
ol TAC!

siness operasyonları, pazarla-
ma ve ekip içi motivasyon gi-
bi konuların sorumluluğunu 
üstlendim.

Genel olarak Konum & Po-
zisyonlama Teknolojileri ve 
Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin 
(GIS-CBS) birbirleriyle anlamlı 
kullanılabildiği sektörel “use-
case”ler odağında çalışıyoruz. 
EPDK’nın yeni mevzuatınca 
desteklediği ilk start-up olduk.  

Şu ana kadar mayın ve 
elektrik dağıtım sektörlerinde ürün-
lerimizin kullanımı için desteklen-
miş durumdayız. Ulusal hedefimiz 
ise en geç 2021’e kadar Türkiye’nin 
en çok gelişme gösteren beş start-
up’ından biri olmak. ODTÜ Tekno-
kent kampüsü içerisinde yerleşik 
durumdayız ve sekiz kişilik ekibi-
mizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

n Hepimiz uzunca bir süredir 
karantina altındayız. Korkularımız, 
endişelerimiz var. Siz ise elini taşın 
altına koyan taraftasınız ve “Co-
roWarner” diye bir uygulama geliş-
tirdiniz. Nedir CoroWarner? Nasıl 
çalışır?

Koronavirüs salgını yayılımı ile 
ilgili Türkiye çapında gerçekleşti-
rilen bir teknolojik fikir yarışması 
olan “CoronathonTürkiye”ye Geo-
do Teknoloji ile katıldık ve 36 saatte 
geliştirdiğimiz çözümü fikir aşama-
sından en basit şekilde kullanılabi-
lir hâle getirdik. Bu sayede yaklaşık 
1500 başvuru içerisinden ilk 12’ye 
girmeyi başardık.

CoroWarner; Kovid-19 testi pozi-
tif çıkmış kişi ile geçmişte, herhan-
gi bir açık ortamda sosyal etkileşime 
girmişseniz sizi anlık ve anonim ola-
rak uyaran, sonrasında da sizin mev-
cut durumunuz ile etkileşime girme 
seviyeniz doğrultusunda otonom 
tavsiye yönlendirmesi yapan, konu-
munuza göre size en yakın pandemi 
hastanesini gösteren bir mobil uy-

gulamadır. Uygulama anonim ola-
rak kullanılmakla birlikte sistemden 
yararlanabilmeniz için sadece yaşı-
nızı, kronik hastalık durumunuzu 
ve son 15 gün içinde yurt dışında bu-
lunma durumunuzun verilerini gir-
meniz yeterli olmaktadır.

n Şu anda TAC hayatınızda nasıl 
bir yer tutuyor?

Özellikle CoroWarner sürecinin 
başından itibaren TAC ailesinin des-
teği olmasa, şu anki motivasyonum 
mümkün olamazdı. Başta TAC An-
kara ve Yusuf Ağabey olmak üzere 
tüm TAC ailesine sonsuz teşekkürle-
rimi iletirim. 

Bu süreç sayesinde üst dönem-
lerimden birçok ağabey ve ablamla 
tanışıp sohbet etme fırsatım oldu. 
Aile içinden yeni insanlarla tanıştık-
ça ailenin de kıymetini anlıyor in-
san. Sizlere ayrıca teşekkürlerimi su-
narım. Bütün lise eğitimimi TAC’de 
tamamlamasam da o ruhu ve duy-
guyu yaşayarak “Ben TAC’liyim!” di-
yebiliyor ve içselleştirebiliyorum. 
TAC’de her düzeyden edindiğim iliş-
kilerimi okuldaş samimiyetiyle sür-
dürüyorum. 

TAC’lilik insana özgüven, far-
kındalık ve dünya vatandaşlığı gibi 
birçok olguyu karakter özelliği ola-
rak sunuyor. Ben de kendi yolumda 
en önemli duraklarımdan biri olan 
TAC’yi her zaman hayatımda önem-
li bir yere koymaya devam ettim, 
edeceğim.

Çanakkale Deniz Savaşı ve Avustralya
Ergül Bakay ‘63

Çanakkale Deniz Savaşı’nın 
105. yılı, ulusumuza kut-
lu olsun. Bu yıl, bu emsalsiz 
mücadelenin coşkusunu, vi-

rüs nedeniyle sessiz ve içimize ata-
rak yaşadık.

1835-39 yılları arasında Osman-
lı ordusunda hizmet gören Alman 
subayı Moltke (daha sonraki yıllar-
da Mareşal ve Alman Orduları Ge-
nel Kurmay Başkanı) “Türkiye’deki 
Olaylar ve Durum Üzerine Mek-
tuplar” eserinde aynen şunu söy-
lüyor:

“Eğer Çanakkale Boğazı’nda-
ki topçu araç ve gereçleri düzenle-
necek olursa, sanmam ki dünyada 
hiçbir düşman donanması bu Bo-
ğaz’dan yukarı yelken açmayı gö-
ze alabilsin. Daima karaya asker çı-
karmak ve bataryalara hücum edip 
onları ele geçirmek lüzumu gereke-
cektir.”

Nitekim 1915 yılında Boğaz’ı 
geçmeyi deneyen düşman donan-
ması Boğaz’ın sularına gömülmüş, 
karaya asker çıkaran İngiliz ve An-

zak (Avustralya ve Yeni Zelanda) 
kuvvetleri de mağlup edilip çekil-
mek zorunda kalmışlardır. 

Cumhuriyet gazetesi yazarı, de-
ğerli gazeteci ve fikir insanı Sayın 
Mustafa Balbay, gazetenin 19 Mart 
2020 sayısında, bu büyük zaferimi-
zin Avustralya’daki yansımaları ile 
ilgili “Çanakkale’ye Avustralya’dan 
Bakış” başlıklı yazısında özel bilgi-
ler vermektedir. 

Yazar, bir Avustralya gezisi sıra-
sında Avustralya Gaziler Derneği’ni 
ziyaret ettiğini, I. Dünya Savaşı’nda 
çeşitli cephelerde çarpışan Anzak 
askerleri için bu ülkede kurulmuş 
çeşitli dernekler bulunduğunu, bu 
derneklere yalnız bu savaşlarda 
ölen ve yaralananların daha son-
raki kuşak yakınlarının üye olabil-
diğini, üyelik konusundaki tek is-
tisnanın ise “Türkler” olduğunu be-
lirtmektedir. Neden mi? Balbay’ı 
okuyalım. 

“Neden diye sordum. Yanıt 
dernek binasındaydı. Girişte Ata-
türk’ün 1934’teki Anzak anmasına 
gönderdiği telgrafın Türkçe ve İn-
gilizce metni mermere kazınmış. 

Avustralyalı görevli bu mermere 
kazınmış metnin önünde durup 
şöyle dedi: ‘Bunları söyleyen bir li-
derin yurttaşları bizim derneğimi-
ze de üye olabilir.’”

Ben, bu telgraf metnini okudu-
ğumda her defasında gözlerim ya-
şarır. Bu ne kadar büyük bir insan 
sevgisi, ne kadar büyük bir kadir-
şinaslık ve de ne büyük bir liderlik 
diye düşünürüm. Atatürk’ü bir kez 
daha rahmet ve şükranla yad ede-
rek söz konusu değerli telgraf met-
nini tekrar okuyalım.

“Bu memleketin toprakları 
üzerinde kanlarını döken kahra-
manlar!

Burada dost bir vatanın topra-
ğındasınız. Huzur ve sükûn içeri-
sinde uyuyunuz. Sizler Mehmet-
çiklerle yan yana, koyun koyuna-
sınız. Uzak diyarlardan evlatlarını 
harbe gönderen analar! Gözyaşla-
rınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim 
bağrımızdadır. Huzur içindedirler 
ve huzur içinde rahat uyuyacak-
lardır. Onlar bu toprakta canlarını 
verdikten sonra artık bizim evlatla-
rımız olmuşlardır.” 
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Fotoğraftakiler: 
Atilla Yaprak - Vocals

Erkut Yucaoğlu - Lead Guitar
Taner Akdoğan - Rhytm Guitar

Murat Asya - Bass Guitar
Levent Kavvas - Drums

Özden Özler - Bass Guitar

Levent Kavvas ‘66 

Erkut Yüceoğlu’nun inisiyatifi ile Erkut 
(lider gitar), Taner Akdoğan (ritim gitar), 
Murat Asya (basgitar), Atilla Yaprak (solo) 
ve ben Levent Kavvas’tan (bateri) oluşan 
Echoes grubu, 1964 sonbaharında kurul-
du. Ağırlıkla Shadows ve Beatles grupları-
nın parçalarını çalarak TAC’de, Adana’da ve 
İskenderun’da 1964-1965 ders yılında kon-
serler verdik. Bilhassa İskenderun Tüccar 
Kulübü’nde verdiğimiz keyifli konserleri 
hâlâ hatırlıyorum.

1965-1966 ders yılına girdiğimizde, 
aramızdan mezuniyeti dolayısıyla ayrı-
lan Erkut’un ve Murat’ın yerine Özden Öz-
ler’i basgitara aldık. Taner lider gitar olur-
ken Atilla ritim gitar-solo, Levent de bate-
ri görevlerini yüklendi. Aradan geçen bir 
senenin verdiği tecrübe ve 1964-1965 Ec-
hoes’unun sağladığı isim sayesinde 1965-
1966 yılı çok başarılı geçti. Bu ders yılın-
da yine ağırlıklı olarak Beatles parçalarını 
çalarken, Animals ve başka rock grupla-
rının da şarkılarını seslendirdik. TAC’deki 
geleneksel yıllık konserimiz haricinde, al-
dığımız davetler üzerine Mersin’de (Ge-
diz Sineması), İskenderun’da (Deniz Kulü-
bü) ve Tarsus Kız Enstitüsü defilesinde de 
konserler verdik. 1966 bahar döneminde 
Taner, Atilla ve ben mezun olarak Echoes 
grubunu Özden’e emanet ettik.

1964 sonbaharında doğan Echoes’un 
TAC’de bir anane hâline gelip bugünlere 
kadar yaşadığını öğrendiğimde çok mutlu 
oldum. Ayrıca bizleri takip eden genç ne-
sillerin bizlerden çok daha büyük başarı-
lara imza attıklarını öğrendiğimde de kı-
vanç duydum.

Bütün Tarsus Amerikan Koleji camiası-
na saygı ve sevgilerimle.

Echoes grubunun doğuşu

1965 Bahar-Echoes at Iskenderun Tuccar Club

Echoes in Iskenderun Tuccar Kulubu-  
1965 Bahar - 2

Echoes-1966 Spring Concert at TAC- 
Ozden singing the House of the Rising Sun

Echoes - 1964 Aralik- Ilk konser- Stickler Hall

Echoes-1966 Spring Concert at TAC-1Echoes-1966 Concert at Gediz Cinema Mersin-1
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15. Uluslararası 
Runatolia Antalya 

Maratonu koşusunda 
TAC Master Atletizm 

ekibimizin üyeleri 
de yer aldı. TAC 1986 

mezunlarımızdan 
Onur Sokullu, 

Nejat Erdemtok, 
Seçkin Çapar; 2010 
mezunlarımızdan 
Emirhan Çayan ve 

Can Sevener’i tebrik 
eder, sağlıklı ve keyifli 
nice “finish”ler dileriz.

TAC’nin Antalya çıkarması

29 Şubat-1 Mart tarihlerinde ger-
çekleşen Masterlar Atletizm Şam-
piyonası’na Tarsus Amerikan Koleji 
Spor Kulübü Master Atletizm takımı 
olarak katıldık. İlk gün Yeşim Cerra-
hoğlu 3000 metre yürüyüşte ilk al-
tın madalyayı aldı. ‘78 Ali Cerrahoğ-
lu yüksek atlamada altın, 60 metre-
de bronz; ‘84 Rasim Küçükkurt yük-
sek atlamada gümüş madalya aldı. 
Günün diğer bronz madalyası ‘68 
Semih Bilgin’den geldi. ‘78 Tekin Ak-
polat 3000 metre yürüyüş ve 1500 
metrede dördüncü oldu. 

İkinci gün ekibimiz yine ma-
dalyalara doyamadı. ‘84 Erdal Çiftçi 
3000 metre koşuda bronz, ‘68 Se-
mih Bilgin gülle atmada bronz, ‘84 
Rasim Küçükkurt uzun atlamada 
gümüş madalya aldı. 4x200 bayrak 
yarışında TAC ‘81 mezunlarımızdan 
Murat Molu ile Kudret Süzer, Tekin 
Akpolat ‘78 ve Erdal Çiftçi ‘84 kadro-
suyla altın madalya aldılar. ‘78 Tekin 
Akpolat gülle atmada dördüncü ol-
du. Tüm mezunlarımızı tebrik eder, 
sağlıklı ve keyifli nice yarışlar dileriz.

Dostluk kazandı
Yarışmaların en güzel yanı, diğer 

kulüplerin yarışmacılarıyla yeni ku-
rulan ve TAC’lilerle de yeniden peki-
şen dostluktu. Ekip olarak bundan 
sonraki hedef, Ağustos ayında yapı-
lacak Açık Türkiye Şampiyonası. Hem 
yeni dostluklar edinmek hem de de-
rece yapıp güzel anılar biriktirmek is-
teyenleri bekleriz. Yarış bahanesi ile 
kendimize daha çok dikkat edip da-
ha sağlıklı olmaya çalışırız. Sizler de 
ekipte yer almak isterseniz bizlere 
ulaşmanız yeterli. Spor dolu günler-
de yeniden görüşmek dileğiyle…

TAC ekibi şampiyonadan 
madalyalarla döndü
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“Geçmişten Günümüze TAC’de Spor” anısına katkı sunmak üzere TAC’65 mezunumuz 
Mehmet Nejat Danışman’dan gelen  fotoğrafları sizlerle de paylaşmak istiyoruz. 

Mezunumuza anılarını bizlerle paylaşarak TAC ruhunu daima yaşattığı için çok teşekkür ederiz.

1964 TAC BASKETBOL OKUL TAKIMI LISELERARASI 
TÜRKIYE ÜÇÜNCÜSÜ

Üst sıra soldan sağa:
Robert Mckay (koç),
Ali Özkurt, Sermet Tuna, Ali Karakaplan, Çetin Yü-

ceuluğ, Ahmet Kardam, Selçuk Sancar, Turhan Kaya-
sü (menajer)

Alt Sıra soldan sağa:
Serhan Altınordu, Mehmet Nejat Danışman, Ko-

ray Tanfer, Nejat İçöz, Mustafa Cihat Danışman

1965 TAC BASKETBOL OKUL TAKIMI
Üst sıra soldan sağa:
Selahattin Yıldız (koç),
Hüseyin Kurtoğuları, Tayfun Gürel, Süphan Kö-

venklioğlu, Erkut Yücaoğlu, Taylan Dericioğlu, Halil 
Atayurt (menajer)

Alt sıra soldan sağa:
Mustafa Cihat Danışman, Nejat İçöz, Mehmet Nu-

ray Ünsal, Mehmet Nejat Danışman, Selçuk Sancar, Bil-
gin Dedeoğlu

1964 TAC OKUL BASKETBOL TAKIMI  
(müsabaka öncesi):

Sermet Tuna, Ali Karakaplan, Koray Tanfer, Ali Öz-
kurt, Mehmet Nejat Danışman

1984  
yıllığından 

hentbol 
takım 

fotoğrafı

Oya Özgoren ‘93
Ebru Kardeşler ‘92
Görkem Kaci ‘93
Gökce Demirtaş ‘92
Zeynep Karamehmet ‘93

Işıl Yıldırım ‘93
Sinem Erdemisik ‘91
Ebru İmren ‘92
Zeynep Özbil ‘93
Senem Sadıklar ‘92

TAC ‘91 Sinem Erdemışık Bilgen, 

Tarsus Amerikan Koleji Kız Basketbol 
takımımızın 1991 Mersin İl şampiyonluğu 
fotoğrafını bizlerle paylaşarak “Geçmişten 
Günümüze TAC’de Spor” anılarına katkı 
sağlamıştır. Kendisine teşekkür ederiz.

Soldan sağa:

“Geçmişten günümüze TAC’de Spor” anılarına TAC’84 Ruhi Koçak’tan 1984 yılında Türkiye Beşincisi olan TAC 
Hentbol takımımızın  fotoğrafları geldi. Kendisine teşekkür ederiz.

Izmir-1984
Ayaktakiler soldan sağa
Teoman Dede ‘85, 
Ali Naci Güalp ‘84, 
Rasim Küçükkurt ‘84, 
Okan Tütüncü ‘85

Oturanlar soldan sağa
Ruhi Koçak’84, 
Mehmet Tanrıver ‘86,  
Celal Kurdak ‘84
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n Sevgili Murat Can, bize kendi-
ni ve aileni kısaca tanıtır mısın?

Ben Murat Can Güzelocak, 
TAC’de 12. sınıfta  öğrenciyim, 10 se-
nedir de aktif olarak basketbol oynu-
yorum. Aynı zamanda kız kardeşim 
Azra da TAC’de 9. sınıf öğrencisi. Ai-
lem İstanbul’da yaşıyor. 

n TAC yolculuğun nasıl başladı 
ve ilk izlenimlerin neler oldu?

TAC yolculuğum, Beşiktaş ile Kü-
çükler Türkiye Şampiyonası’na git-

tiğimde Isparta’da başladı. Şu an-
ki takım antrenörümüz Eser Ağa-
bey beni beğenip TAC’ye, hem oku-
lu göstermek için hem de bizimle 
tanışmak için davet etmişti. İlk duy-
duğumda bu teklife hiç sıcak bak-
mamıştım, çünkü daha önce Tarsus 
Amerikan’ı duymamıştım ve başka 
bir ilde okuma fikri bana çok uzak 
geliyordu. Ancak annem ve babam 
sağ olsunlar beni ikna ettiler, böyle-
ce birlikte TAC’ye görüşmeye gittik. 

Mayıs ayıydı ve uçaktan indiğimde 
Çukurova’nın o sıcak ve nemli hava-
sının yüzüme vurduğu anı hiç unu-
tamıyorum. Çünkü aklıma ilk gelen 
soru, “İnsanlar bu sıcakta nasıl der-
se giriyorlar ve antrenman yapıyor-
lar?” olmuştu. Uçaktan inince Eser 
Ağabey beni ve ailemi karşıladı, ar-
dından okula doğru yola çıktık. 

Eğitim ve spor bir arada
Okula yaklaşırken ilk düşündü-

 “TAC’yi farklı kılan en  önemli özelliği 
ağabeylik-ablalık  kavramı”

TAC’de 12. sınıf öğrencisi olan Murat Can Güzelocak, elde ettiği 
başarılarıyla camiamızı gururlandırmaya devam ediyor. TAC spor 

geleneğinin ve kültürünün en güzel örneklerini sergileyen Murat Can ile 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 

ğüm şey “Şu evlere bak, nasıl bir ye-
re gidiyorum ben?” olmuştu ve okul-
la ilgili beklentim de çok azalmış-
tı. Ta ki Stickler’ı görene dek! Güzel 
bir okul turu yaptıktan sonra Neca-
ti Güler, Ali Çekiç, Mustafa Özünlü, 
Metehan ağabeyler ve kulüpten o 
dönemki antrenörler Barış Ağabey 
ve Arman Ağabey ile tanıştım. Çok 
gergindim, çünkü bu kadar kişinin 
benimle görüşmeye geleceğini hiç 
tahmin etmiyordum. Bana okulla 
alakalı her şeyden bahsettiler. Ancak 
beni ve ailemi TAC’ye gelmeye ikna 
eden, daha doğrusu annemi ben-
den ayrılmaya ikna eden en önemli 
cümle şu oldu: “Notları yeteri kadar 
yüksek olmaz ise spor salonuna adı-
mını dahi atamaz, biz ikisinde de ba-
şarılı olmasını istiyoruz.” Çünkü gü-
nümüzde Türkiye’de hiçbir okul, si-
ze basketbolu ve eğitimi birlikte al-
ma kolaylığını sağlamıyor. Basketbol 
bursu aldıysan eğitiminden mah-
rum kalıyorsun. İyi bir okula gittiy-
sen sporunu yapamıyorsun. İkisin-
den birini seçmek durumunda ka-
lıyorsun. Bu yüzden ben ve ailem o 
cümleyi duyduğumuz anda TAC’nin 
benim için en doğru tercih olacağını 
anlamıştık.

n Hatırladığım kadarıyla imza 
attığın pek çok ilk var. Tabii bir de 
geldiğinde Necati Ağabey’e yaptığın 
o şaka... Neler olmuştu, anlatır mısın?

Aslında bu şakayı ben planla-
mamıştım! Okulu ilk ziyaretimde 
Necati Ağabey daha gelmemişti ve 
ben; ailem, Ali Ağabey ve antrenör-
lerle sohbet ederken onlara Türki-
ye Şampiyonası’nda Tofaş’a kaybet-
memizin sebebinin Küçükler’de üç-
lük olmaması olduğunu söylemiş, 
küçük bir sitemde bulunmuştum. 
Sonrasında Arman Ağabey bana, bu 

kuralı Necati Ağabey’in getirdiğini 
söyledi. Ben de Necati Ağabey’e kü-
çük bir şaka yapmanın fena olma-
yacağını düşündüm. Geldiğinde, 
aynı şekilde Necati Ağabey’e de si-
temde bulundum. Tabii başta her-
kes güldü. Necati Ağabey ise her ne 
kadar şaşırmış olsa da bana önce sa-
kin bir şekilde o kuralın aslında ne 
kadar önemli olduğunu açıkladı. 
Şaka yaptığımızı anlamış olacak ki 
bana bahanelerin arkasına saklan-
mamam gerektiğini ve biz kaybet-
tiysek bunun sebebinin yine biz ol-
duğumuzu söyledi. Ben de Necati 
Ağabey ile uğraşılmayacağını zor 
yoldan öğrenmiş oldum.

n Yine ilk senende kimle, hangi 
konuda röportaj hazırlama şansın 
olmuştu?

Bu röportajdan bahsedebilmek 
için ilk önce TAC LIVE’ı anlatmam 
gerek. TAC LIVE, TAC’nin bütün et-
kinliklerini kaydedip yayınlayan bir 
canlı yayın kulübüdür. TAC LIVE’a 
Ali Alp Dincer ağabeyin tavsiyesi ile 
katıldım. O dönemde biz, kulüp ola-
rak TAC’de gerçekleşen efsane olay-
ların ve geleneklerin nasıl olduğunu 
veya başladığını anlatan belgeseller 

çekmeye karar vermiştik. Belgesel-
lerden biri Ayıbol’du ve hatırladığım 
kadarıyla Ali Alp ağabey ‘18, Güney 
Yurtseven abla ’17 ve ben bu proje-
yi almıştık. Tabii Ayıbol’un nasıl baş-
ladığını bilmeden onunla alakalı bir 
belgesel hazırlayamazdık. 

Biraz araştırma yaptık ve bu ge-
leneğin TAC ’84 döneminde başladı-
ğını, Mehmet Nane ağabeyimizin de 
bu geleneğin başlamasında büyük 
etkisi olduğunu öğrendik. TAC LIVE 
Kulübü olarak TAC Mezunlar Der-
neği’nin bir toplantısını canlı yayın 
yaptıktan sonra Mehmet Ağabey ile 
röportaj şansı bulduk ve sorularımı-
zı sorduk. Bu şekilde Mehmet Ağa-
bey’le ve bir sürü mezunumuzla ta-
nışmış oldum.

n TAC’deki sportif başarıların-
dan bahsedelim biraz...

Kulüp bazında yaşadığım bir sü-
rü şampiyonluk oldu. Bunlar arasın-
da benim için en değerli olanlardan 
biri de 2016-17 sezonundaki Adana 
Bölge Şampiyonluğu’ydu. Bu, benim 
için TAC’deki kayda değer ilk şampi-
yonluklarımdan biriydi ve o dönem-
ki en büyük rakibimiz ÇÜSK’tü. O se-
zon, o zamana kadar onlarla oynadı-
ğımız bütün maçları kaybetmiştik, 
ama karşılaştığımız en önemli maçı 
üç uzatmada kazanmıştık. 

2017-18 Sinop U18A Türkiye 
Şampiyonası’nın yeri de çok ayrı-
dır benim için, çünkü orada şampi-
yon olabildiğimiz için BGL’ye katıl-
ma hakkı kazandık. Aynı zamanda 
o turnuvada “en iyi pivot” seçilmiş-
tim. Okullarda ise tabii ki benim için 
en kıymetli şampiyonluk olan Mer-
sin birinciliğini unutmamak lazım. 
TAC ile uzun bir aradan sonra ilk kez 
Mersin birinciliği yaşamıştık. Salon-
daki ortam enfesti.

TAC, bana hiçbir 
zaman kopmayacak 
dostluklar ve aidiyet 
duygusu kazandırdı. 

Birlik olmanın 
ne kadar önemli 

olduğunu öğretti.

Ali Çekiç TAC ‘82 



SPOR

4140

TALAS’TAN HABERLER

Başkasını “elemek” değil, 
başkasının başarısına “destek” olmak

n TAC sana neler kazandırdı?
TAC,  bana hiç bir zaman kopma-

yacak dostluklar ve aidiyet duygusu 
kazandırdı. Birlik olmanın ne kadar 
önemli olduğunu öğretti.

n TAC’de unutamadığın en bü-
yük mavra ne oldu?

Hazırlıktayken bütün yatılı ha-
zırlıklar olarak bir dönem arkadaşı-
mızı uyurken, yatağıyla birlikte kori-
dora çıkartıp orada bırakmıştık. Ta-
bii koridorda kameralar olduğu için 
başımız biraz derde girdi ama şaka-
yı çok sıkıntı olmadan atlatmayı ba-
şarmıştık. 

n Ağabeylik-ablalık kavramı 
hakkında ne düşünüyorsun?

Ağabeylik-ablalık, aslında bi-
zi diğer büyük okullardan fark-
lı kılan en önemli kavram. Çün-
kü bize bireysel bir şeyler başar-
mak yerine birlikte bir şeyler ba-
şarmanın değerini öğretiyor; baş-
kasını elemeye çalışmak yerine, o 
“başkasına” başarısına giden yol-
da destek olmayı anlatıyor. Zaten 
TAC deneyimini unutulmaz kılan 
en önemli kavram bu; çünkü siz 
iyi bir eğitimi çoğu okulda bulur-
sunuz, iyi bir kampüsü de çoğu 
okulda bulursunuz ancak böyle 
bir kavramı başka bir okulda bu-
lamazsınız. 

n TAC Spor Kulubü ile beş yıl bo-
yunca oldukça fazla zaman geçir-
din. Bu sürecin sana katkıları neler 
oldu? Kulüp deyince aklına gelen ilk 
şey nedir?

TAC Spor Kulübü deyince aklıma 
gelen en önemli kavramlar başarı ve 
tecrübedir, kulübe geldiğim ilk se-
nemden son seneme kadar o kadar 
yol aldık ki! İlk senemizde Anadolu 
üçüncüsü olmuşken sonraki iki se-
nede “back to back” iki kere Türkiye 
Şampiyonluğu yaşadık. Son iki sene-
dir ise BGL’de mücadele ediyoruz. Bu 
süreçte kazandığım tecrübeler, emi-
nim ki ileriki hayatımda bana çok 
şey katacaktır. 

n Basketbolunu nasıl buluyor-
sun, totemlerin var mı?

Basketbolumu değerlendire-
mem, ancak her sene yeni takım 
kurulduğunda o takımın ne tarz 
bir oyuncuya ihtiyacı varsa elim-
den geldiğince o tarz oyuncu ol-
maya ve takım oyuncusu olmaya 

çalıştım. Totemim yok, hiç olma-
dı. 

n İyi bir TAC’li olduğunu biliyo-
rum, en taze mezun olarak TAC ca-
miasına söylemek istediklerin var 
mı?

Bence bütün mezun ağabey ve 
ablalarımız, okulda okuyan kardeş-
lerine daha çok güvenmeliler.

n Hedeflerin nelerdir?
Şu anki en büyük hedefim, ye-

ni gittiğim okulum Carroll College 
ile ulusal bir şampiyonluk yaşamak. 
Aynı zamanda ortalamamı yüksek 
tutabilmek.

n Son olarak söylemek istediğin 
neler var?

Tarsus Amerikan deneyimimi 
unutulmaz kılan ve benim ben ol-
mamı sağlayan başta Göktuğ, Çağ-
layan ve Teoman’a, bana elinden 
geldiğince ağabeylik yapmış Necati 
Ağabey, Rıfat Ağabey ve Volkan Ağa-
bey’e, son olarak da bütün dönem 
arkadaşlarıma ve kardeşlerime çok 
teşekkür ediyorum.

Ağabeylik-ablalık, 
aslında bizi diğer 

büyük okullardan farklı 
kılan en önemli kavram. 

Çünkü bize bireysel 
bir şeyler başarmak 

yerine birlikte bir şeyler 
başarmanın değerini 
öğretiyor; başkasını 
elemeye çalışmak 

yerine, o “başkasına” 
başarısına giden 

yolda destek olmayı 
anlatıyor.

Enerjinin geleceğine dair 
kritik değerlendirmeler

Cem Baysal (TALAS ‘64) organizasyonuyla düzenlenen 
Zoom konferansında Oğuz Türkyılmaz (TALAS ‘66) mezun-
lar ile bir araya geldi. Oğuz Türkyılmaz, “Dünya Enerji Sek-
törünün Son Durumu ve Önemli Gelişmeler”, “Türkiye’de-
ki Enerji Görünümü” ve “Krizi Aşmak İçin Ne Yapmalı? Al-
ternatif Önerisi: Demokratik Enerji Programı” başlıklarıyla 
genel bir değerlendirme ve bilgilendirme yaptıktan sonra 
mezunlardan gelen soruları yanıtladı. Yıllardır enerji sek-
töründe olan Türkyılmaz, dergimizin bir sonraki sayısında 
bizlere detaylı bilgiler verecek.

Pandemiden sonra dünya 
düzeni ve ekonomi

Selin Sayek Böke Uluç Gürkan

Talas söyleşisinde  Pandemi sonrası 
“Dünya Düzeni”  konusunda TAO ‘61 TAC ‘64 
mezunumuz Uluç Gürkan ve “Ekonomi”  kıs-
mında da Selin Sayek Böke mezunlarımızla 
bir araya geldiler. Kendilerine verdikleri de-
ğerli bilgiler için teşekkür ederiz.
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TALAS’lı ağabeylerimizin 
organize ettiği, TALAS ‘60/ TAC 
‘63 mezunumuz Prof. Dr. İskender 
Sayek’in moderatörlüğünü 
yaptığı “Pandemi Süresince -ve 
sonrasında- Sağlıklı Kalmak” 
konulu Zoom söyleşimizde değerli 
hocalarımızdan oluşan beş kişilik 
uzman ekiple bir araya gelmek 
ve verdikleri değerli bilgilerden 

faydalanmak çok güzeldi.
TALAS’lı ağabeylerimize ve 

hocalarımıza çok teşekkür ederiz.

Söyleşiye katılan hocalarımız

Iç Hastalıkları ve Enfeksiyon 
Hastalıkları Uzmanları

Prof. Dr. Murat Akova
Prof. Dr. Erdal Akalın

Iç Hastalıkları Uzmanı/
Hematoloji-Onkoloji

Prof. Dr. Emin Kansu

Halk Sağlığı Uzmanları
Prof. Dr. Necati Dedeoğlu 

(TALAS ‘61) (TAC ‘64)
Prof. Dr. Dilek Aslan

Pandemi süresince   
ve sonrasında sağlıklı kalmak

Erdal Atabek Dilek Arslan Emin Kansu Necati Dedeoğlu Iskender Sayek Murat Aksu
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TAC ‘75 
Mehmet Akif 

Gürlek

TAC ‘83 
Hamza Erdoğan

TAC ‘77 
Seçkin Yücel

TAC ‘76 Metin Sağır

TAC ‘03 
Merve Akçay

Erdoğan Kaynak ‘63
Uzun yıllar TAC’de müdürüm olan Mr. Robeson 

ve hazırlık sınıflarında İngilizce öğretmenliği yapan 
Mrs. Robeson, çok sayıda mezunumuzun öğrencilik 
yıllarının kahraman eğitimcileri olmuştur.  Bunla-
rın arasında Canev ve Gül kızlarım da var.  

O kadar uzun süre TAC’de kaldılar ki sanki Tarsus’ta 
doğmuş, burada büyümüşler gibi bu toplumun kül-
türünü edinmişlerdi. Çok güzel Türkçe konuşurlardı. 
Emekli olup ABD’ye gittiklerinde, kendilerini yabancı 
gibi hissettiklerini söylemişlerdi bir sohbetimizde.

Türkiye’ye gelmişlerdi bir süre sonra. Ancak kızları 
Mary için tekrar ülkelerine dönmüşlerdi.

Mr. Robeson, Tarsus’un Noel Babası idi. Geleneksel 

yılbaşı yemeğine okulun tüm çalışanları ve öğretmen-
leri, eşleri ve çocukları ile katılırdı. Noel Baba da “ho ho 
ho”layarak sırtındaki kırmızı hediye torbası ile salo-
na girer, çocukların alkışları ve bağrışmaları ile yerine 
otururdu. İsmi okunan çocuk, büyük bir sevinçle Noel 
Baba’ya gelir, hediyesini alırdı.

Unutulmaz bir coşku yaşanırdı bu gecelerde.
TAC’de bir de kermes düzenlenirdi her yıl. Kermes-

ler karnaval havasında geçerdi.
Kermesin kahramanlarındandı Mr. Robeson. Ham-

burgerleri bizzat kendisi hazırlayıp sunardı, bembe-
yaz önlüğü ve başındaki kırmızı beresi ile. Bizler de 
benzer görevler üstlenerek kermese gelen misafirleri-
mizi beslerdik.

ÖĞRETMENLERİMİZ
Tarsus Amerikan Koleji’nin 1967-1988 yılları arasında müdürlüğünü yapan, 
tanıyan herkesin kalbinde güzel izler bırakan değerli hocamız Wally Robeson.

MEZUNLARIMIZ
TAC ‘77 Seçkin Yücel,
TAC ‘03 Merve Akçay,
TAC ‘52 Münir Gürbüz,
TAC ‘75 Mehmet Akif Gürlek,
TAC ‘56 Atillâ Eröncel,
TAC ‘83 Hamza Erdoğan,
TAC ‘81 Selim Oktav.
TAC ‘05 Doğuş Sağır ve ‘09 Sanem Sağır’ın babası TAC ‘76 mezunumuz Metin Sağır.

MEZUN YAKINLARIMIZ
Zamansız vefatıyla hepimizi üzüntüye boğan, TAC ‘85 mezunumuz Cengizhan 
Göle’nin oğlu Can Göle,
TAC ‘87 Necmettin Tanrıöver ve TAC ‘88 Kasım Tanrıöver’in anneleri, TAC ‘88 
Damlagül Onur Tanrıöver’in kayınvalidesi, TAC ‘77 Muhteşem Ekenler ile TAC 
‘78 Ercan Ekenler’in ablaları, TAC ‘11 Cemalettin Tanrıöver’in babaannesi 
Hatice Tanrıöver,
TAC ‘92 Ebru Kardeşler ve ‘98 Hatice Kardeşler’in anneleri Fatma Kardeşler,
TAC ‘95 Didem Saybaşılı Temizgönül’ün annesi, TAC ‘91 Sabri Temizgönül’ün 
kayınvalidesi Emine Saybaşılı,
TAC ‘83 Baki Ağaoğlu’nun babası Fuat Ağaoğlu,
TAC ‘67 mezunumuz Yakup Dilmener’in abisi Prof. Dr. Murat Dilmener,
TAC ‘89 Funda Köprülü’nün annesi Zehra Köprülü,
TAC ‘63 Erdoğan Kaynak’ın ablası Necla Kaynak Pişmanlık,
Ailelerine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

TAC ‘81 Selim Oktav.

TAC ‘56 
Atillâ Eröncel

TAC ’52 
Münir Gürbüz

Müdürümüze Veda: 
Wally Robeson’un ardından...
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Wally Robeson

Sendikalı çalışan görevliler ve 
Türk öğretmenler için toplu söz-
leşme oturumları vardı o yıllarda. 
Bir tarafta Mr. Robeson ve mali iş-
ler müdürümüz Muzaffer Canatar, 
bir tarafta işçi temsilcisi Abbas Ağa, 
diğer tarafta öğretmenler temsilci-
si olan ben, öte tarafta sendika tem-
silcileri. Büyük pazarlıklar... Sonra-
sında mutlu bir uzlaşma ve imza-
lar... Mr. Robeson’un bu toplantılar-
da gösterdiği uzlaştırıcı tavrı... Ben, 
idarecilerde bulunması gereken 
“problem çözücü” kişi-
liğini bizzat 
yaşayarak 
gördüm.

Öğle ye-
meği sonra-
sında evine 
gider, şeker-
leme yapardı 
her gün. 

Şimdi Mr. 
Robeson, ha-

yat arkadaşı Mrs. Robeson’una 
kavuştu ve ışık içinde birlikte 
uyuyorlar.

Ilker Göçmen ‘92
Kelimelerin kifayetsiz kaldığı 

anlar vardır.  w Tarsus Amerikan 
Koleji’nin 1967-1988 yılları ara-
sında müdürlüğünü yapan Mr. 
Robeson’umuzu kaybettik. Tar-
sus Amerikan Koleji’nden akıl-
lı, vatansever, özgür düşü-

nebilen “bireyler” mezun etme-
ye kendini adamış bir insandı. 
Bayrak töreninde İstiklal Mar-
şı’nı mıy mıy söyleyen öğrenci-
leri “Siz ne biçim Türk’sünüz!” 
diye fırçalayacak kadar otori-
ter, her yıl düzenlenen gelenek-
sel kermesimizde önlüğü takıp 
ocak başına geçip Amerikan usu-
lü hamburger pişirecek kadar ba-
bacan, 70’li yıllarda okulu teftişe 
gelip öğrencilerin uzun saçına 

laf eden Milli Eğitim mü-
fettişine “Beni kafalarının 
üstündeki değil, kafaları-
nın içindeki ilgilendiriyor.” 
diyecek kadar da yürekli 
bir insandı. Emekli oluşu 
ile TAC’de bir dönem ka-
panmıştı.

İnsanlar gelir geçer, 
arkasında eser bırakan-
lar hatırlanır. Ömrüm 
oldukça sizi hatırlayaca-
ğım Sir, ışıklarda olun.

Wally Robeson’un ardından...
Korkud Demirel

Her zaman gururla Tarsus Ame-
rikan Lisesi mezunu olduğumu vur-
gulamışımdır, özgeçmişlerimde de 
hep TAC’den başladım. Yaptığım 
işler arasında beni bu kadar gurur-
landıran ancak birkaç şey daha var-
dır.  Benim ve sanırım mezunlarının 
birçoğu için böyle olmasının bir ne-
deni ergenliğimi orada geçirmiş ol-
mam ve kişiliğimin ilk filizlerinin ora-
da şekillenmiş olmasıdır. Diğer ta-
raftan aldığımız köklü eğitim saye-
sinde sorgulayıcı yönümün bu ka-
dar gelişmesine ve her şeyden öte 
yaşamı anlamak yönünde bu kadar 
ısrarcı olmama yaptığı katkı, sanı-
rım elde ettiğim kazanımlardan kü-
çük bir demet.  

Sanmayın öyle derin bir aka-
demik eğitim aldığımızı! Hatta oku-
lun asıl gururu olan İngilizceyi bile 
tam öğrenemeden mezun oldum. 
Ancak üniversiteden mezun olduk-
tan sonra öğretim üyesi olarak bir 
yıllığına ABD’ye giderken yanıma 
ENG-TR sözlük almadan gitmiş ol-
mama bakılırsa, TAC’nin bana ne 
kazandırdığı daha kolay anlaşılır. Bu 
yazı da zaten bu okulun efsane mü-
dürü ve sevgili arkadaşım Mary’nin 
babası Wallace Robeson hakkında-
dır; biz ona gıyabında Robi derdik 
ama yüzüne karşı hiç saygısızlık et-
mez, Mr. Robeson derdik.

H H H 

Orta birde babamı kaybetmem 
sonucu annemin karşılaştığı ekono-
mik sıkıntıları bana burs vererek aş-
mamızı sağlayan bu kıymetli insan, 
gördüğüm kadarı ile yaşadığımız ül-
kemizi birçok vatandaşımızdan da-
ha çok seven ve daha çok katkıda 
bulunmuş bir eğitimcidir. Ergenliği-
min zirve yaptığı eğitim yılında, hem 
de bir yıl içerisinde aldığım rekor 
sayıda disiplin cezasına rağmen, 
burs kartını hiç oynamayarak bana 
hayatla ilgili de güzel bir ders ver-
miştir. Robi, bildiğim kadarı ile Tür-
kiye’de 40 yıl kadar yaşadı ve çok 
kıymetli birçok insanın eğitiminde 
karar verici rol üstlendi. Çok şey 
öğrendim kendisinden, ama çak-

tırmadan. Hiç dersimize girmemek-
le birlikte her hafta disiplin kurulun-
da karşılaşırdık. Karısı Ruth, hazır-
lıkta İngilizce dersimize girerdi. Pa-
muk gibi bir kadındı. Tam da o yaş 
çocukların ihtiyacı olan şefkati bi-
ze verirdi.  Zaman zaman annean-
neme benzetirdim onu. Neyse, biz 
Robi amcama dönelim. Birçok kez 
sinirlendiğini gördüm, ama bir kez 
bile karşısındakine gösterdiği say-
gıyı yitirdiğine tanık olmadım. Hiç-
bir zaman kimseyle enseye tokat 
olmazdı ama her zaman güvenli li-
man olduğunu da hissettirirdi.

H H H 

Sanırım 2011’de Robi ve Mrs. 
Robeson Türkiye’ye geldiler. Her 
ikisi de yaşlandıkları için son bir kez 
Türkiye’yi, okulu görmek istediler. 
Bildiğim kadarı ile bu, Robi amca-
mın fikri imiş. Beni okuldan atma-
yan ama ceza yağdırmış olan mü-
dürüm ve Mrs. Robeson bizim evi-
mizde kaldılar. TAC’den mezun ol-
duktan sonra birkaç kez ikisini de 
görmüştüm; ama yirmi yıl aradan 
sonra bu ilk görüşümde aynı olduk-
larını, sadece biraz fiziksel sıkıntıla-
rı olduğunu düşündüm. En çok ke-
yif aldığım anlardan biri de Robiler 
ile karımın, ben ve Mary’nin balkon-
da oturup şarap içmemizdi. Ayrıca 
haydut kızımı da tanımaları, daha 

doğrusu kızımın onları tanımış ol-
ması benim için ayrı bir mutluluk ol-
du. Ve onlar için bir TAC gecesi dü-
zenledik. Görülmeye değerdi, onla-
rın da mutlu olduğu her hâllerinden 
belli idi. 40 yıllık mezunlardan dün-
kü mezunlara kadar kalabalık bir 
katılım oldu. 

Ülkelerine döndükten yaklaşık 
bir yıl sonra Mrs. Robeson vefat et-
ti. 22 Mart 2020 tarihinde ise sevgili 
öğretmenimizi kaybettik.

Son yıllarda, yani 2011’den be-
ri Robi öğretmenimi hiç görmedim. 
Karım, onu kaybetmemizden birkaç 
ay önce kendisini yaşlılar evinde 
ziyaret etti. Yaşlandığı için sıkıntılı 
imiş. Uzun bir zaman müdürlüğü-
nü yaptığı TAC’de (Biz böyle derdik, 
sonraları TAL oldu ama en azından 
benim zamanımda bu değişmedi.) 
hakkaniyeti, ilkeli ve adil olmayı bi-
ze aşıladığı için müteşekkirim. Daha 
önce de belirttiğim gibi kısmi burslu 
okudum; ancak bunu ta ki ben on-
lara söyleyene kadar ne sınıf arka-
daşlarım bildi ne de ben başka ki-
min burslu olduğunu bildim.

Yetiştirdiği ve yetişmesine izin 
verdiği bu kıymetli camianın kanım-
ca en önemli şahsiyeti olan öğret-
menimin çok sevdiği karısına ka-
vuşmuş olması beni mutlu etmekle 
birlikte, başım sıkıştığında akıl ala-
bileceğim değerli bir eğitimciyi yitir-
miş olduğumuz için üzüntülüyüm. 

Teşekkürler Mr. Robeson...



iyi hizmet, mükemmel tatil...


