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Sevgili Dostlar,

Şu pandeminin insanlara yaptığına bakar mı-
sınız? Yaşam tarzımız değişti. Ne tatillerimiz tatile 
benziyor, ne dostlarla buluşup ağız tadıyla bir kafa 
çekebiliyoruz!

Hele hele biz 65 yaş üstü olanlarımız...
Her yaz deniz evlerinde buluşup akşam serinli-

ğinde hasret gideren yıllanmış dostlar, jandarmanın 
ve polislerimizin kimlik kontrolü ile hem para ceza-
sı ödeme durumunda kalıyorlar hem de dostlukları-
nı tazeleme fırsatını bulamıyorlar. Yaz sıcağında da bu 
meret içilmiyor ki! 

Zoom’lu yaşamla dostlar, bir nebze de olsa cam 
ekranlarda hasret giderebiliyorlar. Nerede her ay Son 
Cuma buluşmalarının sıcak atmosferi, atılan kahka-
halar, tazelenen okul anıları? 

BizLetter sayılarımız Zoom buluşmalarındaki fo-
toğraflarla dolu. Temmuz sayımızda da bu sayfaları 

göreceksiniz bolca. 16 Temmuz akşamı genç mezun-
larımızın hazırlayıp başarıyla gerçekleştirdikleri Ec-
ho buluşması müthişti. 1960’lı yıllardan günümüze 
kadar Echo’da müzik icra eden mezunlarımızı dinle-
mek, gerçekten heyecan vericiydi. Bu etkinliği hazır-
layan ve sunan gençlerimizi kutluyorum. Umarım 
Homecoming, kariyer günü, Golden Stickler Festival 
gibi gelenekselleşen etkinliklerimize Echo Günleri de 
eklenir.

Bu sayımızda Seçil Sarar ve Mert Burian ile yapılan 
söyleşileri, sizlerden gelen haberleri, mutlu haberleri 
ve kaybettiklerimizi bulacak; bazen sevinecek, bazen 
üzüleceksiniz.

Ekim sayımızı şimdiden hazırlamaya başladık bi-
le. Müthiş haberlerle karşınızda olacağız. Benden söy-
lemesi!

Esenlikle kalın,
BizLetter’sız kalmayın.

Editörden
Erdoğan Kaynak  TAC ‘63

Yaşam tarzımız değişti

Unutmayın: 
HER MEZUNUMUZ BİR HABER
HER MEZUNUMUZ BİR MUHABİRDİR.

BizLetter sizlerden gelecek fotoğrafı ve haberleri bekliyor.

betulablatac@gmail.com   -   nuranbaykal@gmail.com   -   erdogankaynak@gmail.com

Hoşça kalın, BizLetter’sız kalmayın
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Aydın Ramazan Dincer  TAC’83 

Başkandan

Temel prensibimiz 
her zaman dayanışma

Yeni hedeflerimiz belli oldu

Sevgili Mezunlar, Ağabeylerim, Kardeş-
lerim,

Sözlerime sağlık ve mutluluk dile-
yerek başlamak istiyorum. 8 Şubat’ta 

yaptığımız tüzük genel kurulunda kabul et-
tiğimiz tüzüğümüz, Mersin Valiliği Sivil Top-
lumla İlişkiler Müdürlüğü’nün onayı sonra-
sında sizlerle paylaşılmıştı. Yeni tüzüğümüz 
bizlere iki ödev yüklemekte.

Şimdilik TACDAYS adını verdiğimiz yar-
dımlaşma sandığını sizlerle paylaşmıştık. Eğer 
ki önümüzdeki genel kurula kadar genel bir 
uyuşma sağlayabildiğimiz bir esas metne ka-
vuşabilirsek, gündeme almak istiyoruz. Temel 
prensibimiz her zaman dayanışma. Yardım-
laşmayı camiaya yaymak ve kurumsallaştıra-
bilmek için katkılarınız bizim için çok kıymet-
li. Geri dönüşleri bekliyoruz.

Keza yeni tüzüğümüz uyarınca kuruluşu-
nu gerçekleştireceğimiz Dönem Temsilcileri 
Meclisi’nin de lansmanı önümüzdeki günler-
de yapılacak.

İçinde bulunduğumuz salgın döneminin 
olumsuz etkilerini olumluya çevirme çaba-
larımız neticesi telekonferans sistemleriyle 
yaptığımız toplantıların hepsi çok keyifliydi. 
TAC’nin müzik geleneği ve Echo toplantımız 
“anlatılmaz yaşanır” bir toplantıydı. 1965’ten 
2022’ye kadar tüm Echo’ların temsil edildiği, 
nesilden nesle TAC geleneğinin yaşandığı çok 

özel bir geceydi. En kıdemlisinden en gencine 
müzik tutkunu okuldaşlarımın anıları bu pa-
ragraflara sığmaz, en az bir kitap gerektirir.

Betül Abla’nın önderliğinde faaliyet gös-
teren Yayla Evi, bu sezon da misafirlerine hiz-
met vermeye devam ediyor. Yayla havasını öz-
leyen mezunlarımızı bekliyoruz.

11 Temmuz’da Üsküdar kampüsünde SEV 
Mütevelli Heyet Toplantısı ve tanıtım toplan-
tısına katılım sağladık. Tüm paydaşların ra-
porlamalarını ve fikirlerini dinlemek, emane-
tin emin ellerde olduğunu görmek güzeldi.

Vakfımızla birlikte yürüttüğümüz Tuğla 
Bursu için bu yıl 6 pırıltılı öğrencinin kaydı-
nı gerçekleştirdik. Çok heyecan verici görüş-
meler yaptık, karar aşamalarını tüm paydaş-
lar beraberce yaşadık. Emeği olanlara teşek-
kürler.

Homecoming için henüz belirlenmiş bir 
tarih yok maalesef, organizasyonu güz döne-
minde yapmayı çok istiyoruz.  Daha önceden 
de duyurduğumuz üzere dünyanın her yerin-
de mezun kardeşlerimiz, ihtiyacı olanlara yar-
dım etmek için hazır bekliyorlar. 

Sanal Son Cumaları kaçırmayınız, keyifli 
bir TAC akşamı yaşamak isteyenlere bol mav-
ra garanti!

Mutlu haberlerde buluşmak üzere, sağlık 
ve esenlikler dileriz.

TAC sevgisi ve saygısıyla.

Ağabeylerim ve 
Kardeşlerim,

Sağlık ve esenlikler 
diliyorum.

TAC Mezunlar 
Derneği olarak 8 

Şubat 2020 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz ve 

âdeta bir demokrasi 
şenliği şeklinde geçen 

Olağanüstü Genel 
Kurulumuzla ilgili 
olarak Vilayet Sivil 
Toplumla İlişkiler 

Müdürlüğü’ne 
verdiğimiz tüzüğümüz 

incelenmiş ve 
onaylanarak bir sureti 

tarafımıza tebliğ 
edilmiştir.

Tüm dünyanın 
içerisinde bulunduğu 

salgın nedeniyle 
bürokraside uygulanan 

kısa çalışma gibi elde 
olmayan nedenlerle 

bir gecikme meydana 
gelmiştir.

Camiamıza hayırlı 
uğurlu olsun.

Yeni tüzüğümüzle 
birlikte derneğimizin 

yeni hedeflerini de 
belirlemiş olduk.

Sağlıklı, güzel 
günlerde buluşmak 

dileğiyle…

TAC saygı ve 
sevgisiyle,

Aydın Ramazan Dincer
TAC Mezunlar  

Derneği Başkanı



98

DERNEK’TEN HABERLERDERNEK’TEN HABERLER

Sevgili Kardeşlerimiz,
Mezunlar Derneği olarak sizleri 

“en yeni TAC mezunları” olarak se-
lamlamaktan mutluluk duyuyoruz. 
Siz, aynı zamanda derneğimizin en 
yeni üyelerisiniz. Aramıza hoş geldi-
niz, ne iyi ettiniz de geldiniz!

Aslında TAC’ye girdiğiniz günden 
itibaren bu camianın, TAC camia-
sı olarak  tanımladığımız bu büyük 
ve güçlü camianın birer üyesi idi-
niz. Mezuniyetinizle birlikte, TAC’li-
liğiniz yeni bir boyut kazandı. Sizin-
le “ağabey-abla/kardeş”tik, şimdi bu 
çok özel kavramlara “mezun kardeş-
liğimiz” de eklendi.

TAC Mezunlar Derneği olarak, 
TAC’mizin ayrılmaz bir bütünü olan 
mezunlarımız için çalışan bir kuru-
mun çatısı altında sizlerle buluştu-
ğumuz için biz çok mutluyuz. 

Genç Kardeşlerimiz,
 TAC’de öğrenciyken de çokça his-

settiğinizi tahmin ettiğimiz üze-
re; artık yorulduğunuzda omzuna 
dayanıp güç alabileceğiniz, ihtiyaç 
duyduğunuzda fikir ve destek ala-
bileceğiniz ağabey ve ablalarınız ol-
duğu gibi, o birbirinden değerli me-
zunlarımızın ihtiyacı olduğunda da 

siz, onlara aynı şekilde yaklaşacaksı-
nız. Sizler bizim geleceğimizsiniz.

TAC’lilik okula girmekle başlar, 
Allah uzun ömürler versin, bu ya-
şamdan ayrılana kadar devam eder. 
Daha önce öğrenci olarak TAC’li idi-
niz, şimdi birer mezun olarak TAC’li-
liğiniz devam edecek.

Biz sizin özgünlüğünüzü seviyo-
ruz, aynı zamanda sizin birey olarak 
özgür düşünmenizi seviyoruz. Birbi-
rinizden farklı olmanızı seviyoruz. 
Öte yandan, toplumsal sorumluluğa 
ve görev bilincine sahip olmanızdan 
da mutluyuz. Aranızdaki bağları hiç 
kaybetmeyiniz, bu güçlü bağlarınıza 
ek olarak TAC mezun birlikteliğinin 
de farkında olunuz, bu büyük yapı-
nın birer üyesi olmanın keyfini ya-
şayınız.

Son söz: Hoş geldiniz 2020 me-
zunları! Tıpkı sizden önce TAC eği-
timlerinin okul bölümünü tamam-
layıp mezunlar arasına katılan diğer 
çok özel TAC’liler gibi sizinle de el ele, 
omuz omuza olmaya devam edece-
ğiz.

Saygı ve sevgilerimizle,
TAC Mezunlar Derneği

HOŞ GELDİNİZ 2020 MEZUNLARI 
ne iyi ettiniz de geldiniz!
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Değerli mezunlarımız 
beş yıl süren ve her 
anı hepimiz için ayrı 
ayrı değerli olan TAC 

serüvenimiz ardından sizler 
arasına katılmanın mutlulu-
ğunu yaşadığımızı tüm içten-
liğimizle söylemek isteriz. 

Bu aile içinde bulunma-
yanların asla anlamadığı gi-
renlerinse bir daha vazgeçe-
mediği abilik-ablalık sistemi-
mizin beş yılını geride bırak-
tık. 

Bu süreçte başta bize bu 
aileyi tanıtan ve sevdiren TAC 
‘16 olmak üzere tüm üst dö-
nemlerimize ve mezunları-
mıza sonsuz teşekkürlerimizi 
iletmek isteriz. Her daim bi-
zim yanımızda olan, bizi des-
tekleyen ve bunu tüm içten-
liği ile yapan mezunlarımız 
arasına katılmak bizler için 
büyük bir onur.  

TAC hayatımız geride kal-
dı ancak hep mezunlarımızın 
dediği gibi gerçek TAC şimdi 
başlıyor. Bundan sonra okul 
sınırları içinde olmayacağız 
ve dönemimiz farklı 
yerlere dağılacak ama 
hepimiz biliyoruz ki 
mezunlar derneği çatı-
sı altında her daim bir-
likteliğimi koruyacağız. 

Umuyoruz ki sizlerle 
birlikte olduğumuz sü-
rece, sizlere iyi kardeşlik 
edecek ve vakti geldiğin-
de gelen kardeşlerimize 
her daim abilik-ablalık et-
meye devam edeceğiz.

Saygılarımızla 

TAC’20

TAC hayatımız geride kaldı ancak hep mezunlarımızın 
dediği gibi gerçek TAC şimdi başlıyor

DERNEK’TEN HABERLERDERNEK’TEN HABERLER
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Ağabeylerim ve Kardeşlerim,
Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.
Dernek yardımlaşma sandığımız (TACDAYS) ile 

ilgili mevzuat ve taslak yönerge metni, bir sonraki 
sayfada görüş ve kritiklerinize sunulmuştur.

Duyurusunu yaptığımız, tamamen taslak bir 
yönergedir. Katkılarınız ve görüşleriniz bizim için 
önemlidir. Dernek bünyesinde oluşturduğumuz 
çalışma komitesi, her ay sizden gelen katkıları 
raporlayıp nihai hâline getirmeye çalışacak. Ocak 

2021 tarihi itibarıyla uzlaşmaya vardığımız bir 
yönergeye kavuşabilirsek, önümüzdeki genel 
kurulda bu husus gündeme alınacaktır.

Değerli katkılarınızı ve görüşlerinizi 
tarsusamerikankoleji@gmail.com mail 
adresimizden bizlere iletebilirsiniz.

TAC saygı ve sevgisiyle,
Aydın Ramazan Dincer
TAC Mezunlar Derneği Başkanı

I)-İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
A) 5253 Sayılı Dernekler Kanunu

Sandık kurma

Madde 12.- Dernekler, tüzüklerinde yazılı olmak ve sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya 
başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve 
hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilirler.

Bu sandıkların kuruluş ve çalışma esasları yönetmelikte düzenlenir.

B) Dernekler Yönetmeliği 72-82. Maddeler

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Sandık

Sandık kurma şartları
Madde 72 - Dernekler; üyelerine kâr payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak 

şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını 
sandık kurarak karşılayabilirler.

Derneklerin sandık kurabilmesi için
a) Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,
b) Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması gerekir.

Sandık üyeliği
Madde 73 - Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye 

kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır.
Sandık üyeliğine kabul, sandık yönetim kurulu kararı ile olur.

Sandık yönergesi
Madde 74 - Her sandığın, dernek yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi 

bulunur. (Değişik ibare: RG-23/1/2013-28537)(1) Bu yönergelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) Sandığın adı,
b) Sandığın çalışma konuları,
c) Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları,
d) Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri,
e) Sandık yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
f) Sandık denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
g) Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli,
h) Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak 

yardımların miktarı ve oranları,

TACDAYS hakkında görüşlerinizi bekliyoruz

ı) Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılmasının şartları,
j) Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri,
k) Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edilecek faiz, kâr, 

temettü ve diğer değerlerin kullanımına dair esaslar,
l) Mikro kredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri,
m) Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları.
Mikro kredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları yönetim kurulu kararı ile 

belirlenir.

Sandığın faaliyete geçmesi
Madde 75 - Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası 

imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare 
amirliğine verilir.

Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun 
toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur. Sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık 
işlemlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı 
üzerine toplanır.

Sandık organları
Madde 76 - Her sandıkta;
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu oluşturulması zorunludur.
Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz. Sandık yönetim ve denetim 

kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.

Sandık genel kurulu
Madde 77 - Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. 

Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması hâlinde genel kurulda nasıl 
temsil edilecekleri, (Değişik ibare: RG-23/1/2013-28537)(1) 74.’üncü maddeyle düzenlenen sandık 
yönergesinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı ve karar yeter 
sayısı ve kararların üyelere duyurulması konularında, sandığın bağlı bulunduğu dernek tüzüğünün bu konuları 
düzenleyen hükümleri uygulanır.

Sandıkların yasal durumu
Madde 78 - Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; bunların tüzel kişilikleri yoktur.
Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak sandıkla ilgili konularda 

mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Sandığın malları
Madde 79 - Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma 

hakkı sandığa devredilir.
Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler 

dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır.

Sandıkların denetimi
Madde 80 - Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın 

denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık denetim kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap 
ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir rapor hâlinde sandık genel kurulu 
ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur.

Sandıkların yönetim yerleri, satış yerleri, defterleri, hesap ve işlemleri bakanlık veya yetkili mülki idare amiri 
tarafından her zaman denetlettirilebilir. Bu denetleme, görevlendirilecek kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki 
memur veya memurlar aracılığıyla yaptırılır.

Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, 
denetleyen kişilere gösterilmesi ve talep hâlinde onaylı örneklerinin verilmesi zorunludur.

Sandıkların gelirleri
Madde 81 - Sandıkların gelirleri şunlardır:
a) Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,
b) Üyelik aidatı,
c) İktisadi faaliyetlerden elde edilen kârlar,



1514

DERNEK’TEN HABERLERDERNEK’TEN HABERLER

d) Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelirleri,
e) Bankaya yatırılan sandık paralarının faizleri,
f) Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen 

paralar,
g) Yardım ve bağışlar,
h) Borçlanma,
ı) Diğer gelirler.

Sandıklarca tutulacak defterler
Madde 82 - Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır:
a) Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya 

katılan üyelerce imzalanır.
b) Üye kayıt defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir.
c) Evrak kayıt defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere 

kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
d) Demirbaş defteri: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve değerleri belirtilerek yazılır.
e) Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: Sandık adına alınan gelirler ve yapılan giderler ile 

envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir. Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bu 
defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye 
istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da 
noterlerce onaylanması zorunludur.

Bu yönetmeliğin altı ve yedinci bölümlerinde belirtilen diğer esas ve usuller sandıklar için de uygulanır.

II) TASLAK YÖNERGE

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA  
SANDIK YÖNERGESİ TASLAĞI

Madde 1- Sandığın adı ve yönetim yeri
Bu yönergede adı, çalışma koşulları ve diğer yasal unsurları belirtilen sandığın adı “Tarsus Amerikan Koleji 

Mezunlar Derneği Dayanışma ve Yardımlaşma Sandığı” olup sandığın kısa adı “TACDAYS” olup yönergede bu 
şekilde ya da “sandık” olarak anılacaktır.

Sandık, Tarsus’ta bulunan Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği (Bundan böyle bu yönergede “dernek” 
olarak anılacaktır) yönetim ofisinde faaliyet gösterir.

TACDAYS, derneğin bir yan kuruluşu olup, tüzel kişiliği yoktur. TACDAYS faaliyetlerini, derneğin yasal denetimi 
ve kontrolü altında, bu yönerge ve ilgili mevzuat kapsamında sürdürür.

Madde 2 - Sandığın çalışma konuları
TACDAYS, Dernek tüzüğünün 4. maddesine bağlı kalmak kaydıyla:

a) Üyelerinin talebi hâlinde ve sandık bütçesi elverdiği ölçüde, üyelerinin mikro kredi gereksinimlerini karşılamak,
b) Üyelerin gıda, yakacak, giyecek, eğitim, sağlık ve buna benzer diğer sosyal ihtiyaçlarına aşağıda yazılı usul, 

tutar ve sürelerde maddi yardımda bulunmak,

Bu bend kapsamında yapılacak maddi yardım kalem ve tutarları

c) Doğal afet, geçerli ya da haklı bir neden olmaksızın işten çıkarmalar, haklı nedenle istifa sonucu ya da 
ekonomik kriz vb. zorlayıcı nedenler dolayısıyla maddi ve manevi zarar gören üyelerine aşağıda belirlenen usul, tutar 
ve sürelerde maddi yardımda bulunmak,

Bu bend kapsamında yapılacak maddi yardım kalem ve tutarları

d) Yaşlılık ya da sürekli hastalık nedeniyle evde bakım hizmeti alan ya da huzurevi, hastane vb. kuruluşlarda 
kalan üyelerine, TACDAYS Genel Kurulu’nda belirlenecek usul, tutar ve sürelerde maddi yardımda bulunmak,   

Bu bend kapsamında yapılacak maddi yardım kalem ve tutarları

e) Çalışmakta olduğu işinden geçerli ya da haklı bir neden olmaksızın çıkarılan ya da çalışmakta olduğu işinde 
haklı nedenle istifa eden üyelerine, bu durumlarını tevsik etmeleri hâlinde, en fazla 3 (üç) ay süre ile ikametgâhları 
olan konutlarının elektrik, aidat, yakıt gibi düzenli giderlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak için aşağıda 

belirlenen tutarda maddi yardımda bulunmak, 

Bu bend kapsamında yapılacak maddi yardım kalem ve tutarları

f) Vefat eden üyelerinin eş veya çocuklarına, aşağıda belirtilen tutarda ve bir defaya mahsus destek ödemesi 
şeklinde maddi yardımda bulunmak,

Bu bend kapsamında yapılacak maddi yardım kalem ve tutarları

g) TACDAYS olarak, amacına uygun ve yukarıda belirtilen hususlarda üyelerine katkıda bulunmak, ihtiyaç 
maddelerinin dağıtımını yapmak gibi amaçlar doğrultusunda mal ve hizmet üreten özel ve kamu kuruluşlarıyla 
anlaşmalar yapmak, iş birliği yapmak,

h) Hizmetlerin eksiksiz devam etmesi ve sağlıklı yapılabilmesi amacıyla gerekli mekânları kiralamak, personel 
istihdam etmek, genel kurul kararları ile taşınır ya da taşınmazları almak, bunlar üzerinde rehin, ipotek vs. ayni 
hakları tesis etmek, gerekirse bankalardan kredi çekmek için Tarsus Amerikan Koleji Mezunlar Derneği Genel 
Kurulu tarafından verilecek yetki doğrultusunda ve yine aynı Dernek’in Yönetim Kurulu’nun vereceği işlem yetkisi 
ile gerekli tasarruflarda bulunmak,

ı) 5253 sayılı yasanın 12. maddesi ve 5253 sayılı yasa gereğince çıkartılan yönetmeliğin verdiği yetkiler ile 
yükümlülükleri yerine getirmek.

Madde 3 - Üye olma şartları, üyelikten ayrılma ve çıkarılma
Sandığa ancak Dernek’e doğrudan veya şubeleri aracılığı ile üye olmuş asil ya da doğal Dernek üyeleri üye 

olabilir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Sandık Yönetim Kurulu’nca en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve 

sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.
Her üye sandıktan ayrılma isteğini yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmek koşulu ile üyelikten ayrılabilir. 

Yönetim Kurulu, bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslarda gerekli işlemleri yapar.
Dernek üyeliği sona eren üyelerin sandık üyeliği de sona erer.
Üye aidatlarını ve bu yönergede belirtilen diğer borç ödentilerini en az 3 yıl süre ile ödemeyen üyelerin Sandık 

Yönetim Kurulu kararıyla üyeliklerine son verilebilir.
Sandık üyesinin, bu karara tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde itirazı durumunda yapılacak olan ilk 

genel kurulda itirazı görüşülür ve karara bağlanır. İtiraz süresi sonunda müracaat yoksa üyelikten çıkarılması 
kesinleşir.

Madde 4 - TACDAYS Genel Kurulu
a) Sandık Genel Kurulu, sandığın kayıtlı üyelerinden oluşur. Her üye oy ve söz hakkına sahiptir. Üye 

oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Sandık, ilk Genel Kurulu yönergenin ilgili makama bildirilmesi akabinde 
onaylanmasını takiben ilk altı ay içerisinde yapılır. Bu toplantıda Yönetim ve Denetleme Kurulları oluşturulur. İlk 
Genel Kurul’a çağrı TACMED Yönetim Kurulu tarafından ve Dernek tüzüğündeki usul ve esaslarla yapılır.

b) Sandık Olağan Genel Kurulu, ilk genel kurulu takiben 2 yılda bir ve Dernek Genel Kurulu ile aynı gün, o 
toplantının hitamından sonar yapılır

c) Sandık Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hâllerde ya da sandık üyelerinin beşte 
birinin yazılı başvurusu üzerine, Genel Kurul Sandık Yönetim Kurulu’nca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim 
Kurulu, Genel Kurulu 1 ay içerisinde toplantıya çağırmazsa üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, 
sandık üyelerinden 3 üyeyi Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

d) Dernek Yönetim Kurulu da gerek gördüğünde, Sandık Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
e) Sandık Genel Kurulu’nu toplantıya çağırma usul ve esasları Dernek tüzüğünde belirtilen usul ve esaslardır.

Madde 5 - TACDAYS Genel Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
Genel Kurul,
a) Sandık organlarını, bu yönerge hükümlerine göre seçmek ya da görevden almak,
b) Sandık yönergesini değiştirmek,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulu’nca hazırlanan raporları görüşerek ibra etmek,
d) Sandık için gerekli taşınır ya da taşınmaz malların satın alınması veya satılmasını karara bağlamak ve bu 

konuda dernek yetkili organlarından yetki almak için başvuru yapılmasına karar vermek,
e) Mevzuatta ve sandık yönetmeliğinde yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek,
f) Sandığın feshini Dernek Genel Kurulu’na teklif etmek yetkilerine sahiptir.

Madde 6 - Yönergenin, ne şekilde değiştirileceği
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İşbu yönergenin kısmen ya da tamamen değişikliği, önceden gündeme konmak ve duyurulmak kaydıyla Sandık 
Genel Kurulu tarafından olağan veya olağanüstü toplantıda görüşülür ve karara bağlanır. Toplantı yeter sayısı üye 
tamsayısının üçte ikisi olup karar yeter sayısı, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğudur.

Madde 7 - Sandık Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üye sayısı, nasıl seçilecekleri
TACDAYS Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu’na 3 asil, 3 yedek ve Denetleme Kurulu’na ise 3 asil, 3 
yedek seçilir. Seçim, Sandık Genel Kurulu tarafından aksine karar alınmadıkça gizli oyla yapılır. Seçilen üyeler kendi 
aralarında toplanarak iş bölümü yapar.
Yönetim Kurulu’na seçilecek asil üyelerden en az 2’si (ikisi), görevdeki Dernek Yönetim Kurulu üyeleri arasından, 
Denetim Kurulu’na seçilecek asil üyelerden en az 1’i (biri) görevdeki Dernek Denetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. 
Asil üyeliklerden boşalma olması hâlinde sıradaki yedek üye göreve davet edilir.

Madde 8 - Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri
TACDAYS Yönetim Kurulu, şu yetkileri haizdir.

a) Sandığı kanun ve yönetmelik çerçevesinde yönetmek.
Bu kapsamda Sandık Yönetim Kurulu, Dernek Yönetim Kurulu’nca verilecek yetkiye dayanarak sandıkla ilgili 

konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta 
bulunabilir.

b) Sandığı temsil etmek, yönergede belirtilen yardım ve destek faaliyetlerini ifa etmek ya da bu konuda kendi 
üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

c) Çalışmaları yürütebilmek için olanaklarına göre gerekli personeli istihdam etmek.
d) Dernekler Tarafından Kurulan Sandıkların Tabi Olacağı Esaslar Hakkında yönetmeliğin 14. maddesinde 

belirtilen defterleri tutmak.
e) Sandığın gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yaparak ve de gelecek döneme ait bütçeyi 

hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak.
f) Sandık çalışmaları hakkında yılda en az 2 defa olmak üzere, Dernek Yönetim Kurulu’na yazılı olarak rapor 

sunmak.
g) Sandık yönergesinin ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Madde 9 - Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri
TACDAYS Denetleme Kurulu şu yetkileri haizdir.

a) Mevzuat ve bu yönerge esas ve usullerine göre denetleme görevini yerine getirmek.
b) 6 ayda bir hesapların kontrolünü yapmak.
c) Denetleme sonuçlarını bir rapor hâlinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a ve ayrıca Dernek 

Yönetim Kurulu’na vermek.
d) Sandığın bağımsız dış denetimi için gerekli kararları almak.
e) Dernek yetkili organları tarafından yapılabilecek denetimlerde istenecek açıklamaları yapmak, belgeleri 

sunmak ve işlemleri ifa etmek.

Madde 10 - Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının yıllık miktarı ve tahsil şekli
Sandığa yeni üye olanlardan bir defaya mahsus olarak giriş aidatı alınır. İlk Genel Kurul’a kadar üye olacakların 

giriş aidatı……… TL olup, daha sonraki yıllarda giriş aidatı Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu giriş aidatı 
tutarı her yıl TÜİK TÜFE endeksi oranında artırılarak uygulanır.

Her üye ayrıca Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ve üyelere duyurulacak yıllık aidatı öder. Yıllık aidatlar ait 
olduğu yılın Ocak ayı içinde ödenir.

Sandık üyelerinin aidat borçları Yönetim Kurulu tarafından tahsil edilir, ödenmeyen aidat borçları ve diğer üye 
yükümlülükleri yasal olarak takibe alınır.

Madde 11 - Sandığın gelirleri
Sandığın gelirleri şunlardır:
a) Giriş aidatı
b) Yıllık aidatlar
c) Dernek tarafından, Dernek Tuğla Bursları Fonu dışında hesaplanacak, kendi bütçesinin en fazla %5’ine kadar 

ve ilgili yılın Haziran ayına kadar sandığa yapılacak yıllık aktarımlar.
d) Bağışlar (Sandık amacının gerçekleşmesi için mal ve para olarak yapılacak yardımlar),
d) Mevduat faizi, repo, hazine bonosu gelirleri,
e) Taşınır ve taşınmaz mal varlığından elde edilecek kira vb. gelirleri,
f) Yasaların izin verdiği diğer gelirler.

Madde 12 - Sandıkça oluşturulan fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, 
fonlardan yapılacak yardımların miktarları ve oranları

Sandık Yönetim Kurulu, bu yönergede belirtilen fonları kurar ve bu fonların kaynaklarını, sandık gelirlerinden 
idari masraflar ve sandık düzenli giderleri ayrıldıktan sonra ilgili fonlara uygun gördüğü şekilde ayırır. Maddi yardım 
ya da mikro kredi taleplerinde başvuranlardan, sandık aidat borcu olmayanların önceliği olup, her hâlükârda Sandık 
Yönetim Kurulu’nun takdir hakkı saklıdır.

I- Yardımlaşma Fonu:
a) Sandık bünyesinde yönetmeliğin 2’inci maddesinde b-f bendlerinde yer alan kalemlerin ifası için 
yardımlaşma fonu oluşturur. Bu fondan üç yıl düzenli aidat ödeyen üyelerine 2. maddede b-f bendleri arasında 
belirtilen nitelikte maddi yardımlar, Sandık Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

b) Yardımlaşma Fonu, sandığa üye olan herkese yönelik yardım faaliyeti için kullanılabilir. Bu fondan yapılacak 
yardımlar hakkında kararlar Sandık Yönetim Kurulu tarafından verilir ve yardımdan yararlananların isim ve 
diğer kimlik bilgileri gizli tutulur. Sandık bilançolarında, bu yardımların sayı ve tutarı belirtilebilirse de, yardımdan 
yararlananın ismi ve diğer kişisel bilgileri yer almaz. Bu isimler sadece Sandık ve Dernek Yönetim Kurulu 
tarafından muhafaza edilecek ayrı bir kayıtta yer alır.

II- Mikro Kredi Verme Fonu:
Sandık; üyelerine kullandırmak üzere aşağıdaki şartlar dâhilinde yönergenin 2.a bendindeki faaliyetler için bu fon 

oluşturulmuştur.
a) Her üyeye sandık üyeliğinin başlamasının üzerinden en az 3 (üç) yıl geçmesinden itibaren, isteği üzerine 

TACDAYS Genel Kurulu’nda belirlenecek usul, tutar ve sürelerde mikro kredi verilebilir. Kredinin kullandırılması 
hususunda nihai karar Sandık Yönetim Kurulu’nun olup Sandık Yönetim Kurulu bu konuda takdir hakkına sahiptir.

b) Bu fondan yararlanan ve mikro kredi kullanan üye, kredi kullanma tarihinden itibaren 3. ayda başlamak 
üzere, aldığı krediyi 12 eşit taksitte ve yasal faizi ile birlikte sandığa geri öder.

c) Sandığa borcu olan üye, tekrar kredi çekemez.
d) Hastalık nedeni ile 2 ay ve daha fazla iş göremezlik raporu alan üyelerin kredi borcu üyenin yazılı talebi 

hâlinde bu sure ile dondurulur.
e) Vefat eden üyelerin bütün alacak ve borçları, kanuni varislerine geçer.
f) Kredi geri ödemelerinde gecikme hâlinde aylık %? gecikme faizi uygulanır.

Madde 13 - Sandığın borçlanma usulleri
Sandık amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde yönetim kurulu 

kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak 
da yapabilir. Ancak bu borçlanma, sandığın gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve sandığı ödeme 
güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanabilecek ve uygulanabilecek 
borçlanma azami tutarı, borçlanmanın yapıldığı yılın aidat tutarının %150’sinden fazla olamaz. Bunu aşan tutarda 
borçlanabilmesi ancak Sandık Genel Kurulu kararı ile olabilir.

Madde 14 - Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılması ya da fonlara katılmaktan vazgeçmesi 
hâlinde fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri

Sandık üyeleri istifa ettiğinde veya çıkarıldığında aşağıdaki işlemlere tabi tutulur:
a) Kanunen sandıktan istifa eden veya çıkarılan üye, o güne kadar yatırdığı tasarruf birikimi kadar parasını talep 

eder.
b) Üye, sandığın gayrimenkulünden, demirbaşından veya banka faiz gelirlerinden, ayrıldığı andan itibaren hak 

talebinde bulunamaz, ancak Genel Kurul katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun Genel Kurul’da veya 
Olağanüstü Genel Kurul’da alacağı tasfiye kararıyla sadece tasarruf birikimleri ile varsa fonlarda biriken paraları hak 
sahibine ödenir.

Madde 15- Sandığın dağıtılması ya da feshi ve tasfiye esasları
TACDAYS aşağıdaki hâllerde tasfiye edilebilir:

a) Sandık üyelerinin en az 2/3’ünün hazır olduğu bir olağan Genel Kurul toplantısında, katılanların 2/3’ünün 
vereceği bir kararla.

b) Dernek Genel Kurulu’nun sandığın tasfiyesi yönünde alacağı bir kararla.

Tasfiye kararı alınması hâlinde, Sandık Yönetim Kurulu tasfiye kurulu olarak görevine devam eder ve Dernek 
Yönetim Kurulu kararları da dikkate alınarak tasfiye işlemi tamamlanır.

Tasfiye hâlinde, sandığın malları ve gayrimenkulleri Dernek’e kalır.
Bu sandık yönergesi, Dernek Genel Kurulu’nun….. tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilerek 

yürürlüğe girmiştir. 
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Neden aidat 
vermeliyim?

Sevgili TAC,
Aidat, tuğla getirisi ile 
birlikte, Derneğimizin en 
önemli güç kaynağıdır. 
Şimdiki ve gelecekteki 
hizmetlerimizin temel 
kaynağı aidattır.  
Tuğla getirilerini sadece 
burs için kullanabiliyoruz.

2020 YILI AİDATIMIZ
Aidat 325 TL + Üniversite Bursu 75 TL

olarak belirlenmiştir.
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21 Mayıs 2020 akşamı, “Mali Piyasalar ve Ekono-
mi” toplantımızı gerçekleştirdik. 

Toplantımız gece geç saatlere kadar de-
vam etti. 

Konuşmacılarımız, ‘88 mezunlarımızdan Meh-
met Sunay yönetiminde bizlere hem yurt içinden 
hem de yurt dışından ülkemizin geleceği ve piyasa-
lar ile ilgili detaylı anlatımda bulundular.

Mali Piyasalar ve Ekonomi 
Sanal Toplantısı 1. Hüseyin Özkaya ‘80 ODEA Bank, bir önceki Gen. Müd.

2. Serdar Sağında ’88 Albright Capital Washington, Direktör
3. Mehmet Sunay ’88 Trade Plus BV Amsterdam
4. Gizem Öztok Altınsac GOA Consulting 
5. Onur Topal ‘97 İş Bankası Amsterdam 
6. Onur Aydoğan ’97 OMG Capital Advisors

Saygılarımızla
TAC Mezunlar Derneği

Katılan tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz. 
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Mezunlar Derneği’mizin Kovid-19 sürecinde 
farklı konularda, çok değerli uzmanlarımı-
zın katkıları ile gerçekleştirdiği Sanal Buluş-
maların bir diğeri de Türkiye’nin önde ge-

len psikiyatri uzmanlarından 1974 TAC mezunumuz  
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur ağabeyimizin konuk ko-
nuşmacı olduğu “Oluşturduğu Kaygı ve Endişe Kendi-
sinden Hızlı Yayılan Koronavirüs Öyküsü” başlıklı su-
numunu dinlediğimiz 14 Mayıs 2020 tarihli olanı idi.

Mehmet Sungur ağabeyimiz, öncelikle kendi bi-
lim dalından başlayarak kaygı ve endişe kavramlarını, 
bunların arasındaki farkları, algılamanın yaşamımız-
daki önemini, koronavirüs süreci de dâhil olmak üze-
re genel olarak olayları algılama ve onlara tepki verme 
biçimlerimizi çok anlaşılır bir şekilde TAC’li/TALAS’lı 
kardeşleri ve ağabeyleri ile paylaştı. Ayrıca yaşamımız-
daki pek çok duygunun ve deneyimin insana yaptığı 
etkileri, katkıları ve sonuçlarını da aktardı. Yaşamın 

sadece güzellik ve olumlu olaylardan ibaret olmadığı 
gerçeğini unutmamak gerektiğini, diğer yönün de kar-
şılaştığımız olumsuzlukların da doğal olduğunu, bun-
ların da bizlere katkısı olabileceğini vurguladı.

Ardından mezunlarımızın soruları ile konu, çok 
boyutlu bir şekilde değerlendirildi. Mehmet Sungur 
ağabeyimiz her soruya titiz ve ayrıntılı bir biçimde ce-
vap verdi. Açıklıkla paylaştı.

Bu güzel akşam, her zamanki gibi BOMBALAKİ ile 
sona erdi.

Mehmet Sungur ağabeyimizin konuşması ve yaşa-
dığımız bu süreç, bize Mevlânâ’nın şu sözlerini anım-
sattı:

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin
Geriye kalan et ve kemiksin.
Gül düşünürsün, gülistan olursun
Diken düşünürsün dikenlik olursun.

Koronavirüsün psikolojik etkileri değerlendirildi
TAC Mezunlar Derneği Sanal Buluşmaları: 
Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur ‘74 Söyleşisi
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Doğan Gözde Özgödek ‘86

11 Haziran 2020 günü, cami-
amız için anlamlı bir gün-
dü. TAC Mezunlar Derne-
ği’mizin bir süredir fark-

lı konularda düzenlediği, çok değer-
li mezunlarımızın konuk ya da katı-
lımcı olarak birlikte paylaşımda bu-
lunduğu sanal buluşmalarımızdan, 
belki de en yoğun duyguların yaşan-
dığı bir tanesi, o gün gerçekleşti.

“Son iki yılda  kaybettiğimiz me-
zunlarımız için anma buluşması.”

Aslında bu kez o muhteşem ağa-
bey ve kardeşlerimizdi konukları-
mız. Onları anan bizler, onların anı-
ları üzerinden söz alan bizler, duy-
gularımızı, anılarımızı seslendirdik. 
Bizlerin bir kez daha bir araya gel-
memize vesile oldu o güzel insanlar.

11 Haziran akşamı hem hüzünlü, 
ama aynı zamanda anlamlı ve coş-
kulu bir akşam yaşadık. Her biri bir-

birinden kıymetli ağabeylerimizi ve 
kardeşlerimizi anarken düşündüm 
ki bu ne güzel bir birliktelik! Sonsuz 
âlemden, hâlen bizleri bir araya ge-
tiriyorlar; aynı geçmişi paylaştığı-
mız, aynı fiziksel mekânda farklı yıl-
ları yaşadığımız bu özel insanlar.

Tüm katılımcı mezunlara bu ah-
de vefaları için çok teşekkürler. Ayrı-
ca Turhan Erdoğan ağabeyimizin eşi 
ve oğulları da bu toplantıya katıldı-
lar, duygularını paylaştılar. Onlara da 
saygılarımızı bir kez daha sunuyoruz. 

Bu sanal mezun buluşmaları 
hakikaten çok emek istiyor ve tam 
bir ekip işi. Hele konu, sonsuzluğa 
uğurladığımız çok değerli insanlar 
olunca, daha da bir titizlendik doğ-
rusu. O gün bir yandan katılımcı 
mezunlarımızın gönderdiği; andı-
ğımız mezunlarımızın, öğretmenle-
rimizin, müdürlerimizin isimleri ve 
fotoğrafları, bir yandan da dernek 
ekibinin hazırladığı görseller ekra-

na yansırken, Mehmet Ozel (‘90) ve 
Nuran Baykal kardeşlerimizin çaba-
sı, akışın düzenli gitmesi için verdik-
leri hizmet çok çok değerli idi. 

Bu “anma ve saygı” toplantıla-
rını her sene, son bir yıllık dönem 
içinde kaybettiğimiz mezunları-
mız için tekrarlamayı düşünüyo-
ruz. İçerik ve yöntem değişebilir, 
ama yıllık olarak bu anma toplan-
tılarında bir araya gelmeyi planlı-
yoruz.  Dileriz kayıplarımız olmaz, 
ama yaşamın neler getireceği, han-
gi aşamaya ne zaman geçeceğimiz 
belli olmadığı için, Allah’ın herkese 
güzel ve sağlıklı bir ömür vermesi-
ni dilemekten başka bir şey gelmi-
yor elimizden.

Bu vesile ile tüm ağabey ve kar-
deşlerimize, tüm Tarsus/Talas ca-
miası üyelerine sağlıklı ve güzel bir 
ömür diliyoruz. Sizlerle her zaman 
birlikte olalım; omuz omuza coşku-
lu, güzel günler geçirelim inşallah.

Sonsuzluğa Uğurladığımız Mezunları 
Anma Buluşması 11 Haziran 2020

TAC ‘03 Mithat Fabian Sözmen’in babası TAC ‘78 mezunumuz Adnan Sözmen
TAC ‘63 Aykut Toros
TAC ‘71 Bülent Dönmez
TAO ‘47 TAC ‘50 Galip Noyan Erik
TAC ‘48 mezunumuz George Hanna
TAC ‘62 mezunumuz Hilmi Oktar
TAC ‘88 mezunumuz Mithat Özbayrak
TAC ‘57 mezunumuz Turhan Erdoğan
TAC ‘8 Hakan Dalaman’ın ağabeyi, ‘10 Ege Dalaman ve ‘11 Eda Dalaman’ın 

amcaları, TAC ‘81 mezunumuz Osman Dalaman
TAC ‘51 Ahmet Aydın Türeli ve TAC ‘52 Ayhan Türeli’nin kardeşleri TAC ‘57 

mezunumuz Gürhan Türeli
TAC ‘59 mezunumuz Örsçelik Balkan
TALAS Ortaokulu’nda doktorluk yapan, aynı zamanda Amerikan Hastanesi’nin 

Onursal Baş Hekimi olan Warren Winkler
TAC ‘86 döneminden Fırtına Yardım
TAC ‘83 mezunumuz Mahmut Nedim Aysalar
TAC ‘98 mezunumuz Nevra Zereycan’ın babası, TALAS ‘61 mezunumuz Cahit Zereycan
TAC ‘58 rahmetli Ertan Dumanlı ve TAC ‘67 Erhan Dumanlı’nın ağabeyi, TAC ‘58 orta 

mezunumuz Erdal Dumanlı’nın kardeşi, TAC ‘59 mezunumuz Ertuğ Dumanlı
TAO ‘67 / TAC ‘71 mezunumuz Celil Oker
TAO ‘58 mezunumuz Korkmaz Haktanır
TAC ‘74 Göksan Arman’ın babası, TAC ‘48 mezunumuz Cahit Arman
TAC ‘95 mezunumuz Koray Hızlı
TAC ‘89 mezunumuz Çağatay Altıntaş
TAO ‘63 - TAC ‘66 mezunumuz Ali İlgen
TAC ‘75 mezunumuz Cengiz Sönmez’in dayısı, TAO ‘48 mezunumuz Prof. Dr. Baki Işıkara
TALAS ‘57 mezunumuz Halim Mumoğlu
TAO ‘52 - TAC ‘56 mezunumuz Ahmet Bedrettin (Bedri) Esenli
TAC ‘54 Ergun Sayın
TAC ‘57 mezunumuz Prof. Yıldırım Yavuz
TAC ‘58 mezunumuz Ömer Yağız
TAC ‘70 Ergun Aytaçoğlu
TAC ‘70 mezunumuz Ersan Bilir
TAC ‘84 Aydın Atik
TAC ‘86 Baler Eskibatman
TAO ‘64 Mehmet Şahinoğlu
Mr. Wally Robeson
TAC ‘67 Aykut Tuzcu
TAC ‘56 Oğuzcan Özaltın
TAC ‘63 Nevzat Özay
TAC ‘65 Prof. Dr. Selçuk Cingi
TAO ‘66 - TAC ‘69 Muhlis Yararcan
TAC ‘68 Bülent Tavman
TAC ‘75 Ahmet Erk
TAC ‘89 Uğur Salık, TAC ‘91 Onur Salık’ın babaları TAC ‘61 mezunumuz Ünal Salık
TAC ‘42 Ali Kemal Yazıcıoğlu
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
TAC ‘47 mezunumuz Mehmet İlhan Öztürk
TAC ‘72 döneminden Alinur Olgun
TAC ‘79 Mustafa GürkanAttila Eroncel

Turhan Erdoğan

Ömer Yağız

Nevzat Özay Aykut Toros

Yüksel Dinçer ve dostları

Yüksel Oktay Ergun Sayın

54 57 58

63

Selçuk Cingi

Ahmet Mülayim

Fatih Baykal

Muhlis Yararcan

Necip Küçükbutros

Irfan Aslan Burian

Timur Ayas

Cevdet Uygun

Levent Beriker

Muhittin Özavcı

Tunç Süsoy

Irfan Burian
Oğuz Aydemir ile 

Birlikte

Ismail 
Ramazanoğlu

65

69

73
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Mehmet Akif Gürlek

Ahmet Erk

75

Cem Demirel - Çağatay Altıntaş

Korkut Güllüoğlu Tuba Köksal

Erol Cabbar Zarif

Ibrahim Savrun

89

Mustafa Gürkan Ali Baykal

Baler Eskibatman Fırtına Yardım

Mahmut Nedim Aysalar

Hamza Erdoğan

Osman Dalaman Oğuz Dinç

Selim 
Oktav

79 82

86

8381

Murat Aktaş

Metin Sağır

Adnan Sözmen

Aydın Atik

Halil Fırat Erden

Hakan Kundak

Haldun Özberrak

Adnan Sözmen 
dönem arkadaşlarıyla 

birlikte

76 78

84

Sermet Arpaç

90

Mr.& Mrs. Robeson 
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2019-20 Yılında Veda ettiğimiz Mezunlarımız

Ali Kemal 
Yazıcıoğlu

Mülakat Teknikleri ve 
Geleceğin Meslekleri sanal 
toplantımızı 8 Mayıs 2020 
akşamı gerçekleştirdik. 
2002 mezunumuz Zeynep 
Tolunay yönetiminde 
mülakat tekniklerini, 
taktiklerini püf noktaları 
ile uzmanlarından dinledik 
ve üzerinde konuştuk. 
Ardından önümüzdeki 
dönemde açılacak 
pozisyonlar ve geleceğin 
meslekleriyle ilgili genel 
bilgileri aldık. 
Bu toplantıda bizleri yalnız 
bırakmayan; 
‘83 Emin Ersoy’a,
‘84 Okan Tütüncü’ye,
‘86 Meltem Özgödek’e (Eş 
durumundan),
‘98 Derya Atacık’a,
‘01 Alper Öz’e,
‘02 Zeynep Tolunay’a ve
‘03 Gizem Gilik’e çok 
teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla,
TAC Mezunlar Derneği

Mülakat Teknikleri ve  
Geleceğin Meslekleri



3130

DERNEK’TEN HABERLERDERNEK’TEN HABERLER

TAC’li şefler ile lezzetli sohbetler

Çin’de başlayıp dünyaya hız-
la yayılan, ardından Dünya 
Sağlık Örgütü’nün pande-
mi olarak ilan ettiği korona-

virüs; aynı hızda insanların kaygı-
larının da artmasına neden oldu. 
Okulların kapandığı, birçok ülkeye 
seyahatlerin yasaklandığı, etkinlik-
lerin ertelendiği, birçok iş yerinin 
evden çalışmaya başladığı ve zo-
runlu olmadıkça evden dışarı çık-
mamamız gerektiği bu günlerde; 
imdadımıza İYİ Kİ online iletişim 
kanalları yetişti. 

Virüsten korunmak için alma-
mız gereken en önemli önlemler 
olan; kişilerle aramıza sosyal me-
safe koymak; öpüşme, sarılma, to-
kalaşma gibi temaslardan kaçın-
mak -ki hiçbirimiz bunlara alışık 
değiliz-  birçok insan için engel-
lenme hissini de beraberinde ge-
tirdi. Bu süreçte doğum günleri, 
yıldönümleri kutlandı; sevinçler, 

üzüntüler uzaktan paylaşıldı. El-
bette kolay olmadı, hepimiz az ya 
da çok duygusal anlamda zorlan-
malar yaşadık. Sevdiklerimizden 
uzakta, dokunamadan, el öpeme-
den, küçüklerin başını okşayama-
dan, sarılamadan bir bayram ya-
şadık. Ancak bu durumun bayram 
sevincimize gölge düşürmesine 
izin vermemesi için derneğimizin 
organize ettiği birbirinden güzel 
söyleşilere katıldık ve katılmaya da 
devam ediyoruz. 

Birbirimizi görmek, duymak iyi 
geliyor; yaşadığımız sürecin zor-
luklarını bir nebze de olsa unuttu-
ruyor bu buluşmalar. Bayramın ilk 
gecesinde de böyle bir buluşmayla 
“TAC’li Şefler ile Lezzetli Sohbetler” 
başlığı altında, ‘97 mezunlarımız-
dan iki şefimizi konuk ettik evleri-
mize. 

Sohbetimizde önce Üryan’ın 
leziz yemeklerini konuştuk, ardın-

dan Bilge’nin nefis çikolatalarını. 
Mesleğe nasıl başladıklarını, bu se-
çimlerinde TAC’nin etkisini, eği-
timlerini, iş hayatlarını…

Her TAC’li derin bir yemek 
kültürüyle yetişiyor aslında. Tar-
sus, Adana ve Mersin’in çeşit çe-
şit enfes lezzetleri var bizi büyü-
ten, damağımıza tat katan. Keba-
bı, tantunisi, lahmacunu, sıkma-
sı, mamulü, cezeryesiyle tam bir 
şölendir bizim mutfaklarımız. 
Böyle bir kültürün elbette etkisi 
oluyor hepimize. Ama şeflerimi-
ze ayrı bir katkısı olmuş yuvanın 
bu lezzetleri. Kariyerlerinde ayrı 
bir kapı açmış her ikisine de ne 
mutlu ki!

Bayram tadında bayramlar ya-
şayacağımız, sağlıklı nice güzel 
günler olsun hepimizin kapısında. 

Tarsus Amerikan Koleji
Mezunlar Derneği

 Konuşmacılarımızın özgeçmişleri
Bilge Akay Baltalı ‘97

Üniversitede kimya mühendisliği okuduktan sonra 
Paris’e aşçılık okumaya gitti. Pastacılık ve klasik Fransız 
mutfağının temel kursunu aldıktan sonra pastacılıkla de-
vam etmeye karar verip diplomasını aldı. Fransa, Ame-
rika ve Türkiye’de pastanelerde çalıştı, pastacılığın daha 
da özel bir kısmı olan çikolatacılığı çok sevdiğine karar 
verip bunun üstüne yoğunlaştı. Eşi ile Eskişehir’e yerleş-
ti. Bir yandan evli olduğu TAC dönem arkadaşı Evre Bal-
talı ile ailesini genişletirken diğer yandan Anadolu Üniver-
sitesi Turizm bölümünde, yurt dışı aşçılık eğitim tecrübe-
sini gençlere aktarma niyetiyle yüksek lisans yapmaya 
başladı. Aynı üniversitede aşçılık öğrencilerine çikolata 
kursu ve bir dönem Fransızca dersi verdi. Bir çocukla 
başladığı yüksek lisansı üç çocukla bitirdi. Evinin çatı ka-
tına soğuk havalarda çikolata, sıcak havalarda dondur-
ma yapmak için bir çikolata atölyesi kurdu. Eğitimlerine 
“organik tarım”, “tıbbi aromatik bitkiler” sertifika prog-
ramları ile devam etti ve öğrendiklerini çikolatalarına da 
yansıtıp herbal çikolatalar yaptı. “Evreninbilgesi” Instag-
ram sayfasında doğal tarım uygulamaları, aromatik bitki-
ler ve çikolata yapımı yolculuğuna devam ediyor. Kızları, 
eşi, kedisi ile bahçeli evinde şehirden uzak, sakin bir ya-
şam sürüyor.

Üryan Doğmuş ‘97

Tarsus Amerikan Lisesi’nden ve Başkent Üniversitesi İk-
tisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümün-
den mezun olmuştur. Kariyerine profesyonel mutfak alanın-
da yön vermeye karar verdikten sonra Culinary Institute of 
America’dan (CIA) mezun olmuştur. Ritz Carlton Sarasota ve 
Ritz Carlton Kapalua’da çalıştıktan sonra Türkiye’ye dönmüş-
tür. Türkiye’de ilk olarak Kapadokya’da Argos in Cappado-
cia Otel’de aşçıbaşı olarak görev almıştır. İstanbul’da sırasıyla 
Mikla Restaurant’ta çalıştıktan sonra Cihan Kıpçak ile Tom-
tom Suits F&B direktörlüğü ve aşçıbaşılık görevlerini yapmıştır. 
2011 yılında Tomtom Suites’teki görevininin yanı sıra USLA’da 
eğitmenlik yapmaya başlamıştır. 2012 yılında Gile Restau-
rant’ı açmak için Tomtom Suites’teki görevinden ayrılmıştır. 
2013 yılında En İyi Chef kategorisinde “GQ Men of The Ye-
ar”  ve 2014 yılında Gecce.com  “Yılın Şefi” olarak ödüllendi-
rildi. 2015 yılında Tabla Alaçatı’yı, 2016 yılında Tabla Nuteras’ı 
açtı. 2016 yılında üç yıldır sürdürdüğü USLA yönetici şefliği 
görevinden ayrıldı. Bu süre zarfında Cihan Kıpçak ile kurduk-
ları Let’s Danışmanlık ile İstanbul’un birçok ünlü restoranına 
hizmet verdiler, 2017 Ekim ayında ise Zula İstanbul ile sokak 
yemeklerine dayalı bir restoran açtılar. Ekim sonunda açılacak 
olan Bomonti’deki “Bâtard” ile klasik bistro temasına eklektik 
bir yaklaşım getirmeye hazırlanıyorlar.
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Yusuf Erkmen TAC ‘02

Zoom Echo söyleşisine çok 
yoğun ilgi oldu. 1964 me-
zunlarından 2023 yılında 
mezun olacak olan kardeş-

lerimize kadar 59 dönemlik bir 
yelpazede katılım gerçekleşti. Ka-
tılanların bir kısmı geçmişte Echo 
müzik gruplarında yer alan me-
zunlarımız, bir kısmı müziği ya-
kından takip eden TAC’liler, bir 
kısmı ise müzikle bağını Echo sa-
yesinde kurmuş olan mezunları-
mızdı. 

1960’lı yıllarda müzik çalışma-
larının nasıl başladığını, grupla-
rın nasıl oluştuğunu anlattı o dö-
nemde okulda olan mezunları-
mız. Hemen arkasından TAC mü-
zik gruplarının nasıl “Echo” adını 
aldığından bahsedildi. Yıllarca el-
den ele aktarılan müzik aletleri-
nin kaç döneme olanak sağladı-
ğından, müziğe teşvik ettiğinden 
bahsedildi. Henüz küçük yaşların-
da ağabeylerini izleyerek müziğe 
özenen küçük sınıflar, ağabeyleri-
nin gelenek olarak müzik sevgisi-
ni onlara aşıladıklarını örneklerle 
anlattılar. 

Echo müzik gruplarının yıllar 
boyu ulusal müzik yarışmalarına 
katılma maceralarından bahsedil-
di. Çok çeşitli başarılar elde edil-
miş ve de çok ciddi ödüller alın-
mış o yıllarda. Bayrak dönemden 
döneme taşınmış. 

Mezunlarımızın bazıları müzi-
ği profesyonel olarak devam ettir-
mekte, bazıları ise en büyük hobi-
si olarak...

Echo, TAC için yalnızca bir mü-
zik grubu olmamış. Çok daha öte 
anlamlar içermiş. 20 yıl boyunca 
bir dönemden bir döneme geçen 
yalnızca bir müzik aleti değil; kök-
lü bir okulun ruhuymuş. 

Echo buluşması
Kimileri için müzik, kimile-

ri için anılar olmuş Echo şarkıla-
rı. Okulun son günü yere oturup 
söylenen Echo şarkıları, son sınıf-
lara veda anlamı içermiş. Okul ye-
meklerinde, çay partilerinde ise 
birlik ve beraberliği ifade etmiş. 

2015 yılında sosyal medyada 
izlediğim ve çok etkilendiğim bir 
video vardı. TAC öğrencileri bir 
çay partisinde hep beraber Echo 
‘95 şarkısı söylüyorlardı. Bu öğ-
rencilerin en büyükleri ise 1996 
doğumlu idi. Çünkü “Echo” yal-
nızca bir müzik grubu değildi. 
Çok daha fazlasıydı...
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F ikrin çıkışı sevgili Ercan Acı-
mış’tan geldi. Yaklaşık bir haf-
ta önce “TAC Mezunlar Der-
neği olarak viski, rakı ve şarap 

hakkında birlikte neler yapabiliriz?”i 
konuştuktan sonra şirketimizin Pa-
zarlama Direktörü ve aynı zamanda 
kardeş okulumuz İzmir Amerikan 
mezunu sevgili Nejat Çifçi ile bu ta-
lebi değerlendirip hemen organize 
olduk. Ertan Engin’le okulumuzun 
karakterini, insanlarını, sembol bi-
nalarını ve ortamını anlatmam ve 
Ertan’ın “Bu özel gruba viskiyi an-
latmak büyük bir zevk olur.” demesi 
birkaç dakika sürdü.

TAC Mezunlar Derneği Yöne-
tim Kurulu ile sohbet gecesinden 
birkaç gün önce, üstat Ertan ile bir 
araya gelip okulumuza dair bilgileri 
ve içki dünyasına bakışımızı paylaş-
mıştık.  Zaten Ertan, bu ön toplantı-
ya da hazırlıklı gelmişti! İlk binamız 
Maynard Hall, Lounge ve gizemli 
atmosferini çoktan öğrenmişti bi-
le… Stickler’ın bizim için ne kadar 
önemli olduğunu; 132. yılında bile 
okulumuzun karakterini, asaleti ve 
azameti ile her TAC’liye neler his-
settirdiğini anlatmıştım. Bu duy-
gularla 25 Mayıs’ta TAC mezunları-
na özel bu gecede, birlikte dört saati 

aşan bir sohbet gerçekleştirdik.
MEY | DIAGEO’nun dünyadaki 

amacı “Hayatı her gün ve her yer-
de kutlamak”. Aslında bu fikre ne-
den bu kadar yakın olduğumu, oku-
lumuzu ve özelliklerimizi Ertan’a 
anlatırken tekrar keşfettim diye-
bilirim. “Mavra” kelimesi herhalde 
dünya literatürüne TAC sayesinde 
eklenmiş bir yaşam stili. Mavra; ha-
yattan, okuldan, derslerden keyif al-
mak değil midir? Viski yolculuğun-
da mezunlarımızın hayatlarında 
farklılık yaratmak, az bilinen yönle-
riyle işin duayeninden bilgilenmek 
gerçekten çok keyifliydi. Ertan’ın 
deyimiyle gecenin sonunda çoğu-
muz birer “viski ukalası” olmuştuk 
bile. Galce “Uisge beatha”nın viski 
kelimesinin kaynağı ve anlamının 
da “hayat suyu” olduğunu, harman 
viskilerin aslında ne kadar özel karı-
şımlar ve ustalık gerektirdiğini, da-
makta bıraktığı festivalimsi aroma-
ların zevkini, single maltların saygı 
duyulacak şekilde nasıl damıtıldığı-
nı dinledik. Viskinin ana vatanının 
tartışmasız şekilde İskoçya olduğu-
nu ve bunun da Tanrı’nın bu coğ-
rafyaya bahşettiği inanılmaz güzel-
likler sayesinde olduğunu öğrendik. 
Johnnie Walker, bu sene 200. yılını 
kutluyor, dünyanın en eski ve global 
anlamda pazar lideri olarak kalabi-
len tek markası. Bu anlamda bakıl-
dığında Türkiye’nin en eski ve kök-
lü okullarından TAC ile inanılmaz 
benzerliklerini de konuştuk. Okul-
da “arka” tabir edilen, hocaların pek 
gelmediği yerin (ve gelseler de bir-
birimize “danger, çaycı” kodlarıyla 
haber verişimizin) İskoçya’nın ilk 
damıtım evlerinden Cardhu ile na-
sıl benzerlikler taşıdığını ve sahibe-
sinin diğer damıtım evlerini İngiliz 
askerlerinin ani baskınlarından ha-
berdar edişinin hikâyesini dinledik.

DERNEK’TEN HABERLERDERNEK’TEN HABERLER

Kovid-19’un tüm ülkede etkile-
rini her anlamda hissettirme-
ye devam ettiği bu dönemde, 
TAC Mezunlar Derneği olarak 

birçok uzaktan toplantıya ev sahipli-
ği yaparak iletişimimizi, özenle seçil-
miş konu ve konuklarla bilgilerimizi 
arttırmanın yollarını aradık. Bayra-
mın ikinci günü akşamına denk gelen 
sohbetimizin konusu “Hoş Bir Sohbet 
Nasıl Başlar? Ertan Engin ile Viski Yol-
culuğu” mezunlarımız tarafından yo-
ğun ilgi gördü. Yaklaşık dört saat bo-
yunca Türkiye’nin ilk viski mentoru 
Ertan Engin ve yıllarca viski konu-
sunda özel araştırmalar yapan TAC 
‘74 mezunumuz Refik Kutluer mode-
ratörlüğünde viskinin tarihçesinden 
çeşitlerine, üretim aşamasından ta-
dım tekniklerine kadar birçok konuda 
bilgileri dinledik. 21 yıllık tecrübesini 
ilk günkü heyecanıyla aktaran Ertan 
Engin, bu özel gecede kendi kişisel re-
korunu da dört saat kesintisiz anlatım 
yaparak kırmış oldu!

Sadece viski alanıyla sınırlı değil 
Ertan’ın tecrübesi… Kendisi Halikar-
nas, Pasha gibi önemli gece kulüple-
rinde hem barmenlik hem de yöneti-
cilik yapmış bir isim; sinemacı bir ba-
banın ve üst düzey memure bir anne-
nin tek oğlu. IWSA (International Wi-
ne & Spirits Academy-MEB onaylı Di-
ageo markasıdır) ve WSET eğitmenli-
ğine devam ederken, distile alkollü 
içecekler danışmanlığını sürdürüyor. 
Ayrıca ülkemizdeki sektörel büyü-
me ve ilerleme doğrultusunda dünya 
standardını yakalamak amacıyla dün-
yanın en büyük barmen yarışması ve 
topluluğu olan World Class’ın global 
jüriliğine, koçluğuna ve elçiliğine de-
vam ediyor. Unutmadan ekleyelim; 
Ertan’ın kendi imzasını taşıyan, ödül-
lü özel kokteyllerini Bodrum’da Gek-
ko isimli barında bizzat kendi ellerin-
den de tadabilirsiniz.

TAC Mezunlar Derneği
MEZUNLAR BULUŞMASI

MEY | DIAGEO 
Türkiye Yurt İçi ve Yurt 

Dışı Operasyonlar Satış 
Direktörü TAC ‘89 

mezunumuz Serkan 
Solmazer’in katkıları 

ile bu özel gecede 
217 mezunumuzla 
Viski Yolculuğu’na 

başladık. Projenin fikir 
babası mezunumuz 

TAC ‘90 Ercan Acımış, 
moderatörümüz TAC ‘74 

Refik Kutluer, hostumuz 
TAC ‘90 Mehmet Özel 

yönetiminde unutulmaz bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Viski hakkında 
daha önce hiç 
bilmediklerimizi 
ve daha 
fazlasını, 
Türkiye’nin 
ilk viski 
mentorundan 
dinledik.

Uzun yıllar bebek 
beslenmesi sektöründe 
sırasıyla Danone, Abbott 
ve Chicco markaları 
altında Satış, Pazarlama 
ve Genel Müdürlük 
rolleriyle hem yurt içinde 
hem de yurt dışında 
görev alan mezunumuz 
TAC ‘89 Serkan 
Solmazer ile “viski 
yolculuğu” hakkında 
konuştuk. 

25 Mayıs’ı 26 Mayıs’a 
bağlayan gece rekor katılımla 
dört saat viski konuştuk.
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Dünyanın öncü ve yüksek 
kaliteli içki firması olan Di-
ageo, yaklaşık 30.000 çalı-
şanı, 150’den fazla üretim 

tesisi ve 16,7 milyar dolarlık net sa-
tışı ile Birleşik Krallık’ın en büyük 
şirketlerinden biridir. Tarıma daya-
lı sanayinin önemli bir oyuncusu 
olan MEY | DIAGEO, Türkiye’nin en 
büyük 5. gıda ve içecek, 7. hızlı tüke-
tim şirketi konumundadır.

Tekel’in alkollü içkiler bölümü-
nün özelleştirilmesiyle 2004 yı-
lında kurulan Mey, Türkiye’de bi-
ri üretim diğeri satış ve pazarlama 
olmak üzere iki ayrı şirket olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir. 
Mey’in ürün portföyü içerisinde 
Yeni Rakı, Tekirdağ Rakısı, İstanblue 
ve Binboa votkaları, Kayra, Terra ve 
Buzbağ şarapları gibi markalar yer 
almaktadır. Türkiye’de yüzde 100 
yerli tarımsal ham madde kullana-
rak üretim yapmaktadır,

Diageo’nun uluslararası alan-
daki bilgi birikimi ve deneyimi sa-
yesinde ürün portföyünü güçlen-
diren Mey; Johnnie Walker,  J&B 

viskileri, Smirnoff, Ciroc ve Ke-
tel One votkaları, Baileys, Captain 
Morgan, Don Julio, Tanqueray gibi 
markaların iç piyasadaki dağıtımı-
nı sürdürmektedir.

Almanya, Avusturya, ABD, Bul-
garistan, Avustralya, Kanada, Ja-
ponya, İngiltere, Irak, İtalya, KKTC, 
Vietnam, Ürdün, Kosova, İsviçre 
ve Yunanistan olmak üzere dün-
yada yaklaşık 42 ülkeye ihracat ya-
pan MEY | DIAGEO, 2019 yılında 
45,1 milyon dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirmiştir.

MEY | DIAGEO olarak TAC me-
zunlarımıza lokal ve küresel bilgi 
birikimimizi ve gastronomi kültü-
rüne olan yansımalarını aktarma-
ya devam etmek istiyoruz.

Bu vesile ile TAC Mezunları Der-
neği’ne bu özel buluşma için tekrar 
teşekkür ediyor, yolculuklarımızın 
devamının geleceğini müjdelemek 
istiyorum.

Her zaman ve her yerde BOM, 
BOM, BOM!

Serkan Solmazer TAC ‘89

MEY | DIAGEO 
olarak TAC 
mezunlarına 
özel, hem viski 
yolculuğuna 
devam etmeyi 
hem de rakı 
ve şarap 
hakkında birçok 
farklı konuğu 
sohbetlerimize 
davet etmeyi 
planlıyoruz.

TAC mezunlarına özel rakı ve 
şarap kültürü sohbetlerini de 
yapmak istiyoruz

Diageo ve Türkiye operasyonları hakkında
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n TAC’den ve üniversiteden me-
zun olduktan sonra hayatınızda 
neler değişti? Neler yaptınız? Kısa-
ca bahsedebilir misiniz?

Üniversiteyi bitirdikten son-
ra askerliğimi yaptım ve en çok il-
gi duyduğum pazarlama alanında 
kendimi geliştirebileceğim şirket-
lere başvurmaya başladım. Gillet-
te firmasında stajyer olarak başla-
dığım pazarlama yolculuğum, Pro-
cter & Gamble’da devam etti. P&G 
çatısı altında İpana, Oral-B, Head & 
Shoulders, Duracell ve Prima mar-
kalarında pazarlama müdürü ola-
rak görev yaptım. P&G’de tanış-
tığım eşim İdil ile (kendisi kardeş 
okul İzmir Amerikan’dan 2000 
mezunu) 2009 yılında evlendim 
ve 2012’de ilk kızım Defne dün-
yaya geldi. 2014 yılında Pampers 
IMEA pazarlama ve dijital pazar-
lama bölge sorumlusu oldum ve 
Dubai’ye taşındık. Bu görevim sü-
resince Orta Doğu, Afrika ve Hin-
distan’ı kapsayan oldukça fazla iş 

seyahatim oldu. Dubai’de iki sene 
kaldıktan sonra organizasyonun 
Cenevre’ye taşınmasından dolayı 
biz de ailecek Cenevre’ye taşındık. 
2018 yılında ikinci kızım Melisa Ce-
nevre’de dünyaya geldi. 2019 yılın-
da, 14 senenin ardından P&G’den 
ayrılmaya karar verdim ve dijital 
pazarlama, dijital dönüşüm ve e-ti-
caret konusunda Avrupa’daki ülke-
lere danışmanlık veren “eBusiness 
Institute” firmasının Cenevre’deki 
ekibine katıldım. Son bir senedir 
bu konularda danışmanlık ve eği-
timler veriyorum. Müşterilerimiz 
arasında Nestlé, Henkel, Logitech, 
P&G. Coty, Michelin, JTI, Mattel gi-
bi firmalar var.                

n TAC eğitiminin ve yaşamının 
hayatınızı nasıl etkilediğini düşü-
nüyorsunuz? Okulunuz, mezun 
olduktan sonra hayatınızda nasıl 
bir yer kapladı?

TAC, bana başka hiçbir okulun 
veremeyeceği üç şey sundu. Bi-
rincisi; yüz yılı aşkın bir süredir 

var olan, son derece başarılı yer-
lere gelmiş bireylerin -ki buna öğ-
retmenler ve okul yöneticileri de 
dâhil- oluşturduğu bir camianın 
parçası olmak, bunun getirdiği öz-
güven, manevi destek ve aynı za-
manda sorumluluk. İkincisi; mav-
ra kültürü ve hayatın eğlenceli kıs-
mını görebilme becerisi. Hayatta 
karşılaştığınız zorlukların, güçlük-
lerin ve streslerin ortasında du-
rup komik ve eğlenceli yanından 
bakmak, hayatı bazen çok da cid-
diye almamak. Üçüncüsü de ha-
yatımın sonuna kadar devam ede-
ceğini umduğum arkadaşlıklarım, 
dostluklarım, hocalarım ile devam 
eden muhabbetlerim.

n Okul ile ilgili unutamadığı-
nız bir anınızı bizimle paylaşır mı-
sınız?

Okul ile unutamadığım birçok 
anı var. Büyük bir kısmı da TAC 
basketbol takımı ile ilgili. Aslında 
yaşadığım en güzel basketbol anı-
sını dönem arkadaşım Mehmet 

Okulum, bana üç eşsiz şey sundu:  
Camiam, mavra ve ebedi dostluklar!

Röportajı yapan: Merve Günaştı ‘12

Pazarlama sektörünün parlayan 
isimlerinden, 1997 mezunu 
Mert Bürian ile okul yaşamına, 
TAC anılarına ve kariyerine dair 
keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Sohbetimiz esnasında iş 
hayatına pazarlama alanında 
yön vermek isteyen TAC 
öğrencilerine ve mezunlarına 
yönelik değerli görüşlerini 
paylaşan Bürian, Kovid-19 ile 
hayatımızdaki etkinliğini artıran 
dijital dönüşümü de mercek 
altına aldı. 

Toroğlu ’97, önceki sayıların birin-
de çok güzel bir şekilde aktarmış-
tı: Rakibimizi son saniye basketiyle 
yenerek bölgesel gruplardan şam-
piyon olarak çıkmıştık. Bu yüzden 
hiç unutamadığım başka bir anımı 
anlatacağım. 

Hazırlıktayken doğum günü-
mü kutlamak için arkadaşlarımı, 
sınıf ağabey ve ablalarımı evimi-
ze davet etmiştim. Arkadaşları-
mın her biri hediye ile gelmiş. O 
zamanlar sınıf ağabeylerimizden 
olan Meriç Ekmekçi de doğum gü-
nüme katılmıştı. Herkes hediyesi-
ni verdikten sonra Meriç Ağabey 
beni yanına çağırdı. Parmağındaki 
TAC yüzüğünü çıkardı ve bana he-
diye etti. Kendisi için bu kadar de-
ğerli olan bir şeyi bana hediye et-
mesi beni inanılmaz mutlu etmiş, 
ama aynı zamanda da şaşırtmıştı. 
Meriç Ağabey, zamanında bu yü-
züğü kendisine başka bir ağabeyi-
nin verdiğini söyledi. 

Benim gözümde Tarsus Ame-
rikan Koleji de aynı bu yüzük gi-
bi. Çok değerli; sana ağabeylerin-
den kalır, 7 sene okursun, binala-
rında gezersin, sahalarında basket 
oynarsın, sonra zamanı geldiğinde 
arkandan gelenlere bırakırsın.

n Sizinle aynı kariyer rotasın-
da ilerlemeyi planlayan TAC öğ-
rencilerine tavsiyeleriniz var mı? 
Pazarlamayla ilgili kendini geliş-

tirmek isteyen TAC öğrencilerine 
ve mezunlarına hangi kitapları 
tavsiye edersiniz?

Pazarlama konusunda kendini 
geliştirmek isteyen öğrencilere ve 
mezunlara tavsiyelerim şu şekilde:

Kariyerinize yeni başlıyorsanız 
çalışacağınız şirketi seçerken ilk 
kriteriniz kazanacağınız paranın 
miktarı değil, edineceğiniz tecrü-
be ve kendinizi geliştirme fırsatı-
nız olsun. 

Mutlaka kariyeriniz konusun-
da fikir alışverişinde bulunabile-
ceğiniz bir mentorunuz olsun. TAC 
mezunları ile iletişim kurup yar-
dım istemekten çekinmeyin.

Pazarlamayı iyi yapabilmek, ta-
mamen insan alışkanlıklarını an-
lamak ve gözlemlemek ile alakalı. 
Bu nedenle devamlı gözlemleyin, 
satın alma davranışlarını incele-
yin, notlar alın. Psikoloji ve davra-
nış bilimi konusunda kendinizi ge-
liştirin.

Dijital pazarlamanın geleceği 
büyük veri, yapay zekâ ve analiz 
konularında kendinizi geliştirin.  

Kitap olarak da Marketing 4.0 
(Philip Kotler), Advertising for 
Skeptics (Bob Hoffman), Predicti-
on Machines, Data Strategy (Ber-
nard Marr) ve The Digital Trans-
formation Playbook (David L. Ro-
gers) eserlerine göz atmanızı öne-
riyorum. 

n Öğrencilik yıllarınızdaki 
Mert şu an karşınızda olsa, ona ne-
ler söylerdiniz?

Öğrencilik yıllarım güzel arka-
daşlıklar kurarak ve bol bol basket-
bol oynayarak dolu dolu geçti. Yine 
yaşayabilsem aynı şekilde geçme-
sini dilerdim. Bu yüzden öğrenci-
lik yıllarındaki Mert’e de tavsiyem 
her anın tadını çıkartması ve çok 
fazla stres yapmaması olurdu.

n Kovid-19 artık hayatımızın 
bir parçası hâline geldi. Pek çok 
kez yazıldı, konuşuldu; yeni nor-
malle birlikte davranışlarımızda 
dijitalin önemi arttı. Siz de uzun 
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yıllar dijital dünyanın içindeydi-
niz. Bu ekosistemi nasıl görüyor, 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kovid-19 salgını nedeniyle ya-
şanan eve kapanma sürecinde ih-
tiyaçlarımızın çoğunu e-ticaret ka-
nallarından sağlamaya çalıştık. Hâ-
lihazırda altyapısı e-ticarete mü-
sait olan firmalar, siparişlerinde-
ki beklenmeyen artışları başarıyla 
karşıladılar. Altyapısı olmayanlar 
da Kovid-19 salgınının uzun süre-
ceği beklentisiyle yatırımlarını bu 
alana kaydırdılar. Daha önce diji-
tal kanalları hiç denemeyen birçok 
insan bu kanalları tecrübe etti. Sa-
dece e-ticaret alanında değil, aynı 
zamanda evde yakınlarıyla görüş-
mek için annelerimiz, babalarımız, 
teyzelerimiz Zoom gibi teknoloji-
leri kullanmaya başladılar. Kimi-
si Facebook, Instagram, Tik Tok gi-
bi sosyal medya kanallarına üye 
olup bu platformlarda daha fazla 
zaman geçirmeye başladılar. Ve ta-
bii ki Netflix gibi dijital eğlence ka-
nallarının da kullanımı hayli art-
tı. Sektörümüzde en merak edilen 
konu, bu alışkanların hangilerinin 
salgından sonra da devam edeceği.

Bunun için de biz, Çin’deki in-
sanların Kovid-19 sonrası alışkan-
lıklarını dikkatle takip ediyoruz. 
Örneğin Çin’deki tüketiciler mar-
ket alışverişlerini, buna taze gıda 

da dâhil, hâlâ ağırlıklı olarak inter-
netten yapmaya devam ediyorlar. 
JD.com gibi e-ticaret siteleri satış 
rekoru üzerine rekor kırıyorlar. Di-
ğer bir gözlem, Çin’de insanlar ev-
de çok daha fazla vakit geçirmeye 
devam ediyorlar. Evlerini daha da 
güzelleştirmek için yatırım yapı-
yorlar. Mutfak aletleri en hızlı bü-
yüyen üçüncü kategori. Evden ça-
lışabilenler, mutlaka evlerinin bir 
köşesini ofis hâline getirmiş du-
rumdalar. Daha rahat çalışabil-
mek için de düzgün bir masa, er-
gonomik ofis sandalyesi, ekran, 
klavye gibi ürünlere talep olduk-
ça arttı. Bu trendlerin çoğunu Av-
rupa’da ve Türkiye’de de gözlem-
lemek mümkün. Dijital konusun-
da önümüzdeki 5 senede beklenen 
transformasyonu 6 ayda zorunlu 
olarak yaşadık. Bundan sonrasın-
da da dijital dünya bizi daha fazla 
birleştirmeye ve alışkanlıklarımızı 
değiştirmeye devam edecek diye 
düşünüyorum. Ayrıca bu zorlu Ko-
vid-19 döneminde muhteşem diji-
tal toplantılar ve söyleşiler düzen-
leyen Mezunlar Derneğimize te-
şekkür ve tebrik etmek isterim. Se-
neler sonra ağabeylerim, ablalarım 
ve kardeşlerimle bu söyleşilere ka-
tılmak inanılmaz keyifliydi. Uma-
rım bu söyleşiler Kovid-19 sonrası 
da kalıcı olur.

n Seçil merhaba, öncelikle rö-
portajı kabul ettiğin için çok teşek-
kürler. Bizlere şu andaki hayatın-
dan kısaca bahsedebilir misin? 

2019 yılından beri İstanbul’da 
yaşıyorum ve buradaki yaşamın 
hızına ayak uydurmaya çalışıyo-
rum. Koç Üniversitesi Tıp Fakülte-
si’nde dermatolog olarak hasta gö-

rüyorum, bu ay içerisinde Doçent 
unvanı aldım. Aynı zamanda üni-
versitenin translasyonel tıp araş-
tırma merkezinde (KUTTAM) inf-
lamatuar deri hastalıklarının se-
beplerine yönelik araştırma yürü-
tüyorum. Bu fakültede çalışmaya 
yeni başladığım ve kendi laboratu-
var grubumu kurmaya çalıştığım, 
yani her şeyi oturtmaya çalıştığım 
için pek boş vaktim olmuyor. Evli-
yim, dört yaşında bir kızım var. Ka-
lan boş vakitlerim de resim yapıp 
oyuncakları konuşturmakla geçi-
yor diyebilirim. 

n TAC ‘99 mezunusun. TAC ile 

ne zaman tanıştın, yollarınız nasıl 
kesişti? 

İlkokuldan 1992 yılında mezun 
oldum. TAC Adana’da çok iyi bi-
linen, prestijli bir okuldu. Her ne 
kadar Akdenizli bir çocuğun ha-
yal edebileceği en iyi okul TAC ise 
de bizim evde benim bu okulda 
okuma ihtimalimden sınavlarda 
üstün başarı gösterene kadar hiç 
bahsedilmemişti. İlkokul sonu sı-
navlarda Akdeniz bölgesi birinci-
si olunca, annem ve babam bana 
burslu olarak okumamın müm-
kün olduğunu söylediler ve TAC’de 
eğitim almayı isteyip istemediği-
mi sordular. “Evet, çok isterim.” de-
diğimi hatırlıyorum. TAC ile böyle 
tanıştım.  

n TAC’de okumanın yaşamını 
nasıl etkilediğini düşünüyorsun? 
“TAC şunları çok iyi öğretti” diyebi-
leceğin özelliklerin var mı?

TAC mezunu olmamın hayatı-
mın her evresinde olumlu etkileri 
oldu. Öncelikle karakterimi etkile-
di. TAC’nin bize verdikleri arasın-
da benim kariyerimi en çok etki-

TAC mezunu olmaktan 
gurur duyuyorum

Başarıları birbirinden değerli 
ödüllerle taçlandırılan, adım 
attığı her platformda gurur 

kaynağı olan ‘99 mezunumuz, 
Doçent Doktor Seçil Saral Vural  

ile TAC yıllarını ve hepimizin 
göğsünü kabartan Türkan 
Saylan Bilim Ödülü’ne layık 

görülüş hikâyesini konuştuk. 

Röportaj: Umut Yalnız ‘88 

“Kampüsümüzü çok 
seviyordum, ama 

ne kadar kıymetli ve 
güzel yıllar geçirdiğimi 
TAC’den çıkıp gerçek 
dünya ile karşılaşınca 

anladım.”
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leyen nitelik farklı düşünebilme, 
bir olayı birden farklı yönleriyle ele 
alabilme becerisi; ikincisi ise öz-
güvendi. TAC’ye ilk başladığımda 
son derece çekingen bir kız çocuğu 
iken yıllar içerisinde kendimi tam 
olarak ortaya koyabildim. Ayrıca 
biriyle tanıştığımda, yeni bir yer-
de çalışmaya başladığımda “TAC 
mezunuyum.” demek, beni her za-
man farklı ve iyi bir yerde konum-
landırıyordu. 

Kıymetli yıllar geçirdik
n TAC’de sıradan bir gününüz 

nasıl geçiyordu? Okuldan unuta-
madığın bir veya birkaç anını bi-
zimle paylaşır mısın? 

Ben Adana’da yaşıyordum. 
Okula giderken mahallelerimiz-
den toplandıktan sonra dönem 
otobüslerine dağılırdık. Okuldan 
eve dönerken yoldaki sıkmacı-
larda duruyorduk havalar güzel-
leşince. Bir defasında iştahımıza 
yenilip okula giderken yine sık-
macıda durmuştuk, okula da ol-
dukça geç gidip iyi bir azar ye-
miştik. Rock dinlemek isteyen-
lerle arabeskçilerin tartışmaları, 
akşam yapılmayıp servise bırakı-
lan ödevler, uzun sohbetlerle do-
lu bir yaşamdı otobüs. Deneyim-

leyemediğimiz yatılılığı nispeten 
bu şekilde yaşadığımızı düşünü-
yorum.

Lise sonda ÖSS’den sonra Bod-
rum’a gitmiştik bütün dönem; ha-
rika bir tatil yapmıştık. Dönüş yo-
lunda ise 16 saat mahsur kaldık! 
Çevre köylerden peynir ekmek bu-
lup yardım gelene kadar onunla 
idare etmiş ve yine de çok eğlen-
miştik. Bir keresinde de İngilizce 
öğretmenimiz Ms. Tkacyzk, drama 
dersinden sonra bize uzun uzun 
kopya çekmenin ne kadar kötü ol-
duğunu, son derece ciddi bir ifade 
ile anlattı. Sonra da geçen günkü 
İngilizce sınavında kopya çekildi-
ğini gördüğünü, eğer kopya çeken 
o arkadaşımız elini kaldırmazsa 
onun yerine tüm sınıfa sıfır ver-
mek zorunda kalacağını söyledi. 
“Evet, size bir şans veriyorum. Şim-
di itiraf zamanı.” dedi, arkama dön-
düğümde bir de ne göreyim? Dört 
el birden havada! Herhâlde Ms. 
Tkacyzk de bu yöntemin bu kadar 
etkili olmasını beklemiyordu, yü-
zünde çok bariz bir şaşkınlık ifade-
siyle “Aaaaa, siz de mi çektiniz? Hiç 
görmemiştim!” dedi. 

Kampüsümüzü çok seviyor-
dum, ama ne kadar kıymetli ve 
güzel yıllar geçirdiğimi TAC’den 

çıkıp gerçek dünya ile karşılaşınca 
anladım.

n Şu anda TAC, hayatında nasıl 
bir yer kaplıyor? 

TAC mezunu olmaktan gurur 
duyuyorum. Tanıştığım insanla-
rın TAC mezunu olması, ilişkimiz-
de geçiş bileti oldu yıllarca; bunu 
bilmek onları hemen daha yakını-
ma almamı sağladı. Çünkü onlarla 
belirli değerleri konuşmamıza bi-
le gerek duymuyordum. Bu şekil-
de çok güzel dostlar edindim. An-
kara’da olduğum bir dönem, daha 
aktif olarak Mezunlar Derneği ofis 
saatlerine, Son Cumalara katıldım. 
Yer değişiklikleri yüzünden devam 
edemedim. 

n Peki, üniversite ve üniversite 
sonrası yaşamın nasıl ilerledi? 

Hacettepe Üniversitesi’nden 
doktor olarak mezun olduktan 
sonra uzmanlık eğitimi almak için 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Dermatoloji bölümüne girdim. 
Dermatolojiyi çok sevdim. Uzman-

lığı aldıktan sonra zorunlu hizmet 
yapmamız gerekiyor. Bana kura-
da Adıyaman’ın Besni ilçesi çıktı. 
Orada 18 ay kadar çalıştım, doğuyu 
gezmek için de güzel bir fırsat ol-
du, Nemrut Dağı’nda güneşin do-
ğuşunu, Mardin’i, Urfa’yı, Diyarba-
kır’ı ilk defa o zaman gördüm. Da-
ha sonra Ankara Üniversitesi’ne 
akademisyen olarak döndüm. Aka-
demisyenliği, gözlemlemeyi ve bi-
limsel klinik araştırma yapmayı en 
başından beri çok sevmiştim. Bes-
ni’deyken bile o bölgede bir gene-
tik hastalıkta yığılma olduğunu 
fark edip çocukların tanısını koy-
muşluğum, etkilenen diğer çocuk-
ları saptamak için köy ziyareti yap-
mışlığım var.  Eşimle Besni’de ta-
nıştım. Onunla beraber araştırma 
yapmak için altı aylığına Ankara 
Üniversitesi’nden izin alıp Alman-
ya’ya gittim.  Klinik olarak has-
ta gören doktorların laboratuvar 
araştırması yapması Türkiye’de ol-
dukça nadirdir. Ama ben araştırma 
yapmayı o kadar sevdim ki üniver-
siteye geri döndüğümde artık aynı 
kişi değildim, aynı işi aynı şekilde 
yapmaya devam edersem mutlu 
olamayacaktım. Ankara Üniversi-
tesi’ndeki işimden istifa ettim ve 
Münih Ludwig Maximilian Üni-
versitesi Dermatoloji departma-
nında sedef hastalığı konusunda 
araştırma yapan prestijli bir labo-
ratuvardan kabul aldım, iki yıllığı-
na orada bulundum. İstifa etme-
sem bu kadar uzun süreliğine yurt 
dışına gitmem mümkün olmaya-
caktı. Daha sonra da Türkiye’ye dö-
nüp Koç Üniversitesi’nde çalışma-
ya başladım. 

Rol modelim Türkan Saylan
n Geçtiğimiz aylarda çok güzel 

bir ödül aldın: Türkan Saylan Bi-
lim Ödülü. Bu başarının hikâyesi-
ni ve detayları öğrenebilir miyiz?

Almanya’da sedef hastalığı üze-
rine araştırma yaparken bir taraf-
tan da Behçet hastalığı ile ilgili bir 
çalışma başlatmıştım. Türkiye’de 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte-

si Dermatoloji bölümünün deste-
ği ile elde ettiğim dokularda has-
talığın mekanizmasını incelerken 
ilginç bulgularla karşılaştık. Sedef 
hastalığı ile ilgili yaptığımız ça-
lışmaları Dünya Sedef Hastalığı 
Kongresi’nde sundum ve En İyi Su-
num Ödülü aldım. Bu çalışmalar 
yayınlanma aşamasında. 

Türkiye’ye döndükten sonra 
2019 yılında bir proje başvurusu 
ile L’OREAL-UNESCO For Women 
in Science ödülü aldım ve Behçet 
hastalığı konusunda projemi ger-
çekleştirmeye devam ettim. Ar-
dından 2020’de bilim akademi-
sinin 40 yaş altı umut vadeden 
bilim insanlarına verdiği BAGEP 

ödülünü aldım. 
Bir gün poliklinikte otururken 

telefon çaldı. Arayan Çağdaş Ya-
şamı Destekleme Derneği Başka-
nı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’di. Kendisi 
beni tebrik etti ve 10. Türkan Say-
lan Bilim Ödülü’nü Bilim Akade-
misi’nin önerisi ile bana vermeye 
karar verdiklerini söyledi. Türkan 
Saylan’ın anısını yaşatmak için 
verilen böylesine anlamlı bir ödü-
lü aldığıma inanamadım, gerçek-
ten de beş dakika sonra Ayşe Ho-
ca’yı geri aradım. “Hocam, doğru 
mu anladım?” diye sordum coş-
kuyla, sevinmeden önce teyit et-
mek için! Türkan Saylan, benim 
kendime rol modeli olarak aldı-
ğım, hayran olduğum bir kadın; 
aydınlık Türkiye’nin aydınlık yü-
zü. Klinisyen bir araştırmacı ola-
rak bir taraftan etkili hasta hizme-
ti verirken öbür taraftan da kalite-
li bir araştırmacı olmaya çalışmak 
zorlayıcı bir süreç; her an moti-
vasyonunuzu kaybetmenize se-
bep olabilecek bir durum karşı-
nıza çıkabiliyor. Bu ödül beni çok 
duygulandırdı, yaşadığım zorluk-
lara değdiğini ve değeceğini gös-
terdi, geleceğe yönelik hayalleri-
me daha sıkı tutunmamı sağladı. 

Neye “evet” dediğinizi bilmelisiniz
n Son olarak, okuduğun tıp 

doktorluğu için bu bölümü tercih 
etmeyi düşünen TAC öğrencilerine 
neler önerirsin?  

Öncelikle doktor olmak istedi-
ğinizden emin değilseniz, kesin-
likle aile yönlendirmesi ile bu yola 
girmeyin. Kararınızın kesin oldu-
ğunu düşünüyorsanız da mutla-
ka ama mutlaka doktor mezunlar-
la görüşün, sizi tam olarak nelerin 
beklediğini öğrenin. Tıp fakültesi-
ne girmek, 6 sene tıp okuyup dok-
tor olmaktan ibaret değil. Tama-
men farklı bir yaşam tarzını pozitif 
ve negatifleri ile benimsemek de-
mek. Dolayısıyla bu yola girmeye 
karar vermeden önce neye “evet” 
dediğini bilmenin çok önemli ol-
duğunu düşünüyorum.

“Tanıştığım insanların 
TAC mezunu olması, 

ilişkimizde geçiş bileti 
oldu yıllarca; bunu bilmek 

onları hemen daha 
yakınıma almamı sağladı. 

Çünkü onlarla belirli 
değerleri konuşmamıza 

bile gerek duymuyordum. 
Bu şekilde çok güzel 

dostlar edindim.”
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Buket Yıldırım ‘17
2017 mezunumuz Buket Yıldırım, Bilgi Üni-

versitesi İşletme-Ekonomi bölümünde lisans eği-
timini sürdürmekte. Yaşadığımız bu zor süreçte 
tüm TAC’li ağabey, abla ve kardeşlerine sağlıklı 
günler diliyor.

Şebnem Bayrak ‘94
TAC ‘94 mezunumuz Şebnem Bayrak, kurumsal ha-

yata erken veda ederek Datça’ya yerleşti. Datça’da inşaat 
işleriyle uğraşmaya başlayan Şebnem’in tüm mezunları-
mıza selamı var. 

Mezunumuza yeni hayatında ve işlerinde başarılar 
dileriz. 

Zişan Irem Çelebi ‘14 
2014 dönemi mezunlarımızdan İrem, TAC mezuniye-

tinden sonra Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendis-
liği bölümünü tamamladı. 2019 senesinde üniversiteden 
mezun olduktan sonra farklı etkinlik organizasyonlarında 
görev aldı. 

İstanbul’a geldiğinden beri Mezunlar Derneği İstanbul 
Şubesi’nin çalışmalarında aktif olarak görev alan İrem, tüm 
camiamıza selamlarını ileterek sağlıklı günler diliyor.

Tansel Saygılı ‘16
2016 yılında okulumuzdan mezun olan Tan-

sel Saygılı, eğitimine Kanada’da devam etmeye 
karar verdi. Kanada’da London’da bulunan Wes-
tern Üniversitesi’nde son senesini okuyor. Oku-
lunu çok özleyip tüm ağabey, abla ve kardeşleri-
ne selam gönderiyor.

Arda de Vette ‘16

TAC ‘16 mezunumuz Arda de Vette, sekiz yıllık Tarsus SEV ve 
beş yıllık Tarsus Amerikan eğitiminin ardından okulumuzda al-
dığı IB eğitimi ve IB diplomasının verdiği avantajlarla üniversi-
teye Hollanda’nın Delft Teknoloji Üniversitesi’nin sistem mü-
hendisliği bölümünde devam etti. 

Babasının Hollandalı olmasından dolayı çok küçük yaştan 
beri yurt dışıyla hep bir bağlantısı olsa da lisans programını 
Hollandaca okuyacak olmak mezunumuz için zorlu bir engeldi. 
Ancak çok çalışarak bugünlerde okuduğu lisans programından 
mezun olabilmek için Lahey şehrindeki hava kirliliği ve farklı 
sebebe bağlı ölümler arasındaki ilişkiyi araştıran bir bitirme te-
zi üzerine çalışmaktadır.

Üniversiteden mezun olduktan sonraki ana planı, İngilte-
re’de bir yüksek lisans programı oluşturmakta. Arda, yıl için-
de Imperial College London’ın finansal teknoloji yüksek lisans 
programına kabul aldı. Ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle İn-
giltere’de yaşanan kötü gidişat ve kabul edildiği üniversitenin 
gelecek yıl ağırlıklı online bir sistem üzerinden eğitim verme 
planları sebebiyle şu anda yüksek lisans tarihini bir yıl ertele-
meye çalışmaktadır. 

Kendisi ağabey ve ablalarına selam söylemektedir.

50. yaş günü kutlaması
Umay Şahin ‘88

1988 mezunlarımızdan Umay Şahin, dönem arka-
daşları Atakan Sevim, Ali Murat Gürçay, Mehmet Su-
nay ve 1981 mezunumuz (kuzeni) Baha Toygar ile be-

raber 50. yaş gününü kutladı. Küçük bir Tarsus buluş-
ması yapan ekip, değişik ülkelerden gelip Dublin ya-
kınlarında bulunan ve 1400’lü yılların başında inşa 
edilen şatoda bol mavralı bir hafta sonu geçirdiler. 

Tüm mezunlarımıza kadeh kaldırmayı da ihmal 
etmediler. 
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Bütün dünyayı sarsan ve yüz-
binlerce insanın hayatını 
kaybettiği pandemi süreci, 
muhtemelen hayatımız bo-

yunca unutmayacağımız izler bıra-
kacaktır. Bu günleri her birimiz fark-
lı tecrübeler ve hisler içerisinde yaşı-
yoruz ve acı tatlı anılar biriktiriyoruz. 

TAC mezunları olarak yine böy-
le bir dönemde kenetlenip neredey-
se her gün düzenlenen online top-
lantılar ile güncel ekonomi, sağlık, 
politika ve daha birçok konuda hem 

mezunlarımızın endişelerine ortak 
olurken hem de geçmiş güzel anıları, 
hatıraları canlı tutuyoruz.

1988 Ortaokullar Arası Basketbol 
Türkiye 3.’sü-Kütahya 

Basketbol, Tarsus Amerikan tari-
hinin en önemli ve popüler sporla-
rından biridir. Arşivlere baktığımız-
da nice yetenekli ağabeylerimizin A 
Milli ve profesyonel takımlarda ba-
şarı ile oynadıklarını hepimiz biliyo-
ruz. 1960-70-80’lerde Tarsus Ameri-

kan, gerek ortaokul gerek lise seviye-
sinde Türkiye çapında istikrarlı so-
nuçlar alıp tarihe sevgili okulumu-
zun ismini başarıyla yazdırmıştır. Bu 
takımlardan bir tanesi de benim orta 
2 dönemime denk gelen 1988 Ortao-
kul Basketbol takımıdır.

İlk önce takımımızı tanıyalım ve 
o dönemdeki yetenekleri hatırlaya-
lım. Orta 3 ağabeylerimiz o yaş gru-
bunda belki de TAC tarihinin en ye-
tenekli beş altı oyuncusundan olu-
şuyordu. Bu ağabeylerimizin çoğu, 
aynı zamanda Çukurova Kulübü’nde 
beraber oynadığından, gerek yete-
nek gerek tecrübe açısından üst dü-
zeydeydiler.

Hakkı Sunay, Kaptan-Forvet 
(Boy 1.86): Kaptanımız, hem pota-
ya sırtı dönük oynayabilirdi hem de 
dışarıdan etkiliydi. İki uzun oynadı-
ğımız zaman genelde içeride oynar, 
setler değiştiği zaman dışarıdan şut-
ları ile etkili olurdu. Üç sayı menzi-
li yoktu; gereksiz hareket yapmaz, 
oyunun akışı ne gerektiriyorsa takı-
mın ihtiyacı olan her şeyi sağlardı.

Şevki Gökulu, Pivot (Boy 
1.93): Görevini en iyi şekilde yapan 

uzunumuz, potaya sırtı dönük etki-
li oyunuyla rakiplerin korkulu rüya-
sıydı. Uzun boyunu ve güçlü fiziğini 
çok iyi kullanır, hem hücum hem de 
savunma reboundlarında takımı ra-
hatlatırdı. Pota altında mücadeleyi 
sever ve yüksek enerjisiyle rakip takı-
mın uzun oyuncusunu etkili savun-
ması ile rahatsız ederdi.

Hasan Hüseyin Ediz, For-
vet (Boy 1.85): Takımın en iyi, belki 
de TAC tarihinin en yetenekli şutör-
lerinden biriydi. Genelde topun içe-
ri dışarı döndüğü setlerde daha etki-
li olur, alan savunması yapıldığı za-
man şutları ile karşı takımı demora-
lize ederdi. Larry Bird’ü andıran şut 
stili ve zıplamadan rahatça üç sayı-
nın gerisinden şut atabilmesi en gö-
ze çarpan özelliği idi. Fazla atletik ol-
mamasına rağmen vücudunu çok 
iyi kullanır, reboundlarda takıma ge-
reken desteği sağlardı.

Tolga Yegül, Guard-Forvet 
(Boy 1.85): Uzun boyuna rağmen 
fundamentali çok iyi olan Tolga, ge-
nelde kısa boylu olan rakip takım 
guardlarının korkulu rüyasıydı. Ta-
kımı gerektiğinde iyi yönetir, for-
vetler dinlenirken bu pozisyona da 
kayabilirdi. Kısa guardların üzerin-
den etkili paslar atar, top kendine 
döndüğünde etkili şutları ile takıma 
destek sağlardı.

Ahmet Ziya Yazgan, Forvet 
(Boy 1.80): Takımın tartışmasız en 
atletik oyuncusuydu. Şutları çok iyi 
olmamasına rağmen, hızlı hücuma 
çıktığımız zaman durdurulması çok 
zordu. Atletik yeteneğini savunmada 
da çok iyi kullanır, genelde rakip ta-
kımın en etkili oyuncusunu tutardı.

Murat Tokgöz, Guard (Boy 
1.80): Takımı çok sakin yönetirdi, ge-
nelde oyuna yedeklerden giren ilk 
oyuncuydu. Elinden topu çalmak 
hemen hemen imkânsızdı. En stres-
li zamanlarda bile sakinliği elden bı-
rakmaz, setleri gayet etkili bir şekilde 
yönetirdi. Boş kaldığı zaman şutları 

ile takıma desteği olurdu.
Orta 3 ağabeylerin dışında takım-

da yedi tane Orta 2 vardı. Berkman 
Çavuşoğlu, Ertuğ Engin, Alper Taşde-
len, Haluk Çığ, Can Yeşilboğaz, Mah-
mut Arpacılar ve Alkan Erturan. Orta 
2 sınıfı yetenek, fizik ve tecrübe ola-
rak ağabeylerinin seviyesinde olma-
sa da, oyuna girdikleri zaman en iyi 
şekilde görevini yapardı.

Haluk, kısa boyuna rağmen etkili 
ve hızlı bir point guard idi. Berkman, 
savaşçı ruhuyla savunmayı rahatla-
tırdı, Can ise Orta 2 döneminin en iyi 
savunmacısı idi. Alper ve Ertuğ, Şev-
ki ağabeyleri ile genelde antrenman-
larda çarpışıp oyuna girdiklerinde 
en iyi şekilde mücadele ederlerdi. 
Mahmut, etkili şutördü ve bende-
niz genelde oyun hızlı oynandığı za-
man boş turnpike atardım. Şutlarım 
zayıftı. Orta 3 ağabeylerimiz genelde 
ilk beş başlar, farkın açıldığı maçlar-
da ise Orta 2’ler oyuna girerek tecrü-
be kazanırdı.

Hatay Grup
Mersin’de bölge şampiyonluğu-

nu rahat kazanan takımımız, Ha-
tay’da grup şampiyonasına gitmeyi 
hak kazanmıştı. Gruplarda genelde 
bizim seviyemizde bir takım yoktu, 
kaç maç oynadığımızı (4-5 olması la-
zım) hatırlamıyorum ama final maçı 
dışında genelde rahat kazandığımızı 
hatırlıyorum. Finalde bir ara Ankara 
Yükseliş Koleji’ne 12 sayı geriye düş-
müş olmamıza rağmen, 2. devrede 

takımımız kendine gelmiş ve zorlu 
bir galibiyet almıştı. Yükseliş Koleji, 
genelde basketbolda her zaman or-
ganize ve yetenekli takımlar arasın-
da olup o sene bizden beklemedikle-
ri bir mağlubiyet almıştı.

Kütahya Türkiye Şampiyonası
Takımımız gruplardan çıkınca 

hem okul içinde hem de çevre okul-
lar tarafından çok iyi tanınmaya baş-
lamıştı. Orta 3 ağabeylerimiz hem 
kulüp hem okul antrenmanlarını 
düzenli sürdürüyorlardı. Orta 2’lerin 
ise Hatay’da kazandığı tecrübe ile gü-
venleri biraz daha artmıştı.

Turnuva sırasında baş antrenö-
rümüz Ziya Pala, askerliğini yapmak 
için ayrılmak zorunda kalmış ve tüm 
yetkiyi o dönem Lise 2 olan ağabey-
lerimizden Özer Bener’e devretmiş-
ti. Turnuvanın son 3-4 gününde Zi-
ya Ağabey’in bıraktığı sistemli an-
trenman programı ve rakibe yöne-
lik taktik çalışması, takımın başarısı 
için çok önemliydi. Antrenörümüz 
Ziya Pala, sisteme inanan ve basket-
bolu çok iyi bilen bir antrenördü. Ço-
ğu zaman maçların en stresli anın-
da sakinliği ile oyunculara güven ve-
rir, özellikle skorun yakın olduğu za-

TAC Basketbol Günlüğü

Basketbol Türkiye 3.’sü
Derleyenler: Hakkı Sunay ‘91 & Alkan Erturan ‘92 
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manlarda çok etkili taktikler verirdi. 
Taktik çizdiği, küçük basketbol saha-
sı çizili tahtası elinden hiç eksik ol-
mazdı. Gerek savunmada gerek hü-
cumda herkesin görevini başarıyla 
yapması için bazı antrenmanlarda 
taktik çalışmasına da ağırlık verir-
di. Oyuncuları genelde yetenekleri-
ne göre hücum ve savunmada da-
ha rahat oldukları pozisyonda tutar, 
genelde yapmaları gerekenden da-
ha fazlasını yapmalarını istemezdi. 
Takımımızda bir süper star yoktu 
ama çok yetenekli ve birbirleriyle sa-
ha içinde ve dışında çok iyi anlaşan 
beş altı tane Orta 3 ağabeyimiz vardı. 
Çoğu maçta hızlı oyunumuz, etkili 
top çevirmemiz, hem içeriden hem 
de dışarıdan organize oynayabilme-
miz o yaş grubunda çok az görülen 
özelliklerdendi ve genelde bize kolay 
galibiyeti sağlardı. Bazı maçlarda Or-
ta 3 ağabeylerimiz ilk 10-15 dakika-
da farkı iyice açar, Orta 2’lerin oyuna 
girmelerini ve tecrübe kazanmaları-
nı sağlardı.

Yardımcı antrenörümüz Özer Be-
ner, Lise 2 olmasına rağmen hem or-
taokul hem de lise takımlarında gu-
ard pozisyonunda oynadığı için bas-
ketbolu çok iyi bilen, aynı zamanda 
fikirlerine saygı duyulan bir ağabeyi-
mizdi. Tabii ki Ziya Ağabey’in şampi-
yonanın ortasında ayrılmak zorun-
da kalması onu da zor durumda bı-
rakmıştı. Endişelenmiş olsa bile hiç 
belli etmemişti. Takımımız antren-
man ve taktik çalışmasına etkilen-

meden devam etmiş, Özer Ağabey’in 
liderliğinde hiç moral ve güç kaybet-
memişti.

Kütahya’da toplam kaç takım var-
dı hatırlamıyorum ama Türkiye ge-
nelinde en iyi 10-15 takım mücade-
le ediyordu. Fizik, tecrübe ve yetenek 
açısından genelde takımların çoğu 
aşağı yukarı eşit seviyedeydi. Grup 
maçlarının çoğunu rahat kazandı-
ğımızı hatırlıyorum. Son dört takım 
arasına kalıp yarı finalde Bursa Sü-
leyman Çelebi Lisesi ile oynadık. O 
gün nedense takımımızda bir dur-
gunluk vardı. Savunmamız her za-
manki gibi agresif değildi, şut yüzde-
miz ortalamanın altındaydı. Süley-
man Çelebi Lisesi takım olarak belki 
bizden bir gömlek aşağıdaydı ama 
daha sonra Bursa-Tofaş’ta ve Efes 
Pilsen’de oynayan oyuncuları var-
dı. Takımımız genelde adam adama 
savunma yapan, savunmada agre-
sif bir takımdı ama rakip takımların 
genelde adama savunma yapması-
na pek alışık değildik. Genelde o yaş 
grubunda çoğu takım zone (alan) 
savunması yapardı ve antrenman-
larda hücum setlerimizi çoğunlukla 
zone savunma üzerine çalışırdık. Sü-
leyman Çelebi tüm maç boyunca ag-
resif, adam adama savunma yapmış 
ve bizi hazırlıksız yakalamıştı. Maçı 
genelde 5-10 sayı geriden takip ettik. 
Son dakikalarda yaptığımız tam sa-
ha pres ile maçı bir sayıya kadar in-
dirmeyi başarmıştık. Son saniyeler-
de bir sayı gerideyken Hasan’ın attığı 

TAC’de Takım 
Ruhu ve Beraberlik
TAC’DE ağabeylik, kardeşlik, dost-
luk, güven bambaşkadır. Bunu sade-
ce yaşayanlar bilir. O takımla ilgili ha-
tırladığım bazı şeyleri burada yazma-
dan geçemeyeceğim. Orta 3 ağabey-
ler bizlere kardeşleri gibi davranırlar-
dı. Turnuvalarda hep beraber yemek 
yenir, genelde tüm aktiviteler takım 
olarak yapılırdı. Takımın en iyi oyun-
cusundan sonuncusuna kadar saha 
dışında herkes birbirine eşit davranır-
dı, sınıflar arası diyalog ve arkadaşlık 
çok üst seviyedeydi. Tabii ki biz Orta 
2’ler, Orta 3 ağabeylerimizin gösterdi-
ği ekstra diyalog sayesinde kız arka-
daşlarımızdan gördüğümüz ilginin art-
masından hiç şikâyetçi değildik!

O günlerden aklımda kalan en 
güzel anılar; Orta 3 ağabeylerimizin 
otobüs ve turnuvalardaki şakalaşma-
ları, kaptanımız Hakkı Sunay’ın “Bey-
ler, kendinize gelin!” şeklindeki za-
manlı uyarıları, sürekli Bengay kokan 
soğuk olan soyunma odaları, kapalı 
spor salonlarının tozlu ve kaygan par-
ke zeminleri olarak sıralanabilir.

Tabii ki her takımda olduğu gi-
bi öne çıkan bazı karakterler vardı. 
Uzunumuz Şevki, genelde Orta 2’lere 
moral verirdi; takımın eğlence ve neşe 
kaynağı idi. Hasan, üç tantuni iki ay-
randan 10 dakika sonra antrenmana 
gelmesine rağmen hiç şut kaçırmaz-
dı. Ahmet Ziya, daha okul forması ile 
mokasen ayakkabılarını çıkarmadan 
çift el smaç yapardı. Hatırladığım en 
komik anılardan biri de ismini vermek 
istemediğim bir takım arkadaşımızın 
oyuna girerken ısınma eşofmanının 
altına şortunu giymeyi unutmuş olma-
sı, birkaç saniye süreyle iç çamaşırı ile 
sahaya doğru yürümesi ve durumu 
fark edip yedeklerin oraya kaleci gibi 
uçarak arkadaşları tarafından sipere 
alınmasıdır.

Hey gidi günler!

üç sayı maalesef çemberden döndü 
ve maçı 64-63 kaybettik.

Üçüncülük maçında Kıbrıs’ı ra-
hatlıkla (yaklaşık 70 sayı farkla) yen-
diğimizi hatırlıyorum ve maalesef 
Türkiye şampiyonluğunu bizi bir sa-
yı farkla yenen Bursa Süleyman Çe-
lebi okulu kazandı. Bronz madalya 
benim için büyük başarı idi ama Or-
ta 3 ağabeylerimizin yeteneğini bil-
diğimizden 3.’lük maalesef bizim içi-
mizde buruk bir anı olarak kalmıştır.

Melis Vural ‘19

Değerli TAC Ailem,
Ben, 2019 mezunu Melis Vural. 

Geçtiğimiz yıl, çok sevdiğim oku-
lumdan mezun oldum ve tercih dö-
neminde uzun bir düşünme süre-
cinin ardından Yeditepe Üniversite-
si Tıp Fakültesi’nde okumaya başla-
dım. Tıp eğitimi almaya karar verme 
sürecinde kendime sürekli olarak 
sorduğum birtakım sorular vardı; 
bunlar ileride kendimi nerede, na-
sıl görmek istediğim ve kendi özel-
liklerim doğrultusunda ne yaparken 
mutlu olacağım idi. 

Tıp fakültesinde okumanın bü-
yük bir özveri gerektirdiğinin ve çok 
çalışmam gerektiğinin farkınday-
dım. Fakat hayatım boyunca yapa-
cağım mesleğimden bu zorluklar-
dan dolayı kaçmak bana doğru gel-
miyordu. Buna ek olarak insanların 
yaşamlarına dokunabilmenin her-
hangi bir şeyle değiştirilemeyeceği-
nin de farkındaydım. Annemin ve 
babamın doktor olmaları, mesle-
ğin ayrıntılarını da öğrenmemi sağ-
ladı ve sorulara verdiğim cevapla-
rım doğrultusunda da doktor olma 
yolunda ilk adımımı atmış bulun-
dum. Tıp fakültesindeki ilk dersle-
rime girdiğimde de kararımın doğ-
ru olduğunu düşündüm. Lisede en 
sevdiğim ders olan biyolojiyi daha 
kapsamlı ve detaylı öğrenmeye baş-
lamak benim için bir zevkti. Her za-
man ailemden duyduğum, “Çok ez-
berleyeceksin.” dedikleri anatomi 
dersinde bile ezber de yapsam öğ-
rendiğim her bilginin beni geliştiri-
yor olduğunun farkına vardım. Bö-
lümümde alışık olmadığım ilk şey 
sınav sistemiydi. 

Tıp sınavlarımız tek tek, her der-
se özgü değildi. Bir yıldaki tıp ders-
lerimiz, beş komiteye ayrılmıştı. Her 
komitenin sonunda da sorumlu ol-
duğumuz bütün tıp teorik derslerini 
kapsayan bir sınav vardı. Teorik olan 
bu beş sınavın yanında da yıl için-
de sorumlu olduğumuz laboratuvar 
pratik derslerinin sınavları vardı. La-
boratuvar derslerinde, anatomi der-
sinde teorik olarak öğrendiğimiz ne-
redeyse her bilgiyi maket üzerinde 
öğrenme fırsatı buluyorduk. 

Histoloji dersinin laboratuva-
rında mikroskopta incelemeler ya-
parken medikal biyoloji ve fizyolo-
ji derslerimizin laboratuvar dersle-
rinde daha çok deneye yönelik ça-
lışmalar yapıyorduk. Bu pratik ders-
ler sayesinde, kâğıt üzerinde öğren-
diğimiz bilgiler pekişiyordu. Sınav 
zamanı geldiğinde ilk olarak farklı 
derslerde öğrendiğim bilgilerin tek 
bir sınavda ölçülmesi fikri zor geldi. 
Ancak dersleri işledikçe komitede-
ki derslerin birbirleriyle ilişkili oldu-
ğunu fark ettim. İlk komite sınavım-
da, sınavın zorluk derecesini tahmin 
edemediğim için stresliydim. Fa-
kat komitenin sonunda düzenli ça-
lıştığım sürece bölümümün zor ol-
mayacağının farkına vardım. Farklı 

bölümlerdeki arkadaşlarımla kıyas-
ladığımda onlara göre daha çok ça-
lışmam gerekse de genel olarak dü-
zenli olduktan sonra tıp fakültesi ve 
diğer bölümler arasında zorluk ola-
rak büyük bir fark olmadığını dü-
şünmeye başladım. Her komitede 
öğrendiğim bilgiler daha çok anlam 
kazanıyordu ve bilgilerime yenileri-
ni ekliyordum. İlk üç komitemden 
sonra yaşanan pandemi dolayısıy-
la derslere online devam etmek zo-
runda kaldım. Derslerin bitmesinin 
ardından son iki komite sınavımı da 
online olarak bitirdim. 

“Tıp online okunur mu?” sorusu-
nun cevabı, benim için “Okunmaz.” 
oldu, çünkü pratik laboratuvar ders-
lerimizin eğitimimizdeki yerinin 
önemli olduğunun farkındaydım. 
Benim okulumun sisteminde beş 
komite ortalaması 80 ve üzeri olan 
öğrenciler, finalsiz diğer yıla geçme 
hakkı kazanıyordu. Ben de onlar-
dan biri oldum. Tıp fakültesinin ilk 
yılının, her ne kadar yarı dönemini 
evimden okumak zorunda kalsam 
da, gerçekten çok hızlı geçtiğini dü-
şünüyorum. Geriye kalan beş yılı-
mın da en güzel şekilde geçmesini 
umut ediyorum.
Sevgi ve saygılarımla.

Melis Vural ‘19, Tıp 
Fakültesindeki İlk Yılını Anlattı

(Melis’ten bu yazıyı kaleme almasını, özellikle tıp okumayı düşünen 
kardeşlerimiz için rica ettik. Sağ olsun, bizi kırmadı. Çok teşekkür ederiz.)
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Talya Boyar ‘19: Sabancı 
Üniversitesi’nde 2. sınıfa geçtim ve 
psikoloji bölümünü tercih edece-
ğim. Okulumun müzik kulübünde 
çeşitli gruplarla sahne alıyorum ve 
bir progresif metal grubunda klav-

ye çalıyorum. İkinci bir enstrüman 
olarak davul öğreniyorum, üniver-
site derslerimin yanında online 
müzik prodüksiyonu dersleri alı-
yorum ve dijital ses işleme istas-
yonlarını kullanım becerilerimi 

geliştiriyorum. Müzik, Echo saye-
sinde hayatımın merkezinde oldu 
ve olmaya da devam edecek. Ku-
lüpte emeği geçen mezunlarımıza, 
müzik öğretmenlerimize ve grup 
arkadaşlarıma katkılarından dola-
yı teşekkür ederim.

Ege Baykal ‘19: Şangay’da-
ki Fudan Üniversitesi’ni kazan-
dım ve ilerleyen günlerde gitmeyi 
planlıyorum. Boş Kemikler grubu 
ile çıkardığımız single’lardan son-
ra yeni projeler üzerinde çalışma-
ya devam ediyoruz. Buna ek olarak 
kendi akustik projelerim üzerinde 
çalışmaya devam ediyorum.

Mert Genç ’19: Queen Mary 
Üniversitesi’nde bilgisayar mühen-
disliği okuyorum. Rap prodüksiyo-
nu konusunda solo çalışmalarımı 
sürdürüyorum.

Echo 2019, şimdi neler yapıyor? 
2019 yılında mezun olup da yolu Echo’dan geçen öğrencilerimize ulaştık, 

son bir yıllık zaman zarfında neler yaptıklarını kendilerinden dinledik. 

Berke Can ‘19: Koç Üniver-
sitesi endüstri mühendisliği 1. sını-
fı bitirdim. Müzik hayatıma KU Or-
kestra’da davul çalarak devam edi-
yorum. En başından beri kendimi 
geliştirmemde kilit rol oynayan 
Echo, müziğin hayatımda yer et-
mesinin en önemli sebeplerinden 
biri oldu. Bu geleneğin bugünle-
re kadar devam etmesini sağlayan 
herkese sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum.

Çağla Aytekin ‘19:  Eind-
hoven Teknik Üniversitesi’nde en-
düstri mühendisliği okuyorum, 
önümüzdeki sene 2. sınıfa geçe-
ceğim. TAC’deki yıllarımda Ec-
ho’da piyanist olarak yer aldım. Ec-
ho’nun bana kazandırdıklarını yaz-
maya kelimelerim yetmez. Sahne 

ve yarışma tecrübeleri kazanmam-
da, özgüvenimi geliştirmemde ve 
değerli arkadaşlıklar kurmamda 
çok büyük katkısı oldu. Echo gru-
bunun bir parçası olmuş olmaktan 
gurur duyuyorum. Şu anda üni-
versitemdeki müzik kulübünde 
bireysel piyano çalışmalarıma de-
vam ediyorum.

Tunç Türeli ’19:  Koç Üni-
versitesi’nde elektrik ve elektro-
nik mühendisliği bölümünde oku-
yorum.  TAC’de Echo 19’un bas gi-
taristiydim. Grup arkadaşlarım-
la beraber inişli ve çıkışlı bu yolda 
bir sürü hayat dersi öğrendim. Öğ-
renmiş olduğum dersleri bugün 
hayatımın her anında kullanabili-
yorum, çünkü arkadaşlarımla kur-
duğum bağdan müziğin tekniğine 

kadar bir sürü deneyim edindim. 
Grup olarak hepimizin “Keşke yap-
masaydık...” dediği anlar olmuştur. 
Fakat şu an geçmişe bakınca hepsi-
nin ayrı bir tadı ve anıları var. Ba-
şarılı bir şekilde beş senemi geçir-
diğim arkadaşlarıma bu güzel ha-
tıralar için çok teşekkür ediyorum. 
1. dönem Sabancı Üniversitesi’nde 
iken okulun funk grubunda basgi-
tar çalıyordum. 2. dönem Koç Üni-
versitesi’ne geçince boşta kaldım. 
Şu an kendi başıma çalsam da (bas-
gitar-elektrogitar) önümüzdeki 
dönemler için güzel planlarım var.
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Talas ve Tarsus belki de dünyanın en iyi eğitim 
veren okullarıdır. Verdikleri yüksek nitelik-
li eğitimin yanında öğrenciye insanı sevmeyi, 
toplumla ilgilenmeyi, adam gibi adam olmayı 

öğretmişlerdir. 
Talas’taki müdürümüz Mr. Nilson, hafta sonları son 

sınıftan üç-dört öğrenciyle birlikte okulun Tarzan adlı 
pikabına jeneratörü ve film projektörünü yükler, köyle-
re film göstermeye giderdi. Bir akşam ben de iki arkada-
şımla, şimdi adını unuttuğum bir köye gittik. Köy mey-
danına sandalyeler konmuştu. Getirdiğimiz film perde-
sini açtık ve iki öğretici film gösterdik. Birisi sağlıklı bir 
tuvaletin nasıl kurulacağıyla, diğeri de az suyla nasıl çok 
ürünün sulanacağı ile ilgiliydi. 

Hayatı daha o yıllardan tanıma olanağı bulan Talas ve 
Tarsus mezunlarının hepsi yaşamlarında başarılı olmuş 
ve bu topluma çok olumlu katkılarda bulunmuşlardır. 
Bunun nedeni de gördüğümüz o şahane eğitim ve elleri 
öpülesi hocalarımızdı.

Tarsus’a 1951 yılında geldiğimde hafta sonları, Şar 
Sineması’na Lousia Nor-İsmail Dümbüllü filmleri sey-
retmeye gitmediğimiz zamanlarda, bol kitap okuma 
olanağı elde etmiştim. Kitapların dünyasının açtığı o 
ufuklarda, yalnız kalmanın ezikliği ile duygusallaşıyor 
ve hayal dünyasına yelken açıyordum. O günler beni şi-
ir yazmaya yöneltmişti. Şiir yazma konusunda yalnız 
değildim. Tuncer Karamustafaoğlu (sonradan Anayasa 
Hukuku Profesörü) ve Attila Eröncel (Amerika’da felsefe 
öğrenimi) ile birlikte o günlerin çok yaygın olgusu ede-
biyat günleri akımına kendimizi kaptırmıştık. Edebiyat 
dergileri olan Varlık, Türk Dili ve Mavi’ye abone olmuş, 
yazdıklarımızı o dergilere göndermiş ve şiirlerimiz ora-
larda yayımlanmıştı. Şiirlerimiz yayımlandığı zaman 
ne kadar sevinirdik! Duran Karaca (sonrasında adı An-
kara’da bir parka verilen ünlü bir ressam)  Varlık’ın ka-
pağı için gravürler hazırlar ve adı ile birlikte baş sayfada 
yayınlanırdı.

Bir gün bu dört kişi oturduk ve dedik ki “Yahu biz de 
bir edebiyat dergisi çıkarıp adımızı biraz da öyle duyu-
ralım.” Düşünce güzeldi ama paramız yoktu. Derginin 
kâğıt ve baskı parası 75 lira tutuyordu. Bu konuyu sağa 
sola açtık ve bir gün ummadığımız birisinden bir öne-
ri geldi. Adanalı arkadaşımız Orhan Mutlugün. “Ben bu 
dergiyi yayınlatırım ama sahibi olarak benim adımı 
yazacaksınız”” dedi. “Peki.” dedik ve hemen kabul ettik. 

“Ama bir şartım daha var.” 
dedi. “Nedir?” diye sorduk. 
Cevabı şaşırtıcıydı. “Adı-
mı Prens Orhan Ş. Mutlu-
gün diye yazacaksınız.” de-
di. Orhan’ın nereden Prens 
unvanını kazandığını önce 
anlamadık. Sonra bize bir 
aile ağacı çizdi ve kökleri-
nin Osmanlı hanedanına 
kadar uzandığına dair uzun 
bir nutuk çekti. Başka çare-
miz yoktu. Kabul ettik. Der-
ginin adının Rüzgâr olması-
na ve sahibi olarak da Prens 
Orhan Ş. Mutlugün’ün yazıl-
masına karar verdik. 

Derginin ilk sayısını bü-
yük heyecanla hazırladık ve 
yayınladık. Dergiyi Tarsus’ta 
birkaç gazete bayisine bırak-
tık ve Türkiye’nin bütün ede-
biyat dergilerine gönderdik. 
Üçüncü sayıdan sonra Türk 
Dili dergisinde o günlerin çok 
önemli eleştirmeni Nurullah 
Ataç’ın bizim dergi ile ilgili bir 
yazısı çıktı. Başlığı: “Güneyden 
Bir Rüzgâr Esiyor”. Ataç, benim 
dergide yayınlanan bir şiirim-
den bir dörtlüğü de yazısına al-
mıştı ve bizlerden övgü ile söz 
ediyordu. Sevinçten uçuyor-
duk. Türkiye’nin en zor beğe-
nen eleştirmeni, bizden övgü ile söz etmişti! Müthiş bir 
olaydı bu! Ondan sonra dergiyi kaç sayı yayımlayabil-
dik hatırlamıyorum. Orhan, bilemediğimiz bir nedenle 
para vermeyi kesti ve o güzelim Rüzgâr artık esemedi. 
Yıllar sonra değerli mezunumuz Nihat Taner, bende bi-
le olmayan Rüzgâr’ın tıpkı basımlarını bana gönderince 
deliler gibi sevinmiştim. Bizden sonra Tarsus’taki okulu-
muzda edebiyat rüzgârları esti mi bilmiyorum. Bir ede-
biyat kolu kurulsa, şiir günleri, roman-hikaye okuma 
günleri düzenlense ve hatta halka açılsa ne kadar an-
lamlı olur, diye düşünüyorum.

Yaşamımın son yüz metresini yürürken Talas’ın ve 
Tarsus’un anıları ile avunuyorum. Hele geçenlerde ya-
şanmış bir olaya dayanılarak yapılmış bir filmi seyre-
dince müthiş duygulandım. Filmin adı Sergio. Netflix’te 
oynuyor. Sergio, Birleşmiş Milletler’de görevli Brezilya-
lı bir diplomat. Dünyanın sorunlu bölgelerindeki uyuş-
mazlıkları çözmekle görevli bir tür arabulucu. Endonez-
ya’da Doğu Timor’la merkezi hükümet arasındaki sava-
şın bitirilmesine çalışıyor. Bir gün çarşıda gezerken bir 
şeyler satmaya çalışan Doğu Timorlu yaşlı bir kadına ya-
naşıyor. Kadına nasıl olduğunu soruyor. Kadın, “Savaşta 

toprağımı, çocuklarımı, her şeyimi kaybettim.” diyor ve 
ağlıyor. Sergio kadına, “Şimdi nerede olmak istersin?” di-
ye soruyor. Kadın, yaşlı gözlerle Sergio’ya bakıp “Şimdi 
bir bulut olup köyümün üstüne gitmek ve yağmur olup 
köyümün üstüne yağmak isterdim.” diyor. Bir özlem, 
acılı bir özlem ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Öm-
rümün bu son yüz metresinde bana da nereye gitmek 
istediğimi sorsalar ben de aynı cevabı verirdim: Bir bu-
lut olup Talas’a Tarsus’a gitmek, bir yağmur olup Talas’ın 
Tarsus’un sokaklarına, ağaçlarına, çimenlerine yağmak 
ve hep orada kalmak isterdim.

TARSUS’TA RÜZGÂR’LI GÜNLER
Engin Ünsal ‘55 TAC (1951 TAO-1955 Tarsus)
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Salgından sonra çok sıkılacağız...
ZOOMBALAKİ

Cem Baysal TALAS ’64

Zoom, sen nelere kadirsin!
Bu grupta ilk Zoom toplantısını 15 Mart gibi yapmış-

tık. Dört ay önce. Bu yerel (yalnız Talaslı’ların ve TAC’lile-
rın Talaslı yaşlarında olanlarının) bir oturum idi. Bu yüz-
den aşağıdaki “Yaptığımız Zoom Oturumları” listesinde 
yer almıyor. Katılımcıların çoğu birbirinin adını duymuş 
ancak tanışmamış veya 60 yıldır görüşmemiş kişilerden 
oluşuyordu. 

Mehmet ve Nuran, henüz bugünkü oldukça itibar-
lı görevlerine atanmamış, kimsenin tanımadığı birer 
TAC’liydiler.

İlk birkaç hafta gönüllülerle ve ilgilenenlerle toplanıp 
eğitim verdik. Zoom projesine biraz yön vermeye çalıştık.

Bu aşamada kendilerini pek sevmememe ve bunu 
duyurmak için sıkça fırsat yaratmama karşın Tarsuslu-
lar’dan çok destek aldım. İlk başlarda bu adamların mazo-
şist olduklarına karar vermiştim bile!

Gerçekten Zoom projesinin bugünkü yerine ulaş-
masında en büyük desteği TAC’lilerden aldım. Konuşma 
başlıkları önererek, o başlıklar için konuşmacılar bularak, 
oturumların duyurulmasını sağlayarak, sordukları soru-
larla ve yaptıkları yorumlarla toplantıların canlı kalma-
sındaki katkıları yadsınamaz.

Hangi konuyu ele almadık ki diye düşünüyor insan, 
aşağıda yer alan başlıkları okuyunca. Öte yandan bunları 
eşeledikçe altından bir nesil boyu işlenecek malzeme çık-
tığını fark ediyoruz.

Konuşmacılarımızın hepsi olağanüstü değerli kişiler. 
Mezunlardan veya dışarıdan. Örneğin sağlık oturumun-
da hepsi tanınmış beş profesör doktor, dünyaca tanınan 
bir psikiyatri profesörü, yazarlar, milletvekilleri, müste-
şar, gazeteci, televizyon açık oturumlarının önde gelen 
isimleri… Övünmek gibi olmasın bu şahsiyetlerin bazıları 
da aramızdan!

Son yıllarda gelişmekte olan yeni kavramları da ele al-
dık: Vatandaşlık Temel Geliri, Satınalma Gücü Paritesi, Ya-
pay Zekâ, Blokzincir / Bitcoin gibi... Bir keresinde ise Talas 
doğumlu sınıf arkadaşımız Soğman Sakarya’nın evine, ra-
kı içmeye Kanada’ya gittik. Evinin bahçesine sığdırabildi 
bizleri o gece. Ertesi sabah da kahvaltı bile vermeden Tür-
kiye’ye geri yolladı bizi!

Oturumlarımızın ünü, bizden önde gidiyor. Katılım-
cılar konusunda çoktan dışarı açılmamıza karşın bir okul-
daş veya konuşmacı aracılığıyla gelmeyenleri biraz karan-
tinada tutuyoruz. Bu arada toplantıya katılanlar arasında 
bir dönemin başbakan yardımcısını da gururla sayabili-
rim. Ayrıca kendisi, bugüne kadar gördüğümüz en kıdem-
li dinleyici unvanını da koruyor.

Toplantıya katılanları Zoom Abonelik Grubu olan Zo-
ombalaki’ye aktarıyorum. BU GRUP DÖRT AYLIK.

Bunun dışında çok mesajlaşma istemeyen konuş-
macılar, asistanları, misafirlerinin de bulunduğu  “Zoom 
Oturumlarımıza Katılın” grubu var. Buraya yazışma yol-
lanmıyor benim dışımda. BU GRUP DA DÖRT AYLIK.

TALAS 1889 GRUBU İSE 19 YILLIK!
Şimdi bu üç grubun üye sayılarına bakalım!
Talas1889: 181
Zoom’a Katılım: 18
Zoombalaki: 195!!
Grubun niteliğini üye sayısına bağlamak doğru değil. 

Ancak Zoom’un salgın -biterse bile- sonrası da süreceği 
kesin. Zoombalaki etkinliklerini bu öngörüyle yürütmek 
gerektiği görüşündeyim.

Katılımcılar da kendi programlarını…
Hep birlikte bu oturumları -profesyonel demesek de- 

ev sahibinin kişiliğinden biraz daha bağımsız yöne sok-
mak gerektiğini konusunda çaba göstermeliyiz. Başta 
ben!

Nice Zoom’lara!
Selamlar,

#	 Tarih	 								Başlık    
1 25.03.2020 Zoom’u Yakalayın -  Eğitim   
2 28.03.2020 ve sonrası Yerel - Okul Bazında - Toplantılar  
3 18.04.2020 Salgın Süresi ve Sonrasında Sağlık  
4 23.04.2020 Enerji Durumu ve Sorunları   
5 25.04.2020 Pandemi Sonrası Dünya Düzeni ve Ekonomisi 
6 06.05.2020 Zoom’u Planlama    
6 02.05.2020 Kanal İstanbul    
7 09.05.2020 Aramızdaki Yazarlar 1    
8 16.05.2020 Aramızdaki Yazarlar 2    
9 15.05.2020 Zoom’da Fıkra    
10 19.05.2020 Halkın Partisi 1    
11 23.05.2020 Halkın Partisi 2    

#	 Tarih	 								Başlık
13 27.05.2020 SGP-PPP*    
14 30.05.2020 Tarım ve Hayvancılık
15 06.06.2020 Korona Eksenli TR Ekonomisi ve VTG**
16 13.06.2020 Yapay Zekâ
17 17.06.2020 Rakı İçmeye Kanada’ya
18 20.06.2020 Politik Tıkanıklık 
19 27.06.2020 Dip Akıntılar
20 28.06.2020 BlokZincir / BlockChain
21 04.07.2020 Kitlesel Felaketlerin Psikolojik Etkileri ve Tedavisi 1
22 06.07.2020 Kitlesel Felaketlerin Psikolojik Etkileri ve Tedavisi 2 
      
* Satınalma Gücü Paritesi-Purchasing Power Parity 
** Vatandaşlık Temel Geliri

Mart Sonu-06.07.2020 Arası Gerçekleştirdiğimiz Oturumlar  

Sevgili TAC/Talas,

Umarım hepiniz iyisinizdir. Malum sebep dola-
yısıyla bu sene Homecoming ertelendi ve hepimiz 
üzüldük. Fakat mezuniyetlerinin 5. ve katları yıllarını  
Homecoming’de kutlamayı heyecanla bekleyen 
dönemler tabiatıyla daha da üzüldüler.

Tüm camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyor; 
15, 10, 05, 00, 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55, 50 
ve 45 dönemi büyüklerimi ve küçüklerimi tebrik 
ediyorum. 

Yakın dönem olmamız sebebiyle TAC ‘89 döne-
mi olarak ‘90 dönemi kardeşlerimize ilettiğimiz 
mesajı buradan da camia ile paylaşmak istedim.

H H H

Sevgili TAC ‘90 Dönemi,
Hepinizin 30. mezuniyet yılınızı tebrik ede-

rek selamlıyoruz. Elbette içimiz biraz buruk ola-
rak bu mesajı gönderiyoruz. Gönül isterdi ki TAC 
‘90 dönemi 30. mezuniyetlerini Tarsus’ta Home-
coming’de aynı 25. yıllarındaki gibi tüm camia için 
keyifli bir iz bırakarak kutlasınlar.

Hepimiz TAC’liyiz ve bir küçük dönemimiz 
90’larla birlikte aynı ortamı senelerce paylaşmış 
olmamız, okul yıllarında karşılaştığımız olayları 

birlikte tecrübe etmiş olmamız sebebiyle pek çok 
benzer yönlerimiz var. Ancak biraz derin bakınca 
90 dönemi, bizden önemli farklılıkları da olan bir 
dönem.

Öncelikle 90’ların mayasında girişimcilik ve 
maceracılık epey yüksek. 90’lar ile yakın ilişkimiz 
olduğundan rahatlıkla söyleyebiliriz ki sizin birbi-
rinizle olan ilişkileriniz, birbirinizi destekleme şe-
killeriniz, mavra beceriniz ileri düzeyde.

Her dönemin bazı belirgin özellikleri vardır. 90 
dönemi de kendine has kültüre sahip bir dönem. 
Toplumun bir resmini çekince kabiliyetleri yüksek 
olanlar toplumun küçük bir bölümünü, normal bi-
reyler ise çok daha büyük bölümünü oluşturur. Bi-
zim gördüğümüz, 90’larda kabiliyeti yüksek olan-
ların normallerden çok daha fazla olduğudur. Bu 
da bizim dönemden çok farklı bir kültür oluştur-
muştur. Biz, bu kültürünüzü çok beğeniyoruz.

Hepinizin 30. mezuniyet yılını kutluyor, cami-
amızın en eğlenceli dönemlerinden biri olan siz-
lerle nice Homecominglerde sağlık ve mavrayla 
bom çekmeyi diliyoruz.

Sevgiler,
TAC ‘89 Dönemi

Sevgi ve saygılarımla,
Ahmet Alptekin TAC ‘89
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Enerjiden yararlanmak mo-
dern çağın gereği ve vazgeçil-
mez bir insan hakkıdır. Esa-
sen tümü toplumun ortak 

malı olan enerji kaynaklarının araş-
tırılması, bulunması, değerlendiril-
mesinden başlayarak; üretim, ile-
tim, dağıtım ve satışına kadar süre-
cin tüm aşamalarında, çevreye, ikli-
me ve doğaya olumsuz etkileri asga-
ri düzeyde tutulmalı ve toplum ya-
rarı gözetilmelidir. Bu ölçüt, enerji 
ile ilgili tüm faaliyetlerde geçerli ol-
malıdır. Enerjinin tüm tüketicilere 
yeterli, kaliteli, sürekli, düşük mali-
yetli ve güvenilir bir şekilde sunul-
ması, temel enerji politikası olmak 
zorundadır. Bu anlayış ve yaklaşım, 
enerji ihtiyacının karşılanmasının, 
bir kamu hizmeti olarak yürütülme-
si gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Dünyada enerji kaynaklarının 
büyük bir bölümünü tüketen ABD 
ve diğer emperyalist kapitalist ül-
keler kendi ihtiyaçlarını karşılamak 
ve diğer büyük güçlerin bu “sınırlı” 
kaynaklara erişimini engellemek ve 
kontrol etmek için; tüm dünyada-
ki enerji kaynaklarını denetlemeyi 
ve ele geçirmeyi amaçlayan strateji 
ve politikaları yıllardır uygulamak-
tadır. Öte yandan Rusya Federasyo-
nu ve Çin Halk Cumhuriyeti de bu 

denetimi kırma çabalarının yanı sı-
ra emperyal amaçlarla da benzer 
politikaları yürütmektedir. Petrol 
ve gaz rezervlerinin, başta Orta Do-
ğu olmak üzere, sınırlı coğrafyalar-
da (Rusya, Orta ve Güney Amerika, 
Hazar, Afrika vb.) yoğunlaşmış ol-
ması, söz konusu kaynakların kon-
trolüne yönelik mücadele ve savaş-
ları kızıştırmaktadır. Petrol, gaz ve 
kömür tekellerinin çok etkin olduğu 
günümüz dünyasında, birincil ener-
ji tüketiminde 2018’de %81 oranında 
olan fosil yakıtlara yüksek bağımlı-
lık, izlenen politikalarda radikal de-
ğişiklikler olmadığı sürece, kısa ve 
orta dönemde kayda değer bir azal-
ma göstermeyecektir.

Kaynaklar fütursuzca tüketiliyor
Günümüz dünyasında, bir yan-

dan kaynaklar fütursuzca (toplum-
sal yaşam gereklerinin çok üzerin-
de) tüketilirken, diğer yandan hâlâ 
3 milyar insanın evinde ellerini yı-
kayacağı bir lavabo, 2,7 milyar in-
sanın yemek pişirmek için düzenli 
bir mutfağı bulunmamakta; 1 mil-
yar kadar insan elektrikten yararla-
namamakta, yüz milyonlarca insan 
da yemek pişirmek için çer-çöp ile 
bitkisel ve hayvansal atıkların yakıl-
dığı ilkel ocakları kullanmaktadır. 

Bunun yanı sıra gelişmiş ülkelerde 
yaşayanlar dâhil; milyarlarca insan, 
alım güçlerinin yetersizliği nedeniy-
le mevcut imkânlara ulaşmakta zor-
luk çekmektedir.

Hava ve çevre kirliliğinin insan 
ve toplum yaşamına olumsuz etki-
lerini gidermek; iklim krizinin in-
san yaşamını ve doğayı tehdit eden 
kuraklık, denizlerin ısınması, yer al-
tı sularının azalması, orman yangın-
ları, beklenmedik zamanlarda yük-
sek yağışlar, yağışların düzensiz hâ-
le gelmesi, su baskınları vb. yıkıcı za-
rarları azaltmak ve hızla yükselme 
eğilimindeki sıcaklık artışını 1,5-2 C 
ile sınırlamak için enerji üretim ve 
tüketiminde fosil yakıtların payını 
mutlaka radikal ve hızlı bir şekilde 
düşürmek gerekir.

Enerji ham madde ithalatı  
gerileyebilir

Türkiye’de de birincil enerji ar-
zı içinde fosil %86,4,yerli kaynak-
ların payı ise %27,2’dir.Bugünkü ik-
tidar döneminde birincil enerji ta-
lebi %86,4, enerji girdileri ithala-
tı %102,6 oranında artarken yerli 
enerji arzı %62,4 artmış ve sonuçta 
birincil enerji arzı içindeki yerli kay-
nak payı %31,7’den %27,6’ya gerile-
miştir. Enerji ham maddeleri itha-

*Bu yazı, yazarın editörü olduğu ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Mayıs 2020 içinde yayınlayacağı Türkiye Enerji Görünümü 2020 
Raporu’nun, yine yazarın diğer editör Orhan Aytaç’la birlikte kaleme aldığı sonuç bölümünden yazar tarafından özetlenmiş hâlidir.

Türkiye, enerji politika ve uygulamalarında 
yanlış rotasını değiştirmeli*
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latı rekor kırarak 60 milyar dolara 
ulaştığı 2012’yi izleyen yıllarda biraz 
duraksamış, 2013’te 57,3 ve 2014’te 
55,6 milyar dolar olarak gerçekleş-
miştir. 2015 enerji ham maddeleri 
ithalatı, 2014’e kıyasla %31,3 azalmış 
ve 38,2 milyar dolar olarak gerçek-
leşmiştir. Petrol ve doğal gaz fiyat-
larındaki düşmenin etkisiyle 2016 
yılında 27,2 milyar dolar olan ener-
ji maddeleri ithalatı yeniden arta-
rak 2017 yılında 37,5 milyar dolar, 
2018’de 43,5 milyar dolar olmuştur. 
2019 yılında ise ekonomideki daral-
mayla bağlantılı olarak, bir önceki 
yıla göre %4,2 düşüş ile 41,6 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Gerek virüs salgını nedeni ile aza-
lan talep, gerekse petrol fiyatlarında-
ki düşüş nedeniyle enerji ham mad-
deleri ithalatının 2020’de gerileyebi-
leceği söylenebilir. Enerji maddeleri 
ithalatında %35,6 payla birinci sıra-
da yer alan Rusya Federasyonu top-
lam enerji arzının da %25,6’sını sağ-
lamaktadır.

Kamu elektrik üretim tesisleri-
nin çok büyük bölümü özelleştiril-
miştir. Elektrik üretiminde kamu 
payı 2018’de % 15, 2019’da % 19,5 ol-
muştur. Elektrik dağıtımı ve satışı 
tamamen özel şirketler tarafından 
yapılmaktadır. Plansız uygulama-
lar sonucu ülkede elektrik üretimin-
de arz fazlası oluşmuş, bunun sonu-
cunda bazı santrallar üretimi dur-
durmuş veya kapanmış, bir bölümü 
yurt dışına satılmıştır. Birkaç büyük 
özel sermaye grubu, elektrik üreti-
minin yanı sıra dağıtımını da kon-
trol etmektedir. Petrolün rafinaj iş-
lemleri iki özel şirket tarafından, it-
halat, dağıtım, pazarlama ve satış iş-
lerinin tamamı az sayıda özel şirket 
tarafından denetlenmektedir.

İstanbul dışında ülkenin tüm 
kentlerinde doğal gaz dağıtım, satış, 
pazarlama hizmetleri özel şirketler 
eliyle verilmektedir. Elektrik dağıtım 
şirketleri ve santral özelleştirilmeleri 
ile alım garantili elektrik üretim te-
sislerinin ihalelerinde sürekli tercih 
edilen az sayıdaki bazı özel serma-
ye grupları, kamudan en çok iş alan 

şirketler sıralamasında dünyada ilk 
sıralarda yer almıştır. Toplum yara-
rını dikkat almayan, kamusal planla-
mayı, denetimi ve kamusal üretimi 
reddeden veya işlevsizleştiren, kamu 
kaynaklarını özel şirketlere aktarma-
ya ve belirli sermaye gruplarının çı-
karlarını azamileştirmeye yönelen 
enerji politika, karar ve uygulamala-
rı ile sadece elektrik enerjisi alanında 
2018’de yaklaşık 32 milyar TL, 2019’da 
40 milyar TL özel şirketlere transfer 
edilmiştir. Az sayıda şirketin çıkarına 
hizmet eden yüksek fiyatlarla yer-
li kömür yakan santrallara verilen 
alım garantisi; belirli şartları sağla-
yan yerli kömür, doğal gaz, ithal-yerli 
karışımı kömür yakan ve hidroelek-
trik santrallar için oluşturulan ka-
pasite mekanizması ile ilave ödeme 
yapılması gibi bedeli milyarlara va-
ran uygulamaların yanı sıra; amaçla-
rının çok dışına çıkmış olan ve yatı-
rımcılara kâr garantisi sağlayan Yeni-
lenebilir Enerji Kaynakları Destekle-
me Mekanizması (YEKDEM) vb. uy-
gulamalar; elektrik maliyetlerinin ve 
fiyatlarının yükselmesine neden ol-
maktadır. Bu politika ve uygulama-
ların mevcut hâliyle sürdürülmesi, 
yeni zamların gerekçesi olacaktır.

Enerji yoksulluğu ağırlaşıyor
Ülkemizde enerji yoksulluğu so-

runu giderek ağırlaşmaktadır. Top-
lam istihdamın %34,64’ünün sosyal 
güvenlik sistemi dışında sigortasız 
ve yüzde %60’ından fazlasının as-
gari ücretin altında ücretle çalıştı-
ğı günümüz Türkiye’sinde, art arda 
gelen zamlarla aileler her ay tutarı 
daha fazla artan enerji, su vb. fatu-
ralarını ödemekte zorlanmakta ve 
ödeyemedikleri için elektriği, gazı 
ve suyu kesilen konut sayısı milyon-
larla belirtilmektedir. Örneğin, 2018 
Ocak-2020 Ocak arasında elektrik ve 
doğal gaz fiyatları asgari ücret artı-
şından daha yüksek oranda artmış; 
Nisan 2020 itibarıyla hane halkı ay-
lık ortalama elektrik ve doğal gaz 
harcamaları toplamı, asgari ücretin 
İstanbul’da %14,20’si ve Ankara’da 
%15,90’u olmuştur.

2017 sonunda 637 milyon TL 
olan enerji sektörünün takipteki 
kredi miktarı, 2018 sonunda on katı 
olan 6 milyar 322 milyon TL’ye, 2019 
sonunda ise 21,675 kat artışla 13 mil-
yar 700 milyon TL’ye ve enerji sek-
törünün kullandığı 207 milyar TL 
tutarındaki krediler içindeki payı % 
6,6’ya yükselmiştir.

Abartılı talep tahminleri ve plan-
sız bir şekilde yapılan yatırımlarla ih-
tiyacın çok üzerinde bir kurulu güç 
kapasitesi tesis edilmiştir.2019’da en 
yüksek talep 45.324 MW iken kurulu 

güç puant talebin iki katını aşmış ve 
91 267 MW’a ulaşmıştır. Kurulu gü-
cün proje kapasitesinin üçte biri, gü-
venilir üretim kapasitesinin dörtte 
biri, 95-170 GWh değerlendirilebilir 
kapasite atıl durumdadır.

Türkiye gibi her yedi-sekiz sene-
de bir ciddi ekonomik krizlerle karşı 
karşıya kalan, kırılgan bir ekonomi-
de, yeterli hesap yapmadan elektrik 
fiyatlarının hep yüksek kalacağına, 
TL’nin yabancı paralar karşısında hiç 
değer yitirmeyeceğine inanan ya-
tırımcılar; kredi isteyen yatırımcı-
nın yatırım yapacağı santralla ilgili 
bilgi, denetim ve yönetim kapasite-
lerini araştırmaya, yatırımın fizibi-

litesini incelemeye ihtiyaç duyma-
dan “Biz teminatları sağlam alalım, 
gerisini boş ver.” deyip kredi veren 
bankalar; planlama söylem ve uygu-
lamalarını yok sayarak ihtiyaç olup 
olmadığına, dışa bağımlılığı arttırıp 
arttırmadığına bakmadan bütün ya-
tırım başvurularına lisans veren EP-
DK; elektrik talebinin her yıl doğru-
sal olarak en az %6 artacağını varsa-
yan ve sürece müdahil olmak yerine 
seyirci olmayı yeğleyen enerji yöne-
timi… Bunların hepsi kaynak israfın-
dan ve ihtiyacın çok üzerinde atıl ka-
pasite yaratılmasından ortak ve zin-
cirleme sorumludur. Mevcut kurulu 
güce ek olarak fiziki yatırım aşama-

sında olanlar ve yatırım öncesi sü-
reçte olan projeler de eklendiğinde 
130.000 MW’a ulaşacak bu kapasi-
te fazlası karşısında; verimsiz, çevre-
yi koruyucu yatırımları yapmamış, 
yakacak kömürü bile olmayan özel-
leştirilmiş eski linyit santrallerinden 
başlayarak verimsiz doğal gaz san-
tralleri ve diğer santrallerden maddi 
yapıları güçlü olmayanların üretim-
lerini durdurmaları, kapanmaları şa-
şırtıcı olmamalıdır.

Bu tablonun, koronavirüs sal-
gınının yarattığı ekonomik ve top-
lumsal yıkımla daha da ağırlaşacağı 
söylenebilir. Milyonlarca kişinin işsiz 
kalması, yüz binlerce iş yerinin ka-
panması vb. nedenlerle ekonominin 
tüm alanlarında iç ve dış talepte çok 
ciddi bir gerilemenin sonucu olarak 
üretimin daralması söz konusudur. 
Üretimdeki düşüşten ötürü sanayi-
nin, satışlarının azalmasıyla ticari ke-
simin, gelirlerinin azalması nedeniy-
le yurttaşların, toplam ekonomik fa-
aliyetin daralması nedeniyle ulaşım 
ve lojistik faaliyetlerinin ve sonuçta 
ülkenin enerji gereksiniminin gerile-
mesi de söz konusudur. Bu gelişme-
ler sonucu milyonlarca abone fatu-
ralarını ödeyemeyebilecek, talepteki 
azalmadan ötürü gelirleri sınırlana-
cak olan gaz ve elektrik dağıtım ve 
üretim şirketleri çok zora düşecek ve 
hizmetlerini aksatabilecektir.

Yaşanmakta olan olumsuzluk-
lardan ve giderek ağırlaşan sorun-
lardan kurtulabilmek için enerji sek-
törünü özel tekellerin kâr egemen-
liğinden çıkarıp kamusal bir düzle-
me aktarma, toplum çıkarlarını gö-
zeten, kamusal planlama esaslı, ye-
nilenebilir kaynaklara dayalı, düşük 
karbon salımlı bir ekonomiye yönel-
me ve enerjiyi azami ölçüde verimli 
kullanarak enerjide demokratik bir 
denetimi/programı gerçekleştirme 
ihtiyacı vardır.

Yanlış politika ve uygulamala-
ra son vermeli, yeni bir paradigma 
ve yol haritası önermeli ve uygu-
lamalıyız.

DEVAM EDECEK

yükselmesine neden olmaktadır. Bu politika ve uygulamaların mevcut haliyle sürdürülmesi, 
yeni zamların gerekçesi olacaktır. 

Ülkemizde enerji yoksulluğu sorunu giderek ağırlaşmaktadır. Toplam istihdamın yüzde 
34,64’ünün sosyal güvenlik sistemi dışında sigortasız ve yüzde % 60’ından fazlasının asgari 
ücretin altında ücretle çalıştığı günümüz Türkiye’sinde, art arda gelen zamlarla aileler her ay 
tutarı daha fazla artan enerji, su vd. faturalarını ödemekte zorlanmakta ve ödeyemedikleri 
için elektriği, gazı ve suyu kesilen konut sayısı milyonlarla belirtilmektedir. Örneğin, 2018 
Ocak-2020 Ocak arasında elektrik ve doğal gaz fiyatları asgari ücret artışından daha yüksek 
oranda artmış; Nisan 2020 itibarıyla, hane halkı aylık ortalama elektrik ve doğal gaz 
harcamaları toplamı, asgari ücretin İstanbul’da % 14,20’si ve Ankara’da % 15,90’u olmuştur. 

2017 sonunda 637 milyon TL olan enerji sektörünün takipteki kredi miktarı, 2018 sonunda on 
katı olan 6 milyar 322 milyon TL’ye, 2019 sonunda ise 21,675 kat artışla 13 milyar 700 milyon 
TL’ye ve enerji sektörünün kullandığı 207 milyar TL tutarındaki krediler içindeki payı % 6,6’ya 
yükselmiştir. 
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2019 Sonu İtibarıyla Kurulu Gücün Kaynaklara 
Dağılımı (MW, %)

Kaynak: 
https://www.teias.gov.tr

31 Aralık 2019 TOPLAM KURULU GÜÇ : 91.267 MW
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Yıl Sonu İtibarıyla 2019 Yılı Elektrik Üretiminin 
Kaynaklara Dağılımı (Milyon kWh, %)

TOPLAM ÜRETİM : 304.251,6 GWh

Kaynak: http://www.teias.gov.tr  

2018 yılında ülkemizde nihai tüketime sunulan toplam elektrik enerjisi 258,2 Milyar kWh
olup sektörlere göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Tüketimdeki en büyük pay %45,6
ile sanayiye aittir.

37

Elektrik Tüketiminin Sektörel Dağılımı, 2018

Kaynak: TEDAŞ  

Abartılı talep tahminleri ve plansız bir şekilde yapılan yatırımlarla ihtiyacın çok üzerinde bir 
kurulu güç kapasitesi tesis edilmiştir.2019’da en  yüksek talep  45.324 MW iken kurulu güç 
puant talebin iki katını aşmış ve  91 267 MW’a ulaşmıştır. Kurulu gücün proje kapasitesinin 
üçte  biri, güvenilir üretim kapasitesinin dörtte biri ,  95-170 GWh değerlendirilebilir   
kapasite atıl durumdadır.  

Türkiye gibi her yedi-sekiz senede bir ciddi ekonomik krizlerle karşı karşıya kalan ,  kırılgan bir 
ekonomide, yeterli hesap yapmadan elektrik fiyatlarının hep yüksek kalacağını, TL’nin 
yabancı paralar karşısında hiç  değer yitirmeyeceğini  inanan  yatırımcılar, kredi isteyen 
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TAC ‘81 Op. Dr. Murat Molu, Gebze Merkez Has-
tanesi Genel Cerrahi Polikliniği’nde hasta kabulüne 
başlamıştır.

Mezunumuza başarılarının devamını ve mutlu-
luklar dileriz.

TAC’99 Seçil Saral Vural, Koç 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Derma-
toloji Anabilim Dalı ve translas-
yonel tıp araştırma merkezinde 
çalışmaktadır. Aslen dermatolog, 
aynı zamanda laboratuvarda araş-
tırma deneyimi var. Yurt dışında 
sedef hastalığı ile ilgili çalışmalar-
da bulundu. Asıl amacı Türkiye’ye 
dönüp Behçet hastalığı ile ilgili 
araştırma yapmaktı. Şimdi Behçet 
hastalığının oluşum mekanizması 
üzerine çalışıyor. 

Bilim Akademisi Genç Araş-
tırmacılar Programı’na başvuran 
mezunumuz, kazananlar arasın-
dan bir kişiye verilen ÇYDD Türkan 
Saylan Bilim Ödülü’nü alarak hepi-
mizi gururlandırdı.

Çağdaş yaşamın ve Atatürkçü-
lük’ün yılmaz savunucusu, bilim 
insanımız Türkan Saylan’ı vefatı-
nın 11. yılında saygıyla ve özlemle 
anarken mezunumuzu tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

TAC ‘13 mezunumuz Cemil Göksu Yılmaz, Tarsus’ta 
açtığı “Yeni Nokay Eczanesi”  ile bugünlerde önemini 
bir kez daha anladığımız sağlığımıza desteğe devam 
edecektir.  Mezunumuzu tebrik eder, yeni iş yerinde 
başarılı, bereketli ve mutlu günler dileriz.

TAC ‘83 mezunumuz Serhan 
Antalyalı, Uluslararası Rotary 
2430. Bölge Federasyon Başkanı 
olmuştur.

1 Temmuz itibarıyla yüzölçü-

mü olarak dünyanın en büyük 
Rotary bölgesinin başkanlık gö-
revini devralacak olan mezunu-
muzu tebrik eder, başarılarının 
devamını dileriz.

TAC’16 Ayşegül Yıldız Al-
tın Lawrence University’de  
çift anadal yapıyor. (Mate-
matik - Ekonomi) Matema-
tik bölümünü bitiren me-
zunumuz Kasım ayında da 
Ekonomi bölümünü bitire-
cek. Yıldız’ın çok değerli bir 
ödül olan “Dean’s List” e se-
çildiği haberi bizlere ulaştı.

Zor şartlarda hem de çift 
anadal yaparak başarıyla 
okuyan Yıldız’la gurur du-
yuyoruz. 

Mezunumuzu tebrik 
eder, başarılarının devamı-
nı dileriz.

TAC ‘01 Nevzat Can Şener, 
Adana Şehir Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde üroloji bö-
lümünde çalışmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi mezunu olan Nevzat, 
üroloji uzmanlık eğitimini 
Ankara Dışkapı Yıldırım Beya-
zıt Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde almıştır. Robotik cer-
rahi eğitimi için İstanbul Dr. 
Sadi Konuk EAH ve üroonko-
loji eğitimi için ise Johns Hop-
kins Üniversitesi’nde çalış-
mıştır.

2018 yılında doçent unva-
nı alan Nevzat, ürolojide özel-
likle robotik cerrahi ve ürolo-
jik kanser vakalarında uzman-
laşmıştır. 

Robotik cerrahide Türki-
ye’nin sayılı cerrahlarından 
olan Nevzat’ı kutluyor ve ba-
şarılarının devamını diliyo-
ruz.
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TAC ‘96 mezunumuz Dilem Deniz Yıldırım, 6 yıldır Mersin Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışıyor. Yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi’nin Tar-
sus’ta yeni açtığı Emekli Evi’nde sorumlu olarak görev yapmaya başladı.

Mezunumuzu tebrik eder, başarılar ve mutluluklar dileriz. 

Dilem’den gelen mesajı sizlerle paylaşıyoruz.
Emekli Evi, Tarsus Parkı’nın içinde yer alan butik bir tesis.
Emekliler burada bütün imkânlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor-

lar. TAC ve TALAS mezunu ağabey ve ablalarımızı ve öğretmenlerimizi 
bekliyoruz. Kayıtlarını yapmak isterim. Tek şart emekli ve 55 yaş üstün-
de olmak.

Bu konudaki duyuru aşağıda yer alıyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Emekli Evi Açıldı!
Siz değerli TAC mezunlarımızı çayımızı içmeye bekliyoruz.
Tarsus Emekli Evi; öncelikle resmi yerleşim yeri Mersin olan, 55 yaş üs-

tü, her tür kurum ve kuruluştan emekli olan kişilere hizmet vermektedir.
Yeni arkadaşlıklar edinmek, sosyalleşmek, etkinliklerle emeklilik ya-

şamlarını renklendirmek ve eğlenceli vakit geçirmek, verilen eğitimlerle 
bilgilenmek ve zihinsel hastalıklarla mücadele etmek üzere hizmet ver-
mektedir.

Ayrıca belediyenin yaşlı dostu kent politikalarını oluşturmak amacıy-
la, yaşlılara yönelik kişi ve kurumlarla seminerler düzenlemek, ücretsiz 
eğitim vermek, sosyal etkinlikler düzenlemek ve yaşlılara yönelik projeler 
geliştirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalışma yapmak ve yaşlıların 
sorunlarını görünür hâle getirmek konularında görevli birimdir.

Etkinlikler
1. Emeklilere beceri edindirmek 
amaçlı çalışmalar yapılır.
2. Emeklilerin sosyal yaşamdaki 
işlevlerini güçlendirerek, 
sosyal yaşam sürecine 
etkin katılmalarını sağlayıcı 
eğitimler, kurslar yapılır.
3. Toplum sağlığı, halk sağlığı 
ve hijyen konularında eğitici, 
bilgilendirici çalışmalar ve 
sağlık taramaları yapılır.
4. Sosyal, kültürel, sportif ve 
sanatsal etkinlikler düzenlenir.

Ücretsiz üyelik için başvuru 
evrakları
a. TC Kimlik Kartı (55 yaş üstü 
olmak)
b. Emekli aylığı aldığına dair 
resmi belge
c. Yerleşim yeri belgesi (Mersin 
olması)
d. Bir adet fotoğraf

Adres: 
Tarsus Kültür Park içi
İletişim Telefon: 0532 436 32 18
DİLEM DENİZ YILDIRIM (TAC ‘96)
Tarsus Emekli Evi Sorumlusu

“TAC mezunlarımızı çayımızı 
içmeye bekliyoruz”

Annelere anlamlı hediye

TAC ‘69 mezunumuz Mehmet 
Gür,  annesinin vefatından sonra 
annesi için yazdığı şiiri karantina 
günlerinde besteleyerek tüm 
annelere hediye etti ve hepimizi 
duygulandırdı. 

Bu anlamlı hediyesi için 
mezunumuza teşekkür ederiz.

ŞAHESERLER ABIDESI
Dün annemi düşündüm ben;
Bana bir can, bir can verdiğini...
Dün annemi düşledim ben;
Hissettim canımın sevindiğini.
Sevgiyi anlat, deseler;
Fedakârlığı anlat...
Sabrı anlat, deseler;
Annemi anlatırım.
Arkadaş kime denir;
Sorsalar, dost kimdir?
Candan kimdir, deseler;
“O annemdir,” derim.
Aydınlatan güneş nedir?
Ya hayat veren su?
Soluduğun hava nedir?
“O annemdir,” derim.
Kar, yağmur nasıl yağar?
Bitki, çiçek nasıl açar?
Ay, yıldız nasıl parlar?
“Annem yapar,” derim.
Dün annemi düşündüm ben;
Bana bir can, bir can verdiğini...
Dün annemi gördüm ben;
Yükseldi Şaheserler Abidesi... 

KOSGEB Girişimcilik Destek programı değişmiştir. İmalat sa-
nayisi sektörü dışında faaliyet gösterecek işletmelere 60.000 
TL’ye kadar ve imalat sanayisi sektörlerinde faaliyet gösterecek 
işletmelere ise 370.000 TL’ye kadar KOSGEB’ten destek sağlan-
maktadır.

Kuruluş desteklerini alabilmeniz için KOSGEB’in destekledi-
ği sektör ve iş kollarında işletme kurmanız ve öncesinde KOS-
GEB’in e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirdiği girişim-
cilik eğitimine katılarak girişimcilik sertifikasını almanız gerek-
mektedir. 

Girişimcilik eğitimleri iki aşamalıdır. Kuracağınız işletme 
imalat sanayisi dışında faaliyet gösterecekse Geleneksel Girişim-
cilik Eğitimi’ni, kuracağınız işletme imalat sanayisinde faaliyet 
gösterecekse ileri Girişimci Eğitimi’ni almak gerekmektedir. 

Yeni Girişimci Desteği başvurusu; işe başlama tarihi itibarıy-
la bir yıl içerisinde yapılabilmektedir. Kuruluş Desteği’ni alabil-
mek için kuracağınız işletmenin kuruluş tarihinden üç yıl önce-
sine kadar şahıs firması kurup kapatmamak veya tüzel kişiliği 
olan limitet veya anonim şirketlerinde %30’un üzerinde ortaklı-
ğının olmaması gerekmektedir. 

Kuruluş Destek başvurusu kapsamında; şahıs firmalarına 
5.000 TL, sermaye şirketlerine ise 10.000 TL destek sağlanmak-
tadır. Performans Desteği ise; işletmelerin çalıştırdığı personel-
ler için Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödedikleri prim-gün sayısı 
gözetilerek geri ödemesiz destek sağlanmaktadır. Prim günü sa-
yısına göre senelik hibe destek sağlanmaktadır. (5.000-20.000 
TL arası) Performans Destekleri kapsamında işletme sahibi giri-
şimci kadın, 30 yaş altı genç, engel oranı %40’ın üzeri olan birey, 
birinci derece şehit veya gazi yakınıysa 5.000 TL ilave destek al-
maktadır. 

İleri Girişimci başvurusunda; kuruluş ve performans destek-
lerine ek olarak makina, teçhizat ve yazılım desteği ile mentor-
luk ve danışmanlık desteği sağlanmaktadır. İşletmenin teknolo-
jik seviyesine göre ise destek miktarları değişmektedir. İşletme 
yüksek teknoloji düzeyinde ise 300.000 TL’ye kadar geri ödeme-
siz destek sağlanmaktadır. Orta yüksek ve yüksek teknoloji düze-
yinde işletmelere 10.000 TL mentorluk, işletme koçluğu ve da-
nışmanlık desteği sağlanmaktadır. 

Sonuç olarak KOSGEB sizin iş kurmanızı sağlamıyor, kurduk-
tan sonra size destek oluyor diye düşünebilirsiniz. KOSGEB’e ka-
yıt olan işletmeler daha birçok desteklere başvurabilir, girişimci-
lik desteği sadece bunlardan bir tanesi.

Ilgilenenler için iletişim bilgileri
Rasim Sarı ‘94
Tarsus KOSGEB Temsilcisi
Cep: 0532 326 52 59
E-posta: sari.rasim@gmail.com

Yeni girişimcilere KOSGEB’ten 
370.000 TL’ye varan destek
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MEZUNLARDANMEZUNLARDAN

Altın madalyayla döndüler

4000 yıldır kesintisiz iskan 
edilen Adana’nın zengin ta-
rihi eserlerinin önemli bir 
kısmının yok edilmiş olma-

sı, geriye kalan ve sayısı hiç de az 
olmayan tarihi eserlerin ise şehir-
de  “görünmez oluşu” Adana’nın 
tarihi hakkında yanlış izlenimlere 
sebep oluyor. Goadana’nın geliştir-
diği bu proje ise, işte bu değerleri 
görünür kılmayı ve hem Adanalı-
lar’ın hem de kente gelen ziyaret-
çilerin şehrin kültürel ve tarihi de-
ğerlerini daha yakından tanıması-
nı amaçlıyor. 

Projenin en önemli ayakların-
dan, mayıs ayında montajına baş-
lanan “Yön bulma ve bilgilendirme 
sistemlerinin kurulması ” Türki-
ye’de emsalsiz bir uygulama. İngi-
lizce literatürde “Pedestrian Way-
finding and Signage” şeklinde anı-

lan proje, kent içerisinde yaya ha-
reketini teşvik ederek şehrin tarihi 
ve turistik mekânlarına doğru yön-
lendirme yapmayı, bu değerleri ön 
plana çıkarmayı hedefliyor. 

Metro çıkışları ve yaya hareke-
tinin en yoğun olduğu kavşakları, 
bunun yanında şehrin belli başlı 
tarihi ve turistik yapılarını içeren 
100 farklı nokta teker teker belirle-
nerek proje kapsamında bu nokta-
lara ilişkin özel içerikler hazırlandı. 

Üç bölümlü panolar
Üç ana bölümden oluşan pano-

lar, alınlık bölümünde bulunduğu 
konumu ve cadde ismini belirte-
rek yayanın oryantasyonunu sağ-
lamayı amaçlıyor. Aynı bölümde, 
bulunulan konumun en yakın ca-
zibe noktalarına yürüyüş mesafe-
si, dakika cinsinden gösteriliyor. 

Buradaki temel amaç, şehrin bir-
çok noktasının aslında yürüyerek 
ulaşılabilir olduğunu göstermek 
ve yayaları, bir yerden bir yere yü-
rüyerek gitmeye teşvik etmek. 

Panoların orta kısmında kent 
haritaları yer alıyor.  “Genel” ve 
“Odak” haritalar, yayalar tarafın-
dan çok kolay anlaşılır bir tasarım-
la hazırlandı ve bulunulan bölge-
deki hastane, okul, otel ve devlet 
daireleri gibi sık aranan yerlerin ilk 
bakışta anlaşılabilmesi amaçlandı. 
Haritalar, yayaların şehirde yönle-
rini kolaylıkla saptamalarını sağla-
yarak güvenle hareket edebilmele-
rini hedefliyor.

Yerleştirilen bilgilendirme pa-
nolarının alt kısmı ise 200-300 ke-
limelik bilgilendirme yazıları için 
ayrıldı. İçerikler, okuyanların söz 
konusu bölge veya tarihsel yapı ile 

Adana Bütünsel Kent 
Kimliklendirme Projesi

(Adana Yön Bulma ve Bilgilendirme Sistemleri)

Goadana Kent Hizmetlerinin Adana Büyükşehir Belediyesi için geliştirdiği 
Adana Bütünsel Kent Kimliklendirme Projesi, şehrin tüm değerleriyle birlikte 

bir bütün olarak ele alınarak Adana’nın turizm varlıklarının tanıtılmasını ve 
Adana markasının güçlendirilmesini hedefleyen çok önemli bir proje. Proje 

kapsamında 100 adet bilgilendirme ve yönlendirme panosu, bir rehber kitap 
ve bu rehber kitapla tamamlayıcı bir web sitesi ve mobil uygulama yer alıyor.

ilgili bilgi edinebilmelerini sağla-
mak üzere anlaşılır bir dille ve ta-
rihsel fotoğraflarla görselleştirile-
rek sunuldu.  Aralarında Taşköprü 
ve Büyük Saat gibi Adana’nın anıt-
sal yapılarının da bulunduğu bir-
çok tarihi bina, ayrıca mahallelerin 
tarihleri ve hikâyelerinin yer aldığı 
70’i aşkın özel içerik; kent tarihçile-
ri ve akademisyenlerin de yer aldı-
ğı bir danışman kurul gözetiminde 
hazırlandı.  

Iki dilde tasarlandı
Proje sadece kente gelen tu-

ristlere yönelik değil. Şehrin eski 
sakinlerinin de merak ettiği bir-
çok bilgiye panolarda yer verilerek 
kent aidiyetinin güçlendirilmesi 
amaç edinildi.  İlk aşamada Tepe-
bağ, Kuruköprü, Ulucami gibi ta-
rihi kent merkezini kapsayan ma-
halleler ve şehrin sosyal merkezini 
içeren Reşatbey, Cemalpaşa, Kurtu-
luş gibi mahallelerde uygulamaya 

konulan sistem, Türkçe ve İngiliz-
ce olmak üzere iki dilde tasarlandı.
Alanının öncü uygulamalarından biri

Yön bulma ve bilgilendirme sis-
temleri tasarımları; Londra, New 
York, Toronto gibi dünyanın bir-
çok büyük şehrinde yaya hareke-
tini kolaylaştırmak adına uygula-
nan bir sistem. Adana’da gerçekleş-
tirilen sistem, Türkiye’de bütünsel 
olarak tasarlanmış ilk sistemler-
den biri olma özelliği gösteriyor. 
Ülkemizde bilgilendirme panoları-
nın, turistik bazı şehirlerde örnek-
leri olsa da yönlendirme ve şehir 
haritalarının da birlikte gözetildiği 
sistem uygulamaları yok.  Yerleş-
tirilen 100 panonun birbirleriyle 
olan ilişkisi ve yaya hareketini yön-
lendirme prensibi gözetilerek, pro-
fesyonel anlamda tasarlanmış ol-
ması sistemi ilk yapıyor.

Bir dizi proje yolda
Goadana Kent Hizmetleri ta-

rafından Adana Büyükşehir Bele-
diyesi için geliştirilen uygulama, 
Adana’nın turizm ekseninde stra-
tejik marka konumlandırması yö-
nünde gerçekleştireceği bir dizi 
projenin ilk ayağını oluşturuyor. 
Goadana Kent Hizmetleri,  2016 
ve 2017’de temellerini attığı Ada-
na Lezzet Festivali yanında, Ada-
na’nın ulusal ve uluslararası are-
nada tanıtımıyla ilgili 2014’ten bu 
yana birçok yenilikçi projenin de 
içinde yer aldı. Halet Çambel Kent 
Bostanı ve Uluslararası Portakal Çi-
çeği Karnavalı bunlardan bazıları. 

Adana Bütünsel Kent Kimlik-
lendirme Projesi kapsamında yer 
alan projelerin diğer ayaklarının 
lansmanı da Adana Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından önümüzdeki 
günlerde gerçekleşecek.  184 sayfa-
lık İngilizce ve Türkçe olarak iki dil-
de hazırlanan rehber kitap, mobil 
uygulama ve web sitesi, Temmuz 
ayında hazır olacak.

TAC’95 Utku Tansuğ

Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü Master At-
letizm takımı, Masterlar Atletizm Şampiyonası’na 
katıldı. Ekip, 4x200 bayrak yarışında TAC ‘81 me-
zunlarımızdan Murat Molu ile Kudret Süzer, Tekin 

Akpolat ‘78 ve Erdal Çiftçi  ‘84 kadrosuyla altın ma-
dalya aldı. 

Mezunlarımızı tebrik eder, başarılarının deva-
mını dileriz.
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SON CUMALARSON CUMALAR

Malum Kovid-19 pandemi-
si, yani küresel salgını, 
bizleri uzun bir süre fizi-
ken ayırdı. Her ne kadar 

1 Haziran 2020’den itbaren “yeni 
normal” adı altında normalleşme 
başladı ise de hâlen pek çoğumuz-
da bir araya gelme konusunda te-
dirginlikler oluyor.

Bu süreç Ankara’yı ve Anka-
ra’da yaşayan Tarsus/Talas mezun-
larını da olumsuz etkiledi. 

Biz alışmışız…
Her Son Cuma akşamı bir araya 

gelmeye,
Her ayın ikinci Çarşamba gü-

nü öğle vakti KEBANK’ta gün arası 
molası vermeye,

İlkbahar ve sonbahar açılışla-
rında (nisan-kasım) Abdullah Ateş 
Bahçesi etkinliğinde buluşmaya,

Her sene temmuzda Atalay-
lar’ın evinde açık hava partisi yap-
maya,

Ankara ofis partilerine…
Severiz bir araya gelmeyi, mav-

ra yapmayı!
Bunlara geçen yıl Özlem Seyda 

Uluğ ve eşi Cengiz’in teraslarında 
yaptıkları çağ kebabı buluşması da 
eklenmişti. (Neyse ona daha vakit 
var, belki bu sene organize ederler 
gene.) 

“Ne yapalım?” dedik bu küresel 
salgın döneminde. “Küresel bir çö-
züm arayalım!” dedik.

Daha önceki BizLetter’da da 
bahsi geçmişti. En azından Son 
Cuma için, Mezunlar Derneği’nin 
mart ayından beri uyguladığı sa-
nal buluşmaları, konulu toplantı-
ları kendimize uyarlayalım istedik.

Mart Son Cuma’yı Skype, nisan 
Son Cuma’yı Zoom’da yaptıktan 
sonra iş büyüdü; mayıs Son Cuma 

Ankara’dan küresel Son Cumalar

Adana ve Ankara şubelerinin ortak 
toplantısına dönüştü. Haziranda 
da aynı uygulamaya devam ettik. 
Yeme, içme yok ama TAC mavrası 
aynı hızla devam etti! 

Sadece Türkiye’den değil, dün-
yanın farklı köşelerinden mezun-
larımız Sanal Son Cumalarda bir 
araya geldiler. Kimisi tüm Sanal 

Son Cumalara geldi, kimisi bel-
ki bir tanesine geldi, kimi bir girdi 
çıktı; ama bu zaten fiziksel Son Cu-
malarda da böyle olmuyor mu?

Elbette ben şahsen bir arada ol-
mayı yeğlerim, ama bu sanal Son 
Cumalarla da, teknolojinin nimet-
leri sayesinde pek çok yeni ağabey 
ve kardeşimle tanıştım. Eskiden 

beri tanıdıklarımla da muhabbeti 
kesmemiş olduk.

Diliyorum, en kısa sürede Son 
Cuma ve Ankara’nın diğer buluş-
malarına kaldığımız yerden de-
vam ederiz. 

Kalın sağlıcakla!

Doğan Gözde Özgödek ‘86
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TAC ‘47 
Mehmet İlhan 

Öztürk

TAC’59 
Rıza Falah

TAC ‘55 
Tuncer 

Karamustafaoğlu

TAC’70  
Vecdi Geray

Uzun yıllar TAC’de müdürlük yapmış olan Mr. 
Robeson ve eşi Mrs. Robeson’ı ağabey ve ab-
lalarım kadar iyi tanımıyorum. Sanıyorum 
emekliliklerinden önce sadece iki seneyi be-

raber geçirdik. Mr. Robeson’ın vefatını son BizLet-
ter’da gördüm, üzüldüm ve küçük bir anımı paylaş-
mak istedim. 

Benim dönemimde prep. sınıfları okulun diğer 
öğrencilerinden biraz korunaklıydı. Kendi alanımız-
da teneffüse çıkar, kendi saatimizde öğle yemeği-
mizi yerdik. Yeni bir okula başlamanın heyecanı, ye-
ni arkadaşlıklar kurmanın telaşı ile direkt iletişim-
de olduğum hocalarımızın haricindeki diğer öğret-
menler ve okul görevlileri ile ilgili ilk senemden çok 
fazla hatıra kalmamış bana. 15 tatilin ilk haftasında 
sağ bacağımı kötü bir şekilde kırdım ve bir ay kadar 
evde yattıktan sonra 2. döneme geç bir şekilde başla-
yabildim. Sağ bacağım ayak parmaklarımdan kalça-
ma kadar alçılıydı ve haziran ortasına kadar koltuk 
değnekleri ile okula gidebilecektim. Herkes çok an-
layış ve dikkat gösterdi. 

İlk gün ikinci teneffüse kadar her şey yolunday-
dı. Tuvalete gitmem gerekti ve fakat amaninbo, 
tüm öğrenci tuvaletleri alaturkaydı ve benim ba-
cağım bükemeyeceğim, çömelemeyeceğim şekil-
de alçılıydı. Son derece sıkışmış ve panik hâldey-
ken Robesonlar imdadıma yetişti. Prep. bölümü-
nün içinden bir bahçe kapısıyla onların evine ge-
çiş vardı. Sorgusuz sualsiz anahtarlarını verdiler 
ve gün içerisinde evlerini istediğim gibi kullanma-

ma izin verdiler. Tamam, Mr. Robeson hep baba-
can görünüyordu ama sonuçta okulun müdürüy-
dü. Okul müdürünün evine etmek her öğrencinin 
rüyası mıydı yoksa çok çok utanmalı mıydım? Ev 
ziyaretlerim, okul dönemi kapanana kadar her gün 
devam etti.

Evlerinin temizliğinden ve her daim düzenli ol-
masından etkilendiğimi hatırlıyorum. Bol ışık alan, 
aydınlık, pastel tonlarda döşenmiş bir ev olduğunu, 
salonun dekorunu ve tabii ki tuvaleti çok net hatırlı-
yorum. Bir de elmalı kek gibi bir koku. O günlerdeki 
saflığımla evde oyalanmak, ortalığı karıştırmak gibi 
yaramazlıklar hiç aklıma gelmedi. Şimdi olsa belki 
sınav kâğıtları, not dosyaları falan var mı diye etrafı 
kurcalayabilirim!

Bu sıkıntılı dönemi atlattıktan sonra kendileri-
ne doğru dürüst teşekkür ettiğimi hatırlamıyorum, 
muhtemelen etmemişimdir. Bu yaşımda aynı po-
zisyonda olsam, öğrencilerime ve hatta tanımadı-
ğım çocuklara bile her türlü yardımı yapacağımı bi-
liyorum ama 10 yaşındaki aklımla bana evlerini aç-
maları, güvenmeleri çok şaşırtıcı gelmişti. 

Tabii ki ilerleyen yaşlarda büyüklerimizden hikâ-
yelerini dinledikçe Robesonlar’ın sadece benim tu-
valet kahramanlarım olmadığını, okulumuz ve öğ-
renciler için yaptıklarını öğrendim. Vefatlarını öğre-
nince hepinizin huzurunda geç kalmış teşekkürleri-
mi iletmek istedim. 

Zeynep Karamehmet Gönenç ‘93TAC ‘71 
Kazım Ender 

Erdemil

TAC ‘72 
Alinur Olgun

TAC ‘79 
Mustafa Gürkan

Robesonlar’a teşekkür…
MEZUNLARIMIZ
TAC ‘47 Mehmet İlhan Öztürk
TAC ‘55 Tuncer Karamustafaoğlu
TAC ‘59 Rıza Falah
TAC ‘70 Vecdi Geray
TAC ‘71 Kazım Ender Erdemil
TAC ‘72 Alinur Olgun
TAC ‘79 Mustafa Gürkan

MEZUN YAKINLARIMIZ
TAC ‘01 Halil Sadettin Hamut’un annesi Zuhal Hamut
TAC ‘99  Ali Efe Yukay’ın annesi Güniz Yukay
TAC ‘12 Ali Sevilir ve TAC ‘20 Alara Sevilir’in babaları Orhan Sevilir
TAC ‘74 Şahin Kol’un kardeşi Ergun Kol
TAC ‘99 Orbay Uyarlar’ın babası Mustafa Uyarlar
TAC ‘79 döneminden Murat Neyim’in babası Lemi Neyim
TAC ‘85 Haşim Lokmanhekim’in annesi Naime Lokmanhekim
Rahmetli TAC’86 Rauf Ural ve TAC’89 Sami Ural’in sevgili babaları Yaşar Hilmi Ural
TAC ‘64 Şerif Boyacı’nin annesi Nuran Boyacı 
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TAC ‘81 Selim Oktav’ın ardından…

Tamer Büyükyılmaz ‘82

Sabah yağmuruyla oyala-
nırken, Baba Selim’i kay-
bettiğimiz haberini oku-
dum. Birkaç gündür, dö-

nem arkadaşlarının, beklenen so-
nun acısını hafifletmeye çalışan 
mesajları da işe yaramamış ol-
malı ki göğsüm acıyla daraldı.

Şimdi kafamda düşünceler, 
yüzümde aptal bir gülümsemey-
le Nuran’ın gönderdiği, ilk kez 
gördüğüm, TAC futbol takımının 
fotoğrafına bakıyorum. Birlikte 
ter döktüğüm arkadaşlarımdan 
kaybettiğimiz Oğuz, Hamza ve 
bugün, kaptan Selim.  

Ne büyük keyifti onunla fut-
bol oynamak, onun oyun zekâsı-
na eşlik etmek! Benim için Selim, 
topla buluşmadan nerede ola-
cağını ve ne yapması gerektiğini 
önceden bilen, sonra da kıvrak bi-
lekleriyle o topu gitmesi gereken 
yere taşıyandı. Sınırlı enerjisini 
hep en doğru ve yararlı biçimde kullanırdı. Takdir-
lerini ve eleştirilerini usulca fısıldardı. Final maçına 

giderken Lounge’da bir köşeye çe-
kerek ısrarla tattırdığı iksir olma-
sa beki de “Tarsus Şampiyonu” 
olamayacak, yıllarca mavrasını 
yapamayacaktık.

Yıllar geçti, çocuklarımız il-
kokulda aynı sınıfa düştüler. Bir 
toplantıda karşılaştığımda, gözle-
rine bakmasam tanıyamayacak-
tım. Çok kilo almıştı. Ben onu hep 
kısık gözlerindeki gülümsemeyle 
hatırlayacağım. 

Ölüm, adın kalleş olsun.

H H H

Emre Oral ‘81

“Zamanın görünmez iplikle-
rini boşluğa bir ağ gibi ser-
pivermesi: Böyle kurulurdu 
hatıranın cam labirentleri…” 

demiş bir şair…
Sevdiklerinizin bu âlemi terk 

etmesiyle kalbin maziyi seyret-
mesi, o cam labirentlerde dolaş-

ma daha da inceliyor ve anlıyorsunuz ki kırılabilir-
miş meğer çocukluğa sarkıtılan o cam merdiven.

İnsan kadife 
bir hatıradan baş-
ka nedir ki?

Her sınıfta ol-
duğu gibi bizim 
sınıfta da iki ana 
grup vardı: Mef-
tunlar ve efzunlar. 
Meftunlar mavra 
ağırlıklı bir yaşam 
sürerken “malum 
işlerle” de uğraşır-
dı; efzunlarda ise 
her şeyden fazla 
fazla olduğu için 
onlar daha değişik 
alanlara da el ata-
biliyordu, tabii ki 
bunların da farklı 

dereceleri vardı.
“Baba Selim” ya da nam-ı diğer “Tilki Selim” iki 

gruba da hitap eden ender arkadaşlarımızdandı. 
Efzun tarafı “tilki” lakabına mütenasip; ince, 

zehir gibi zekâsından, mavra esnasında sürekli 
kafalandığınızın farkında olmadan sizi saatlerce 
diyar diyar gezdirmesinden, müthiş futbol yete-
neğinden kaynaklanırdı. 

Meftun tarafı ise “baba” lakabına mütenasip, 
“Mavra nedir ve nasıl yapılır?” hususunda bir üs-
tat, bir okul olmasından, insanı hemen kavrayan 
samimiyetinden, içtenliğinden ileri gelirdi.

Aklın kıyılarına gülden tekneler de yanaşır bir 
gün ve der ki: “Farkında mısın, akşamlar da yaş-

lanmada artık…” Kalbin nice hicranı mülk edin-
mişken, kelimeler bir çengelli iğne gibi çırpınıp 
durur hançerende ve bilinir, giden nasılsa gelme-
yecektir.

Güldür o şimdi, hatıranın balkonunda…
Ve tüm sevdiklerimizin ardından söylediğimi-

zi, onun ardından da söylüyoruz: 
“Tekrar mülâkî oluruz bezm-i ezelde evvel gi-

den ahbaba selam olsun erenler”
Ruhun şad olsun Baba Selim.

H H H

Murat Molu ‘81

Ömür törpüsü
Yaşamak istiyorum
Yaşamak istiyorsun
Yaşamak istiyor
Böyle şiir olmaz, diyeceksin; biliyorum.
Ama böyle dünya olur mu?
Böyle barış olur mu?
Böyle hürriyet olur mu?
Böyle kardeşlik olur mu?
Biliyorum ki katlanıver, diyeceksin;
Ama böyle de yaşam olur mu?
Böyle der Metin Eloğlu, şiirinde.
Ancak böyle ölüm olmamalı! Elin oğlu söyler 

de, biz niye susalım?
Selim kardeş, erken bıraktın gittin bizleri! 
Sevdiklerinle babalar gibi ışıklar içerinde yata-

sın,
Çok özleyeceğiz seni.

KAYBETTİKLERİMİZ
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TAC	‘88	Balkız	İnal	Sümerler, bizlere gönderdiği fotoğraflarla 
“Geçmişten Günümüze TAC’de Spor” anılarına kız mezunlarımızın da ne çok 

katkı sağladığını bir kez daha gösterdi. Mezunumuza teşekkür ederiz.

1984 Ortaokul Kız Takımı
Soldan sağa ayaktakiler: Nihal 
Ayan, Aysen Üstündağ, Gülden 
Sunay, Şebnem Işık, Balkız İnal.  
Soldan sağa çömelenler: Ebru 
Uzel, Gamze Olgun, Deniz 
Unsalan, İdil Kaya, Müge Adil.

Ortaokul Erkek Takımı
Ayaktakiler soldan sağa: 
Necmettin Tanrıöver, Cem 
Akçalı, Atakan Sevim, Ufuk 
Sümerler, Murat Özyağmurlu, 
Filip Tahinci.
Oturanlar soldan sağa: Murat 
Ali Gürçay, Serdar Sağında, 
Burak Kartal, Özer Bener, 
Serkan Solmazer

1983 Ortaokul Kız Takımı
Ayaktakiler, soldan sağa: 
Nurcemal Hoca, Müge 
Doğan, Evren İnankur, 
Özlem Erdem, Özlem 
Palabıyık, Balkız İnal. 
Oturanlar soldan sağa: 
Gülden Sunay, Şebnem 
Işık, Nikol Dakad, Birsen 
Aydın, Deniz Unsalan

1985 Ortaokul Kız ve  
Erkek Takımları
Antalya - Akdeniz Bölge 
Şampiyonası
Erkekler takım kaptanı 
Burak Kartal.
Kızlar takım kaptanı 
Balkız İnal.
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TAC ‘98 Voleybol Takımı 
Oturanlar soldan sağa: Ece Uçan, Çiğdem Demir, Çiğdem Yılmaz 
2. sıra soldan sağa: Zeynep Ünlüdoğan, Tülin Gülay, Ö. Şeyda Uluğ, Ceren Çopuroğlu 
3. sıra soldan sağa: Dilşad Tek, Pınar Koçak, Burcu Zaimoğlu
Ayakta: Gözde Gürgener

TAC	‘98	Çiğdem	Yılmaz	Kuşakoğlu’ndan gelen bir fotoğraf 
ile “Geçmişten Günümüze TAC’de Spor” anılarını yaşatmaya devam 

ediyoruz. Mezunumuza teşekkür ederiz.

Ayaktakiler: Nurcemal 
Hoca, Balkız İnal, Özlem 
Erdem, Özlem Palabıyık, 
Müge Doğan, Gülden 
Sunay.
Oturanlar soldan sağa: 
Deniz Unsalan, Nikol 
Dakad, Evren İnankur, 
Birsen Aydın, Şebnem 
Işık.

1987 Lise Erkek  
Basketbol Takımı 
Ayaktakiler: Nurcemal 
Hoca, Burak Kartal, 
Afşar Özkut, Atakan 
Sevim, Ufuk Sümerler, 
Murat Özyiğit, Serkan 
Solmazer, Koç Ziya Pala.
Oturanlar soldan sağa: 
Cem Akçalı, Durul, 
Murat Özyağmurlu, 
Necmettin Tanrıöver, 
Özer Bener, Filip 
Tahinci.
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Basketbol-2001 Mezunları Ilk 
Kadrosu

Hazırlık sınıfı 1994-95
Ayaktakiler: Sonat Kerem, 

Alper Öz, Ömer Gökçe
Oturanlar: Turgut Yegena-

ğa, Doğu Göcük, Mert Kıratlı

TAC	‘01	Doğu	Göcük’ten gelen fotoğrafı sizlerle paylaşmak isteriz. 
Mezunumuza “Geçmişten Günümüze TAC’de Spor” anılarına katkı 

sağladığı için teşekkür ederiz.

TAC	‘86	mezunumuz	Seçkin	Çapar’a	 
TAC’de Voleybol fotoğrafları için teşekkür ederiz

“Geçmişten Günümüze TAC’de Spor” anılarına bir fotoğraf da 
TAC	‘11	Sidar	Demir’den geldi. Atletizm takımımızın fotoğrafını 

paylaşan mezunumuza teşekkür ederiz.

2007 Atletizm Takımı
Ayaktakiler soldan 

sağa: Okan Kazaklar ‘10, 
Nurullah Hakimoğlu 
‘11, Musa Anter Yıldırım 
‘11, Can Duru ‘07, Bertan 
Cömert ‘08, Serkan 
Dondur ‘10, Mithat 
Can Güvenç ‘10, Kürşat 
Küçük ‘08, Mert Cakar 
‘07

Oturanlar: Gökcan 
İlbay ‘09, Naci Al ‘11, 
Mert Çelik ‘10, Sidar 
Demir ‘11, Altuğ Aynur 
‘08

Voleybol takımı olarak Orta 3’te verdiğimiz bir sözü hatırlayarak girdik yıla: “Lise 
3’te Mersin’den çıkacağız”. Sözümüzü yerine getirebilmek için çalışmalarımıza hırslı ve 
azimli başladık. Kısa sürede orta okuldan gelen kardeşlerimizle kaynaşıp disiplin içinde 
sürdürmeye çalıştık.

Mersin’de büyük bir sorumlulukla çıktığımız final maçını kazandığımızda 
duygularımızı anlatacak kelime bulamıyorduk; büyük bir özlemi gidermiştik, 
voleybolda T.A.L. tarihinde ilk defa lise olarak gruplara giriyorduk. Sözümüzü tutmuş, 
çalışmalarımızın semeresini almıştık. Artık T.A.L. voleybolda vardı...

Bizim sevindiğimiz bir diğer noktası ise voleybolun 
T.A.L.’de üvey evlatlıktan çıkıp gerçek kimliğimize 
bürünmesiydi. Büyük aşama içindeki T.A.L voleybolun 
daha da gelişmesi için bizden sonraki kardeşlerimize 
temelden eğilinmesi ve okulumuza yakışacak imkanlar 
sağlanması gerekmektedir. Bu takdirde T.A.L. 
voleybol takımını kısa zamanda finallerde görmemiz 
mümkündür. Voleybolda bu sene ulaştığımız başarının 
devamını sağlayacağına inandığımız kardeşlerimize 
başarılar. Voleybol turnuvalarında görüşmek üzere...
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76-77 dönemi Basketbol 
Eskişehir Turnuvası
Hasan Karamehmet ‘75
Mehmet Perçin ‘81
Ahmet Uyan ‘81
Barış Gürsesli ‘81
Erhan Batuk ‘80
Cezmi Kuru ‘80
Bekir Cilsal ‘72
Nejat Hoca

Oturanlar:
Üstün Öngel ‘81
Ahmet Vedat ‘81
Mete Malcioğlu ‘81
Rasim Akdoğan ‘80
Timur Gökmeral ‘81
Selim Oktav ‘81
Armağan Ömür ‘77

TAC	‘81	Temel	Tırak’tan gelen iki fotoğraf ile “Geçmişten 
Günümüze TAC’de Spor” anılarına yeniden yolculuk ettik.  

Mezunumuza teşekkür ederiz.
75-76 dönemi Basketbol 
Minikler Kategorisi
Mehmet Karamehmet ‘76
Barış Gürsesli ‘81
Yalçın Burkev ‘75
Mehmet Perçin ‘81
Üstün Öngel ‘81
Ahmet Uyan ‘81
Engin Öngel (Üstün 
Öngel’in ağabeyi)
Hasan Karamehmet ‘75
Nejat Hoca
Ekrem Erdem ‘81
Ahmet Vedat ‘81
Tufan Evyapan ‘81
Mete Malcioğlu ‘81
Alp Mckinley ‘81
Önder Yol ‘81

Briç
Herkese selamlar!
Kovid günlerinin sağlıklı ve anlamlı geçiyor olmasını 

niyaz ederim sevgili okuldaşlarım.
Evet, korona sebebiyle tüm dünyada briç kulüpleri 

kapalı. Ancak Bridge Base Online isimli online briç site-

si hizmet veriyor. www.bridgebase.com sitesinden üc-
retsiz kayıt olabilir, isterseniz briç oynar isterseniz dün-
ya şampiyonu seviyesinde olmak üzere her düzeyden 
oyuncuyu izleyebilirsiniz. 

Geçtiğimiz ayki problemimiz şöyle idi:

Kontrat 4 kör atak pik dam idi. 
Toplamda 9 elimiz olup tref-karo kombosundan 3 

el bulmamız gerekiyor.
Elin preliminary değerlendirmesinde çok fazla da-

ta yok. (Rakip araya girdiği zaman bazen işler kolay-
laşır.) Pik dam atağından valeyi de Batı’ya plase eder-
siniz.

Bu eli oynarken doğal refleks kozları çektikten 
sonra karo empası atmak gibi görünebilir.  Ancak em-
pas tutmuyorsa Doğu’nun yerindeki herhangi bir se-
viyedeki oyuncu hemen tref dönecektir ve sıkıcı bir 
karar almak zorunda kalırsınız. 

Ancak bu ele şöyle yaklaşmalısınız: Pik astan son-
ra ruaya doğru tref. Eğer rua kazanırsa sorun yok. Rua 
kaybederse koz bağlantısı ile ele dönüp tekrar valeye 
doğru tref. Eğer Batı dam oynarsa ya da vale eli kaza-
nırsa kontrat yapılmış olur.

Bütün bunların hiçbiri gerçekleşmedi ise koz ile 
tekrar ele alınıp kozlar bitirildikten sonra karo pası 
atmak gerekir. Böylece tref - karo kombosunu emni-
yetli bir şekilde test etmiş oluruz.

Treften el üretemezsek ve karo empası tutmazsa 
ne mi olur? Batarız. Ama gereğini de yapmış oluruz. 

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim. 
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Kürşat	Özşahin	TAC’83	-	kozsahin@gmail.com
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Dağ havasında bir molaya 
ne dersiniz? 

Arkanıza yaslanıp derin bir nefes alarak çam kokularını 
içinize çekmek isterseniz daha ne bekliyorsunuz?
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