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OỈJIHMPIQIQM̉XEXPEV
HS˓EHEREPH˓Q^
MPLEQPEWM^PIVPI
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Hayatın her alanında hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde,
benzer eğitim dönemlerinden ve ortak bir geçmişten gelen bireyler
olarak belki de dayanışmanın, birlikteliğin tarifini yeniden yapma
ihtiyacını daha çok duyuyoruz. Bir yandan camiamıza yeni katılan
kardeşlerimize geleceklerini şekillendirmek için rehberlik ederken,
diğer yandan birbirimizden daha çok öğrenmeye, daha çok tutunmaya
çalışıyoruz. Bu anlayışın giderek geliştiğini görmekten de mutluluk
duyuyor, geleceğe daha umutla bakıyoruz.

GÜRAY KARACAR ’90
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2017 yılı ilk çeyreğinde yönetim kurulunda birlikte görev aldığım
arkadaşlarımla yaklaşık 3 yıllık dönemde, bu değişim ve ihtiyaçlara
cevap verebilecek bir dernek yapısı oluşturmak için özveriyle çalıştık.
Çok zor süreçlere birlikte göğüs gerdik. Bizlere destek veren ağabeylerimize, kurumlarımızın değerli yöneticilerine ve genç kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Her aile içinde olabilecek tartışmalara, görüş
ayrılıklarını doğal olarak bizler de yaşadık ama bir aile olduğumuzu
da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Sonuçta bu camiada yıllarını
geçirmiş bireyler olarak hepimiz biliriz eleştirinin, farklı düşüncelerin
bizleri zenginleştirdiğini ve daha iyiye gitmek için olması gerektiğini...
Gelinen noktada yönetimsel ve mali olarak sürdürülebilir bir yapıya
ulaşan derneğimiz, daha kapsayıcı faaliyetler ile camianın genç üyelerine odaklanmış durumda. Sadece ülke içindeki üyeleri bir araya getirmekle yetinmeyen, dünyanın farklı ülkelerindeki coğrafi elçileri ile
her yerde birbirine destek olma imkanı sunan bir altyapıyı sağlanmış
durumda. Butik ürünleri ve özel etkinlikler ile sağladığı gelirlerin her
kuruşunu burs çalışmaları ile ihtiyacı olan öğrencilerimize, Solidarite
Projesi ile farklı yaştaki mensuplarımıza yönlendiriyor. En önemlisi ise
tüm bu çalışmaları Vakıf ve Okul ile el ele, kol kola, birbirinden destek
ve güç alarak yürütüyor. Her yıl aramıza katılan 70 yeni üyemizden
aldığımız güç ve camia kurumları arasındaki işbirliği ile gelecek dönemin her kurumun misyonu doğrultusunda camiaya hizmet edeceği
günler olacağı görüşü ve inancı içerisindeyiz.
Saint-Joseph’li olmanın mutluluk ve gururunu hayatımızın her
anında yaşayıp yaşatabileceğimiz günler diliyor, sevgi ve saygılarımızı
sunuyoruz.
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Fraternité, Expérience, Espérance
C’est par ces trois mots que nous abordons cette nouvelle année scolaire à
la veille de l’année 2020 durant laquelle nous célébrerons le 150ème anniversaire de notre belle école. Ces trois mots seront enchâssés dans le logo que
nous avons préparé pour cette occasion et que je partage avec vous.

PAUL GEORGES
DIRECTEUR DU LYCÉE SAINT-JOSEPH D’ISTANBUL
ß89&3':18&.39/48*5-1ß8*8ß40:12)7

FRATERNITE
La fraternité est au cœur de notre projet éducatif qui est un projet humaniste et universaliste avant toute chose, conforme aux idéaux du fondateur
de la République Turque, Mustafa Kemal Atatürk. Les frères et tous les
professeurs laïcs associés à eux ont œuvré et continuent à œuvrer incessamment à l’utopie d’une communauté de gens de bien, d’«honnêtes hommes»
pour reprendre l’expression de Montaigne. Je n’ai jamais autant senti durant
ces
c quinze années passées à Saint-Joseph la vérité de cette pensée visionn
naire
de Montesquieu : «Je suis nécessairement homme et je ne suis français
q par hasard».
que
Pour témoigner de cette fraternité, nous sommes appelés à donner
l’l exemple bien entendu et je tiens à remercier particulièrement l’équipe
a
actuelle
de l’Amicale qui a fait preuve de loyauté vis-à-vis non seulement
d l’école mais aussi vis-à-vis de la Fondation SAJEV, de professionnalisme
de
e d’engagement pour résoudre les difficultés que nous avons vécues. Nous
et
a
avons
su patiemment, l’amicale, la Fondation et l’école traverser l’orage pour
c
commencer
à penser l’avenir, en fidélité avec l’objectif éducatif du lycée et de
l Fondation. Je remercie l’équipe de l’Amicale qui est à pied d’œuvre pour
la
p
proposer
des activités éducatives aux clubs du lycées, à chercher des spons
sors,
à développer la boutique SJ, à vous proposer des activités culturelles ou
f
festives
comme le Petit Pain et aussi à maintenir le réseau des anciens.
EXPERIENCE : 150 ANS DE SERVICE EDUCATIF
Comme je l’évoquais précédemment, le lycée s’apprête à célébrer un siècle
e demi d’histoire, 150 ans de service éducatif auprès de la jeunesse de ce
et
p
pays.
Nous avons programmé dès cette année scolaire 2019-2020 d’organiser
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différents projets liés au 150ème tels
que des « résidences d’artistes et de
scientifiques » durant lesquelles les
élèves auront la chance de collaborer avec un romancier, des plasticiens, un danseur, un chercheur en
mathématiques, un astrophysicien
entre autres. Le tout donnera lieu à
une grande exposition en octobre
2020 et à des événements coordonnés par la commissaire d’exposition
Mme Aslı Seven et la coordinatrice
des activités culturelles Mme Gizem
Karakaş ainsi la chargée de communication Mme Simgenur Güdeberk
du côté du lycée. Notre objectif est
d’associer, de responsabiliser au
maximum les élèves du lycée pour
qu’ils puissent s’inscrire dans la
noble tradition de notre école.
ESPERANCE
L’espérance, c’est la confiance dans
l’avenir et nous devons savoir nous
y projeter, conscients des nouveaux
défis et des nouvelles tendances
pour bâtir le lycée de demain, ceci
dans un esprit de clairvoyance et
de prudence, tout en étant fidèles
au projet humain que nous nous
sommes donnés et à l’héritage qui
nous a été laissé par les frères.
Depuis 6 années, le lycée a
modernisé ses infrastructures
pour s’adapter à la transformation
numérique caractéristique de notre
époque avec l’ouverture d’un centre
de données et d’espaces hybrides
conjuguant formation des enseignants, accès rapide à l’environnement numérique et lieux propices
aux travaux de groupes selon des
approches de pédagogie par projets.
Cette transformation numérique
ne s’est pas limitée à l’espace de la
classe mais a aussi touché les services administratifs avec le développement de la méthode agile dans
les services avec l’utilisation d’un
« service desk » et je tiens à re-

mercier tout personnellement M.
Ender Üstüngel et M. Eren Kalelioğlu qui ont été les têtes pensantes
de cette transformation.
Le lycée a été durant cet été un
vaste chantier avec en moyenne
par jour une cinquantaine d’artisans, d’ouvriers à pied d’œuvre pour
rénover, transformer le lycée pour
qu’il s’adapte aux mutations de notre
temps tout en fidélité avec l’ADN
lasallien.
Notre préoccupation pour ces
travaux a été de concilier 3 objectifs:
• Prendre en compte des points
soulignés dans le projet d’établissement du lycée et notamment la
création d’espaces de socialisation
et d’espaces davantage modulables
et enfin s’adapter à la transformation numérique.
• Retrouver la beauté du bâti et
notamment les plafonds à vaguelettes (voltalı döşemeli tavanlar)
ainsi que les fameux carreaux
du lycée, et aussi de valoriser
la beauté des charpentes apparentes et même d’une coupole
qui était cachée au 2ème étage,
dans le prolongement de l’ancienne chapelle.
• Rendre plus cohérent l’espace
attribué à chaque niveau en attribuant à celui-ci un couloir.

Voici les espaces qui ont
été rénovés ou créés cet été.
Sous les toits de l’aile est du
bâtiment, après une complète
restauration de la charpente et des
toits, nous avons ouvert une salle
de conférence, modulable grâce à
deux tribunes télescopiques d’une
capacité de 112 places qui servira de
lieu de conférences, d’ateliers et de
formations.
Ensuite, le couloir central du 2ème
étage dispose maintenant de 8 salles
de classes pour les 10èmes et d’une
grande salle de dédoublement. Le
tout relie désormais le couloir des
11èmes et celui des PL. Avec l’ouverture de ce 5ème espace de classe,
chaque niveau dispose d’un couloir
et d’une sous-directrice.
Au 1er étage, un 2ème laboratoire
de biologie a été créé. Au RDC, nous
avons inauguré la salle “Frère Henri»,
qui sera un espace réservé aux élèves
de 11ème et 12èmes divisé en 3
sous-espaces : un coin détente, un
coin travail en groupe et enfin un
coin silencieux pour travailler.
Comme vous l’aurez deviné, notre
école est bien vivante. Elle poursuit
son chemin telle la branche de l’olivier du logo que nous avons retenu,
fidèle à un passé et résolument
tournée vers l’avenir.
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Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde en önemli bayramımızı kutladık. Zira Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılını tamamladık.
Cumhuriyetimizin ilanı, verilmiş çok önemli bir kurtuluş savaşının ardından gelmiştir. Bu savaş, karşımıza dizilmiş hepimizin
yakından tanıdığı ülkelere karşı verilmiştir.
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Eşsiz Komutanımız Mustafa Kemal önderliğinde, yokluklar içinde, ama inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşı eşine az
rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Varılan noktada, hilafete dayalı
yönetim bitirilmiş, halkın kendi kendisini yönetmesi esaslarına dayalı Cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Millet egemenliğine dayanan
Cumhuriyet yönetimi Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı vatandaşlarına
eşit fert olma hak ve özgürlüğünü getirmiştir ve dolayısıyla ülkemiz
gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olma yolunda adımlar atmaya
başlamıştır.
Cumhuriyet idaresi döneminde atılan sanayi ve kalkınma adımlarıyla ekonomimiz büyümeye başlamış, Türkiye dünyanın ekonomik
açıdan önemli büyüklükteki devletlerinden biri haline gelmiştir.
Yaşamakta olduğumuz süreçlerde, karşılaştığımız zorluklara
rağmen, zamanında Yüce Önderimizin attığı adımlar ve temelin
sağlamlığı, demokratik yaşamımızın devam ettirilebilmesine imkan
sağlamıştır.
Değerli Saint – Joseph’liler,
Cumhuriyet yönetimimizin sonsuza kadar var olmasını, Cumhuriyet Bayramlarımızın da büyük şenlikler olarak sonsuza dek
kutlanmasını diliyorum.
Bayramınız kutlu olsun.
Sizlere vakfımızın sosyal tesisleri hakkındaki gelişmeleri de kısaca aktarmak istiyorum.
Aylardır kullanılmakta olan tenis kortlarının yanı sıra, yenileme çalışmaları tamamlanan “Cevizlik” ve “Salle Frère Etienne” nin
yakında resmi açılışını yapmak istiyoruz. Şimdi tesislere uğramak
isterseniz çayımız, kahve ve tostumuz mevcuttur.
Sevgi ve saygılarımla...
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Bu dergideki yazılar ve görsel
malzemeler elektronik ya da basılı
ortamda izin alınmadan ya da
kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
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60 KEŞİF
SERDAR KÖLÜRBAŞI’93

61 BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?

Dergimiz Sappi‘nin değerli katkılarıyla yayımlanmıştır.
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REKLAM TARİFESİ
YER

1 sayı

Yıllık (3 sayı)

İÇ TAM SAYFA

1.800 TL

4.500 TL

ÖN KAPAK İÇİ / ARKA KAPAK İÇİ

4.800 TL

12.000 TL

ARKA KAPAK

7.200 TL

18.000 TL

KDV dahil değildir.
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İzmir Saint-Joseph Derneği olarak İstanbul Saint-Joseph ailesini
bir kez daha selamlamaktan mutluluk duyuyoruz.
İzmir ve İstanbul Saint-Joseph ailelerinin işbirliğine çok değer
veriyoruz. Bu düşünce yapısının da karşılıklı olduğunu biliyoruz.
Geçtiğimiz yaz başında çok değerli Güray Karacar Başkanımızla her
iki camianın karşılıklı işbirliği ve beraberliğinin artması konusunda çok verimli geçen bir görüşme yaptık. Birbiriyle kültür kardeşi
olan her iki camianın birbiriyle daha da yakınlaşması konusunda
ileriye gideceğimizi düşünüyoruz. İstanbul ve İzmir Saint-Josephlerinin diğer francophone okullara da örnek teşkil edilecek şekilde
gelişmesi, İzmir Saint-Joseph’liler Derneği Yönetim Kurulunun en
büyük hedeflerinden biri.
>ß×ß9'&>8&1
ß?2ß78&.39/48*5-Ǝ1ß1*7)*73*×ß>3*9ß2
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İyi niyete dayalı olarak kurulan ilişkide, her iki dernek ortaklaşa
bir takım işbirliklerine başladı. Sosyal medyalarda karşılıklı olarak
her iki derneğe dayalı paylaşımlar yapıyoruz. İzmir Saint-Joseph
olarak İstanbul’daki ürün satışları ve kültür sanat etkinliklerinin
duyurulmasında katkı sağlamaya çalıştık. Aynı çabalar İstanbul
Saint-Joseph’in sosyal medyasında da gerçekleşti.
İzmir’de yazı hareketli geçirdik. Temmuz ayında iş çıkışı mezunlarımızın bir araya geleceği bir rooftop organizasyonu gerçekleştirdik. Ağustos ayının son günü ise, yönetim kurulu başkan
yardımcımızın otelinde ev sahipliğini yaptığı yaza veda etkinliği
gerçekleştirdik. İki Saint-Joseph derneği olarak, yakın bir zamanda
İstanbul’da İzmir ve İstanbul Saint-Joseph mezunlarının bir araya
geleceği bir etkinlik yapmak konusunda hemfikir olduk. Saint-Joseph adını taşıyan her iki okul mezunlarının etkinlikte bir araya
gelerek kaynaşmasının önünü açacağız.
Eylül ayında İzmir tarihinin en büyük yangınlarından birini
geçirdi. Yaşanan üzücü olay sadece İzmirlileri değil, doğayı seven
herkesi derinden yaraladı. İzmir Saint-Joseph’liler Derneği Yönetim Kurulu olarak, yaralarını sarmaya çalışan İzmir ormanlarının
tekrar yeşillendirilmesine katkıda bulunuyoruz. “İzmir Ormanları
Yaşasın Diye” sloganıyla başladığımız fidan kampanyasında, Ege
Orman Vakfıyla işbirliği halinde bir Saint-Joseph Korusu yapacağız. Yapılacak koruluk şuan hayatta olmayan Saint-Joseph mezunları, öğretmenleri ve emekçilerine ithaf edilecek.
Selam ve sevgilerimizle

8

BURSA’DAN

%XUVD7¾UN)UDQVó]$OOLDQFH)UDQ©DLVH
.¾OW¾U'HUQHáLȇQGHQ(WNLQOLNOHU

Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür
Derneği’nin geleneksel 10. piknik organizasyonu,
22 Eylül’de Uludağ’ın eteklerinde bulunan Çaybaşı
köyünde Uludağ maden suyu fabrikasının piknik alanında, Bursa, İstanbul ve Ankara’dan gelen
frankofon camiayla birlikte gerçekleştirildi. İstanbul
Fransız Konsolosluğu’ndan Yann Marlier, yine İstanbul’dan katılan Marie Rose Koro ve Aujourd’hui
La Turquie ekibi, Hüseyin Latif , Aramis Kalay,
Mireille Sadege ile Bursa ve İstanbul arasındaki
dostluk bağları güçlendirildi. Ankara Charle de
Gaule Lisesi’nden Can Koçak ve annesi de Bursa
dışından katılan konuklar arasındaydı.
18 Ekim’de Fransız Büyükelçiliğinden Eğitim Ataşesi Bruno Delvalle, Bursa Türk-Fransız Kültür Derneğini ziyaret etti. Bursa Türk-Fransız Kültür Derneği
Başkanı Mehmet Erbak, yönetim kurulu üyelerinden
Aydın Ataberk, Gül Kutluğ, Münire Toklucu, Merve
Dinçşahin, Dernek Müdürü Seniha Öztürk ve Kurslar Müdürü Filiz Özen Çiftçi ile Bursa’da Fransızca
eğitiminin durumu, gelişimine yönelik yapılması
gerekenler ve işbirliği konuları konuşuldu.
19 Ekim’de Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Erbak, yönetim kurulu üyelerinden bazıları,
Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aum ve Dernek Müdürü Seniha Öztürk, İzmir Arkas Sanat Galerisi’ndeki Picasso sergisini ziyaret etti. Sergi öncesinde Fransa Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ev sahipliği
yaptı. Picasso sergisinin ardından Institut Français
İzmir (Fransız Kültür Merkezi) Müdiresi Caroline
David ve Kurslar Müdürü Güzin Hanım davetlileri
karşıladı. 20 Ekim’de ise Key Otomobil Müzesi ile
Arkas Şarap Bağları ziyareti gerçekleştirildi.
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Tesislerimiz Yenilendi
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Tenis kortları kesintisiz olarak hizmete devam ediyor.

n
itibariyle camianı
Kafeterya, Kasım
ı.
kullanımına açıld

Soyunma odaları ve
tuvaletler yenilenerek
hizmete sunuldu.
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SJ CLUB

7.'09&ʘ=)/96909̈0%6
Alberto Vanetti

%8EWEVQ&ERY,EXMTS˓PY

Ante Sanat

ƅEZEVER
MRHMVMQPIV

%15
LXXT[[[EKM]MQGSQ

LXXT[[[EPFIVXSZERIXXMGSQ

Aspasia House

Atakan Animasyon

%10

%10
Atelier Rebul
%10

LXXTW[[[EXEOERERMQEW]SRGSQ

Baba Sahne

&E˓FEHIQ3XIP
%10

(ʯRIQWIPˢRHMVMQPIV
LXXT[[[EZMWGSQXV
https://www.beymen.com/

&EVOIV/VXEWM]I

Beymen Club

%10

&ʳPIRX1ʳGIZLIVEX

Café Tur

Cankat Klinik
%15

LXXTW[[[GEJIXYVGSQ

(ʯRIQWIPˢRHMVMQPIV
https://www.beymenclub.com/

Dalyan Club

ʔ^IPMRHMVMQPIV
LXXTW[[[GIRSEWEMPMRKGSQ

Data Tur

(ERWZI,EVIOIX%XʯP]IWM

https://www.dalyanclub.com/

LXXTLEVIOIXEXSP]IWMSVK

(SK+3

(SYFPI8VII,MPXSR1SHE

Drip Coffee

%10

LXXTW[[[HEXEXYVM^QGSQXV

LXXTW[[[MRWXEKVEQGSQ
HHCWMPZIVNI[IPPIV]

Dt. Suat Kesimgil

Duble Muhabbet

%10
Elbet Steakhouse

Eubos
%10

*

8(&%˓^I(M̉7E˓P˓
1YE]IRIZI8IHEZM
ʘGVIX8EVMJIWM

*ERG]1ʳGIZLIVEX
%10

www.eubos.com.tr

LXXT[[[JERG]NI[IPPIV]GSQ

[[[KEVSWXYVOFYOYGSQ

Glories Chocolate

Han Restaurant

,MPXSR+EVHIR-RR
/SGEIPM̈IOIVTREV

ˢWXERFYP'IVVELM,EWXERIPIVM
%25

%10

%10
[[[KPSVMIWGSQXV

http://www.hanrestoran.com/

LXXTW[[[LMPXSRGSQXV

ˢ̉XIOW,E^V+M]MQ
ʘVIXMQ4E^EVPEQE

.YWX*MX7TSVX'IRXIV

.ʳWˢWXERFYP

%20

LXXTW[[[MWXERFYPGIVVELMGSQ

Kase No16
%20

Koço Restaurant
%10

[[[NYWMWXERFYPGSQ

Looking Sharp

1IHMGERE
ʔ^IP%RPẺQEP*M]EXPEV
LXXTW[[[QIHMGEREGSQXV

%10

Mika Home Collection

1MOEHS*VERW^GE(MP)˓MXMQM

1SHE+ʯ^HÏEVOʳXIVM

1SHE6MZEƅW,SXIP/SREOPEQE
ʔQIVPM6MZEƅW'PYF/SREOPEQE
%15

%10

%5

LXXTW[[[QMOEHSMWXERFYPGSQ

13RIT+ʳ^IPPMO1IVOI^M
%10

1SWLSRMW&EPO6IWXEYVERX
%10

1SHE/E]OLERI
1SHE7ELMP6IWXEYVERX

)OSP%]EOOEF

1VQV1M]EZ/IHM)ZM

1SHETEVO&VEWWIVMI
%10
LXXT[[[QSHETEVOFVEWWIVMIGSQ

1ʳWEEHI1I]LERI

%15

%10

LXXT[[[QSWLSRMWGSQXV

LXXTQSXMZESƼWGSQ

3VʯVS7YWLM

4EPMZSVʆMJXPM˓M

4ET]SR3VKERM^EW]SR

4EWLE3XIP

%10

LXXTW[[[MRWXEKVEQGSQQMVQMVQM]EZOIHMIZM

1SXMZE3ƼW7MWXIQPIVM

http://m-onep.com.tr

%10

LXXTWMROEWIGSQXV

LXXTWQSHEOE]MOLERIGSQ
LXXTQSHEWELMPGSQ

LXXT[[[VMZEWQSHEGSQ
LXXT[[[VMZEGPYFRIX

%10

%15

%10
LXXT[[[PSSOMRKWLEVTGS

%15

ˢROEWI

%10

LXXT[[[NYWXƼXGSQXV

http://www.kocorestaurant.net/

LXXTW[[[QMOELSQIGSQ

%10

http://www.musaademeyhane.com

4VIKMS4M^^E
%10

https://www.ororo.com.tr

LXXT[[[TEPMZSVGSQ

https://www.papyon.com.tr/

http://www.pashamoda.com

LXXTWTVIKMSTM^^EGSQXV

4YOMRE%XʯP]I

Say Hello Brasserie

7MVMYW4VPERXE

7SRSQIH

7TSVX]ƅW7YEHM]I

%15

%10

%10

LXXTW[[[TYOMREGSQ

Super Kitchen

7XʳH]S7ʳPI]QER
%20

%20

%10

%10

LXXTW[[[WMVMYWTMVPERXEGSQ

https://www.sonomed.com.tr/

8EOWMQ:M^I,M^QIXPIVM

Tamirane

%50

%10

LXXTW[[[LSFMWTSVGSQ

8EVPE&YVEHE
%10

http://studyosuleyman.com

LXXTWWYTIVOMXGLIRGSQXV

LXXTW[[[XEOWMQZM^IRIX

AkasyaZI9RMUˢWXERFYP̉YFIPIVMRHI
LXXTXEQMVERIGSQ

https://www.tarlaburada.com/

Tatbiki

Tekno Sports

8LI(VIEQIVW*MKYVI

8LI4MPEXIW'SEGL

8SHSVM

tatbiki
8VEZIP7IVZMW

ƅEZEVER
MRHMVMQPIV

%10

%15

https://www.kaseno16.com

%20

%10

%15

+I]MOPM+IGI1SHE
%10

http://www.elbetsteakhouse.com.tr/

%15

%10

+EVSƅW8ʳVOFʳOʳ
%10

+MVKMR4M]ERS7EREX+EPIVMWM
ʔ^IPMRHMVMQPIV
LXXTW[[[KMVKMRTM]ERSGSQ

(IQMVLER(IQMV7MPZIV.I[IPPIV]
%10

%5-%10

ʔ^IPMRHMVMQPIV
LXXTW[[[HQEVMRGSQ

%10

Cenoa Sailing

%10

%25

,33( 74% 
http://www.hood.com.tr/

LXXT[[[FSQEOEHIQMGSQ

'ETXEMR,EHHSGO4YF

LXXT[[[GEROEXOPMRMOGSQ

%10

LXXTW[[[HSKKSETTGSQ

&SQ%OEHIQM
%10

80ZIʳ^IVM 
https://www.barker.com.tr/

%5-%10

%]ZEPO1MHM'EJI
%10

[[[EXIPMIVVIFYPGSQ

LXXT[[[FEKFEHIQGSQ

D-Marin

Beymen
AVIS
%20

ʔ˓VIRGM8EVMJIWM
https://www.babasahne.com/

%50

%10

https://www.antesanat.com

%20
LXXTEWTEWMELSYWIGSQ

Asparagas

%VET̈ʳOVʳ=EPOEZEO
%10

%15

%10

%25

https://www.teknosports.com.tr

LXXTW[[[HVIEQIVWƼKYVIGSQ

9PYWPEVEVEW*MXRIWW8YVO

ʘVIXMGMHIR&SHVYQ

%25

%10

LXXTW[[[WIVZMWXVEZIPGSQXV

LXXTW[[[ƼXRIWWXYVOMRJS

LXXTW[[[JEGIFSSOGSQ
YVIXMGMHIRFSHVYQ

=ẺEV9WXE

=IVMRHI4MHI

>IXE)˓MXMQ(ER̉QERPO

%10
ʆIOQIOʯ]ZI7YEHM]IHI MRHMVMQ
LXXTW[[[]IVMRHITMHIGSQ

%10

%10
LXXTW[[[XSHSVMQI]LERIWMGSQ

:MPPE1ERHEVMR
%20

;SSH 1SVI
%10

LXXT[[[ZMPPEQERHEVMRGSQ

Zeynep Butik
%10

>SVPY+VERH8VEF^SR
%10

LXXTW^IXEIKMXMQZIHERMWQERPMOGSQ

Ȭ½ĚŰÒĮķúôƥŠķÒŧěƑƑƑȡúŸíŃŧȡîŃķȡŰŠŧĚŰúŧĚĹôúĹƗÒŝÒîÒďěĹěƠÒĮěŪƐúŠĚŪĚĹɿǲǯɇĮŸīíĚŠīěŧķěĹěÒĚĹŰȺXŃŧúŝĕɍĮĚĮúŠ
%úŠĹúďĚŸŠŧ=ŃĹŸɍĹÒíÒďěŪĮěƗŃŠȡȲŧĚŝÒŠĚŪƐúŠĚŠīúĹĚŧķĚĹĚƠĚĹƗÒĹěĹÒɌŧĨɌƗÒƠķÒĹěƠƗúŰúŠĮĚŃĮÒîÒīŰěŠȡȳ
XĮŸíɇÒīÒŰěĮÒĹŽƗúīŸŠŸĮŸŪĮÒŠĕúŠĎúñúĹĎŽĹÒŠŰěƗŃŠȡÄúĹĚŽƗúīŸŠŸĮŸŪĮÒŠěķěƠěƐúĚĹôĚŠĚķŃŠÒĹĮÒŠěĹěƑƑƑȡŧĨôȡŃŠĎȡŰŠȮŧĨîĮŸíĚĹŰúŠĹúŰŧĚŰúķĚƠôúĹŰÒīĚŝúôúíĚĮĚŠŧĚĹĚƠȡ

LXXT[[[^SVPYKVERHGSQ
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HABERLER

0H]XQ%XOXġPDODUó
1969 mezunları Temmuz başında Kapadokya'da bir araya geldiler.

1973 mezunları 45. mezuniyet yıllarını 5-8 Eylül
tarihlerine Bozcaada'da kutladılar.

1979 mezunları mezuniyetlerinin 40. Yılını
kutlamak için 28 Eylül tarihinde Polonezköy'de bir
araya geldiler.

12

HABERLER

1982 mezunları 25-27 Ekim
tarihlerinde geleneksel
buluşmalarını Montine
Pine Resort Fethiye'de
gerçekleştirdiler.

1983 mezunları 23-25 Ekim tarihlerinde
geleneksel buluşmalarını Montine Pine
Resort Fethiye'de gerçekleştirdiler.

1984 mezunları 35. yılını kutlamak
için 15-17 Kasım tarihlerinde
Kekova’da bir araya geldiler.

1987 mezunları gelenek
sel sınıf
yemeğinde Kadıköy Asma
lıbahçe'de
bir araya geldiler.

1133

HABERLER

Etkinliklerimiz
25 Ağustos 2019’da Captain Haddock’ta Dünya ve
Avrupa Salsa Şampiyonası 2.’si Leymin Şaylan ile
Salsa workshop’u gerçekleştirdik.

zde
Ağustos ayı Fransızca Film Gecemi
tarihinde
9
201
stos
Ağu
8
ikte
üyelerimizle birl
ini izledik.
Dernek ofisimizde "Les Choristes" film

Dernek üyelerimiz ve mi
safirlerine özel, Murat
Çark’ın anlatımıyla 25
Eylül 2019’da Captain
Haddock’da Viski Tadım
Etkinliğ i gerçekleştirdik.

Değerli üyemiz Gökhan İçöz'84 2 Ekim 2019
tarihinde Dernek ofisimizde "Etkili Konuşma
Teknikleri" üzerine harika bir söyleşi
gerçekleştirdi.

14

Değerli üyemiz Prof
. Dr. Ş. Mehmet Öm
ür'70
"Cep Telefonuyla So
kak Fotoğrafçılığ ı" ba
şlıklı
çok keyifli bir worksh
op gerçekleştirdi.

HABERLER
22 Ekim 2019 tarihinde, Saint-Joseph Lisesi Tiyatro salonunda Fazla Mesai Tiyatro Grubu tarafından,
Anton Çehov’un ‘’Üç Kız Kardeş’’ isimli oyunu sergilendi. Oyundan sağlanan tüm gelir,
Saint-Joseph’liler Derneği Eğitim Burs Fonuna aktarıldı.

11 Ekim’de 2019 mezunu Fahri Üyelerimizle,
onlara nasıl destek olabileceğimiz konusunda
çok keyifli bir toplantı gerçekleştirdik.
Mezunlarımıza üniversite hayatlarında
başarılar diliyoruz.
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6DLQW-RVHSKȇLQ*HQOHULQGHNL6SRU

Voleybol

9ROH\ERO6DLQW-RVHSK LQJHQOHULQGHKHUGDLPEDġDUóOóELUEUDQġRODUDNKDIó]DODUD
ND]óQGó6DLQW-RVHSK/LVHVL9ROH\ERO7DNóPóEX]DPDQDNDGDUòVWDQEXO
ġDPSL\RQOXáX7¾UNL\HġDPSL\RQOXáXG¾Q\DG¸UG¾QF¾O¾á¾G¾Q\D¾©¾QF¾O¾á¾
G¾Q\DLNLQFLOLáLYHG¾Q\DġDPSL\RQOXáXND]DQGó

Saint-Joseph’in Liseler Arası Dünya
Şampiyonluğu kazanarak efsaneleşen
erkek voleybol takımının öyküsünü
oyuncu-antrenör Bülent Meriç'75 ve
oyuncuları Ahmet Fesçi'76, Hayim
Büberoğlu'78, Nuray Sıdkı Uyar'79,
Ahmet Yanıkoğlu'83, Bülent Gürcan'83, Osman Diyarbekirli'83, Tayfun
Yılmaz'83, Bora Şen'84 ve Ertuğrul
Özder'92 anlattı.
Biraz kendinizden ve voleybolla
ilişkinizden bahsedebilir misiniz?
Ahmet Fesçi - İlk ve ortaokulu
İzmir’de okudum. Aktif voleybol
hayatıma 1972 yılında İstanbul
Saint-Joseph Lisesi okul takımında ve aynı zamanda Vinylex Yıldız
Takımı’nda yer alarak başladım.
Bana voleybolu öğreten ve sevdiren sevgili Bülent Meriç Ağabey’imizin koçluğu altında Saint-Joseph Lise ve Vinylex Yıldız,
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Vinylex Genç takımlarıyla birçok
şampiyonluk kazandık. Üniversite
ve askerlikten sonra bankacılık
işine başladım ve yurt dışında da
çalıştıktan sonra emekli oldum.
Daha sonra Şeflik Okulu diploması aldım ve kendi restoranımın
mutfak şefliğini yaptım. Halen
serbest çalışıyorum. İstanbul’da
oturuyorum. İki oğlum var.
Ahmet Yanıkoğlu - SJ’ye 1975’te
girdim ve 1983’te mezun oldum.
Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat
Mühendisliği okudum ama kariyerimi perakende sektöründe yaptım.
Watsons zincirini kurdum ve 13 yıl
genel müdürlüğünü yaptım. Son iki
yıldır Caffè Nero’nun başındayım.
Biz, Saint-Joseph’li voleybolcular
olarak, çocukluğumuzun en renkli
zamanlarını Bülent Ağabey’in merkezinde olduğu, çok renkli, eğlenceli, hepimize çok şeyler katan ve

asla zihinlerimizden silinmeyecek
bir ortamda geçirdik.
Bülent Gürcan - Saint-Joseph’te takım sporuna ilk olarak
basketbol ile başlamıştım. Daha
sonra basketbol takımının çeşitli
sebeplerle fazla faal olmaması ve
okuldaki yakın arkadaşlarımın
voleybol oynamasının etkisiyle
voleybol takımına geçmeye karar
verdim. Babam, kendisi de spor
yaptığı için benim spor yapmamı da her zaman çok destekledi.
Koçumuz ve bugün ağabeyim
dediğim Bülent Meriç’in işine
adanmışlığı, oyuncularına olan
yaklaşımı ve takıma liderlik etme
şekli bu yaptığım işten çok keyif
almama sebep oldu. Okul ve daha
sonra profesyonel voleybol takımlarındaki deneyimim, hayatımın
her alanına etki edecek değerler
kazanmama katkı sağladı. Voley-
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bol oynamam, beni iş yaşamına ve
bugün geldiğim noktaya hazırladı. Yenmek kadar yenilmenin,
övülmek kadar tenkit edilmenin
de normal olduğunu o yıllarda
öğrendim.
Ertuğrul Özder - Voleybola olan
ilgimiz, babamız Ali Özder’in
İzmir Saint-Joseph’te okuduğu
yıllarda voleybol oynadığını bize
anlatması ile başlamıştır. Hem
ağabeyim Onur Özder (SJ’91), hem
de ben Ertuğrul Özder (SJ’92),
İstanbul Saint-Joseph Lisesi’ni
kazanmamız ile birlikte, okul öncesi yaz döneminde, Bülent Meriç
Ağabey’imiz sayesinde voleybolla
tanışmış olduk. Bize voleybolu
sevdiren ve çok samimi dostluklar
kurmamıza vesile olan kişi Bülent
Meriç Ağabey’imizdir. 35 sene önce
bizi, kendi özel arabasıyla ilk resmi
maçımıza taşıması, kendi hazırladığı sandviçleri ikram etmesi, hala
dün gibi hatırımdadır. O günlerde
pekişen dostluklarımız bugün de
aynen devam etmektedir.
Hayim Büberoğlu - Her şey 1975
yılının Eylül ayında başladı. Şimdi
çok uzaklarda kalan o günleri dün
gibi hatırlıyorum. O sene İzmir
Saint-Joseph’ten mezun olmuş ve
15 yaşındaki tıfıl halimizle İstanbul’a gelmiştik. Hepimiz ürkek
ve endişeliydik, ne kadar haklı
olduğumuzu da o yüzlerce kişinin
olduğu yatakhanede yatan, sabahları Fr. Rene’nin soğuk ve sevimsiz
alkışlarıyla uyanmak zorunda

kalan herkes anlayacaktır.
İşte o şartlarda, ailemizden uzak,
soğuk ve kasvetli SJ koridorlarında
ayakta kalmaya çabalarken, Toni’yle (Antonio Drossa) karşılaştık.
Toni, aynı yaşta olmamıza rağmen
benden bir sene önce gelmişti ve
okulun voleybol takımına girmişti.
İzmir’de iyi arkadaştık. Ben İzmir’de çok iyi bir öğrenci olmama
karşın, İstanbul SJ’nin ağır dersleriyle nasıl baş edeceğimi düşünüyordum. Toni “gel, seni Bülent
Ağabey’le (Bülent Meriç) tanıştırayım” dedi, ben itiraz ettim, zaten
dersler çok ağır, voleybol oynamaya nasıl zaman bulacaktım? Neyse
ki Toni vazgeçmedi ve beni o gün
okul sonrası yapılan antrenmana
götürdü, Bülent Ağabey bir bana
baktı, bir Toni’ye. Açıkçası gözlerinde pek bir umut ışığı yoktu,
benim o süklüm püklüm, endişeli
tipimden, SJ gibi iddialı bir takımda oynayabilecek tipte bir oyuncu
çıkacağını pek gözü kesmemişti.
Ben de rahatlamıştım, yeni bir
maceraya atılacak cesaretim zaten
yoktu, beni beğenmez ben de kurtulurum diye düşünmüştüm.
Yine de Bülent Ağabey nazik
davrandı, “Emre (Emre Belli) gel,
sen biraz şununla parmak pas yap
bakalım” dedi. Biz Emre’yle başladık, epey zaman geçti, pas atmaktan
kollarım koptu, Bülent Ağabey’den
ses gelmedi. Ben “hadi yeter beni
bıraksın gideyim” diye düşünüyordum ki nihayet ses geldi. “Gel

bakalım” dedi, ben baya stresliydim,
tek düşüncem oradan bir an önce
kaçıp kurtulmaktı. “Parmakların
iyiymiş, yarın nüfus kağıdını getir,
bir de velinden izin kağıdı al sana
lisans çıkartalım” dedi. Çok şaşkındım, bir sene önce İzmir’de yapılan
Dünya Voleybol Şampiyonası’nın
üçüncüsü, benim ortaokul öğrencisi olarak ayıla bayıla izlediğim,
efsane İstanbul SJ Takımına girmek
üzereydim. Kimseyi tanımıyordum,
dersler ağırdı, ailem uzaktaydı ama
hepsi uçup gitmişti, efsane antrenör
Bülent Meriç beni takıma almıştı. O
gece uyuyamadım.
Nuray Sıdkı Uyar - Saint-Joseph
sonrasında, İstanbul Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nde lisans
ve doktoramı tamamladım. 1985
senesinden bugüne, mesleğim olan
Diş Hekimliği’ni sürdürüyorum.
Ayrıca, Voleybolcular Derneği Başkanlığı, Voleybolcular Vakfı Genel
Sekreterliği, Dental İşletmeciler
Derneği Genel Sekreterliği görevlerini yürütmekte olup Saint-Joseph
Lisesi Eğitim Vakfı Mütevellisiyim.
Osman Diyarbekirli - Hayatımın en güzel dönemini Saint-Joseph’te voleybol oynadığımız yıllar
olarak nitelendirebilirim. 1983
yılında Saint-Joseph’ten mezun
olduktan sonra İngiltere’de lisans
eğitimimi tamamlayıp Türkiye’ye
döndüm. Birkaç yıl çeşitli işlerde
çalıştıktan sonra Arçelik şirketine
girdim ve uzun seneler bu şirkette
yurt içi ve yurt dışı görevlerde
bulundum. Şimdi kendi işlerimi
yürütmekteyim.
Tayfun Yılmaz - SJ Voleybol
takımı ve dolayısıyla efsane koçumuz sevgili Bülent Ağabey (Bülent Meriç) ile Hz.2’de, yani 1976
yılında tanıştım. Zor beğenen,
limitlerimizi hep zorlayan tarzıyla,
bize voleybolu sevdirdi. 1983 sonuna kadar pasör olarak yer aldığım
takımımda her yıl şampiyonluk yaşadım. Sanırım bir daha da olmadı
böyle bir şey Saint-Joseph’te. Takım
arkadaşlarımla şahane dostluklar
kurdum ve halen çok yakın görüşmekteyiz. O yıllarda edindiğim
spor disiplini, yaşantım boyunca
hep benimle oldu ve sporu hiç
bırakmadım. Takımın bir parçası
olmak beni her zaman gururlandırdı. Sağ ol Bülent Ağabey.
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Bora Şen - İlkokul dönemlerimde beden öğretmenimin
(minnettarım) ısrarıyla jimnastik
ve sonrasında Fenerbahçe’de kısa
mesafe atletizm ile spor hayatıma
başladım.
Saint Joseph hazırlık sınıfında
iken de voleybol seçmeleri duyurusu ile kendi başıma verdiğim karar
ile voleybol seçmelerine katılarak
büyük bölümünde kaptanlık yapacağım voleybol hayatıma başladım.
Voleybolu seçmemin en büyük
nedeni, o sene dünya şampiyonu voleybolcu ağabeylerim gibi
olmaktı. Tam öyle olmasa da 6 yıl
sonra Belçika’da takım arkadaşlarımla dünya ikincisi olmuştuk. Bu
başarının yanı sıra, birçok Türkiye
Şampiyonlukları ve diğer şampiyonluklar kazandık.
Efsane dönemin antrenörlüğü yapan Bülent Meriç’i de tanıyalım...
1968 yılında lise 1-B sınıfında
öğrenciyken antrenör olmaya karar
verdim. Babamın vefatıyla adeta
kendimi voleybola atadım. Hem
lise takımında voleybol oynuyordum hem de ortaokul takımında
antrenörlük yapıyordum. 1961’de
girdiğim Saint-Joseph Lisesi’ni
1975’te bitirdim. Zaten okulu bitirmekte pek acele etmedim. 1975’te
okul bittiğinde ben Vinylex voleybol takımının antrenörüydüm.
Ve artık profesyonel bir antrenör
olmuştum.
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Türkiye’nin ilk takımlar arası
şampiyonluğunu kazandınız. O
günlerden birkaç anınızı anlatır
mısınız?
Ahmet Fesçi - 1976’da Heerlen,
Hollanda’daki liseler arası dünya
şampiyonasında kendim, okulum
Saint-Joseph Lisesi ve ülkem adına
dünya şampiyonluğunu tattım ki
bu Türkiye’nin takım sporlarında
ilk dünya şampiyonluğudur. Voleybol hayatımda yaşamış olduğum en
güzel ve gurur verici anlar, bu şampiyonluğun kazanıldığı anlardır.
Ahmet Yanıkoğlu - Bülent
Ağabey’le ilgili her tondan onlarca
hikayemiz var. Nasıl olmasın ki?
Ben aklıma gelen, daha doğrusu
bugün bile gözümün önünden
gitmeyen birini paylaşmak isterim.
Olay Bülent Ağabey’in yufka yüreği ile ilgili. Olayın kahramanları
Bülent Ağabey; disiplini ve sertliğiyle ünlü, Bülent Ağabey’in de
yıldızının hiç barışmadığı (çünkü
ayrı evrenlerin yıldızıydılar) beden
eğitimi öğretmeni rahmetli Muzaffer Ateş ve voleybol takımının
anneleri grubu.
1982’de Belçika’da yapılan Dünya
Liseler Arası Voleybol Şampiyonasından dünya ikincisi unvanıyla
dönmüştük. Bülent Ağabey askerlik durumu nedeniyle yurtdışına
çıkamadığı için (o zamanlar böyle
şeyler vardı) bizimle o turnuvaya
gelememişti. Yani, bir bakıma,
Bülent Ağabey’in gıyabında dünya
ikincisi olmuştuk. Okulda havamız

çok büyüktü. Gün aşırı gazeteciler
geliyor, sayfa sayfa röportajlarımız
çıkıyordu. Turnuvaya gelemediği
için Bülent Ağabey’de bir burukluk hissediyorduk. Annelerimiz
Bülent Ağabey’e takdirlerimizi (ve
tabii ki çocuklarını böyle başarılara
ulaştırdığı için kendi takdirlerini)
göstermek için güzel bir hediye
sunmak istediler. Kolayca organize olacak WhatsApp gruplarının
olmadığı çağda, bir şekilde anlaşıp
bayağı haşmetli gümüş bir gondol
aldılar ve üzerine isimlerimizi filan
yazdırdılar. Bu konunun en az 2-3
hafta sürdüğünü hatırlıyorum.
O zamanlar öğrencilerin pek bilmediği, ortasında büyük klasik bir
masa duran ve duvarları SJ’lilerin
okula kazandırdığı kupa ve plaketlerle dolu Onur Salonunda bir
tören düzenlendi. Frere Raymond,
diğer okul idarecileri ve öğretmenler, voleybol takımı olarak biz,
velilerimiz, Ateş Hoca ve Bülent
Ağabey, çok da büyük olmayan
salonu iyice doldurmuştuk.
Bazı konuşmalardan sonra sıra
Bülent Ağabey’e hediyesini takdim
etmeye geldi. Annelerimizden
biri süslü bir şekilde paketlenmiş
kocaman gümüş gondol ile masanın başına geçti, Bülent Ağabey
de yanına geldi. O sırada Bülent
Ağabey’in dolgun yanakları,
tanıyanların çok iyi bildiği şekilde
domates kırmızısı haline gelmişti
bile. Üzerinde görmeye pek alışık
olmadığımız, 70’lerin ruhunu
yansıtan, geniş yakalı mavi takım
elbisesi içinde, hazır ol pozisyonunda, nemli gözlerini, akacak yaşları engellemek için, tavana doğru
dikmişti. Ödülü veren kişi (kimin
annesi olduğunu hatırlamıyorum,
beni affetsin) bizim adımıza kısa
bir teşekkür ederek hediyeyi Bülent
Ağabey’e verdi. Herkes, o r’lere
vurgu yapan düzgün diksiyonuyla
bir iki “TEŞEKKÜV” lafı edeceğini sanırken, Bülent Ağabey, sanki
kurulmuş bir makina gibi, kendine
has çabuk hareketleriyle salonun
öbür ucuna doğru hareketlendi ve elindeki gümüş gondolu,
birkaç minnet lafıyla beraber, Ateş
Hoca’ya uzattı. Kimse böyle bir şey
beklemediği için salonda büyük bir
şaşkınlık oluştu. Ateş Hoca, Bülent
Ağabey’den hiç beklemediği bu
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minnet jestine bir anlam veremeyerek çok şaşırmıştı. Bir şeyler demek
istedi ama duygulandığı için bir
iki mırıldanmayla gondolu aldı.
En çok da annelerimiz dumura
uğramıştı. Çok uğraşarak yaptıkları
hediye, SJ’in voleybol serüveninde
Bülent Ağabey’in binde biri kadar
payı olmayan birine nasip olmuştu.
Ateş Hoca’nın bu jeste teşekkür
edip hediyeyi asıl sahibine iade
etmesini umdular bir süre ama
hiç de öyle bir şey olmadı. Yufka
yürekli Bülent Ağabey’imizin o
an kapıldığı bir dürtüyle SJ’deki
voleybol hayatımızın yaratıcısına
olan şükranımızın sembolü, hiç de
hesapta olmayan bir dolaylı takdir
jesti haline gelmişti.
Kim bilir nerededir şimdi o gondol? Belki merhum Ateş Hoca’nın
ailesinden biri bu yazıya rast gelir
de, bir yerlerde anlamsızca duran
o gondolu Bülent Ağabey’e vermeyi düşünür. Öyle bir şey olursa
gerçekten çok takdir ederiz. Ben de
Bülent Ağabey’le ilgili hatıralardan
bunu aktarmayı seçerek 37 yıllık
bir “arızanın” giderilmesine vesile
olmuş olurum.
Bülent Gürcan - Bülent Ağabey,
her maç ve her turnuva sonrasında
bizlerle ilgili görüşlerini, yorumlarını, puanlamalarını ve yıldızları
herkesin görebileceği yerlere asar,
daha sonra bize bunlarla ilgili
koçluk yapardı. Profesyonel iş
yaşamına girdiğimde şirketlerin
çalışanları ile ilgili performans değerlendirme sistemlerini ve scorecard uygulamalarını gördüğümde
Bülent Ağabey’in ne kadar ileri
görüşlü olduğunu ve bizi ne kadar
doğru yönlendirdiğini hep düşünmüşümdür.
Hiç unutamadığım anılarımdan
bir tanesi, Galatasaray Lisesi ile
Ankara’da oynamış olduğumuz
maçtı. Bir grup maçıydı ama şampiyon olması beklenen iki takımın
erken final mücadelesi olduğundan ayrı bir önem taşıyordu. Biz
zor da olsa o maçı 3-2 kazanmayı
başardık. Benim en iyi oynadığım maçlardan bir tanesiydi ve
takımın dünya şampiyonasına
gitmesinde katkım olduğu için
çok mutlu olmuştum. Belçika’daki
şampiyonada da dünya ikincisi
olmayı başarmıştık.
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Bülent Meriç - Saint-Joseph orta
aantrenörlüğüm 1969-1970 yılında
11954-1955 doğumlularla başladı
vve ilk sene şampiyon olduk. Eril
Tekeli, Ali Şimşek, Ahmet Kurt,
T
O
Osman Üçüncü, Emre Ogan, Ali
Keskin, Mehmet Gürkan, Hasan
K
F
Ferdan ile aramızdan ayrılan Ömer
SSatın, Furkan Ündeğer, Mehmet
K
Kadıoğlu…
Saint-Joseph lise voleybol
ttakımında antrenörlüğümün ilk
ssenesi 1970-1971 sezonudur. Ben
aantrenör oyuncuydum. 12 kişi
olmamız gerekiyordu ama Raffi
o
Tülbentçi, Orhab Tüker (yelkenci),
T
M
Mutlu Kutluel, Sadık Yiğit, Yavuz
Tekeli, aramızdan ayrılan Selim
T
Çavuşoğlu ve Şevki Keskin (SJ
Ç
T
Tango Hocası) ile ancak 8 kişiyle
oynayabildik. Çok kuvvetli tao
kkımlar arasından çıkarak İstanbul
şşampiyonu olduk. 1970-71 yılında Saint-Joseph orta takımı da
d
şşampiyon oldu. İlk defa Türkiye
şşampiyonası Adana’da yapılacaktı
vve parasızlıktan okul iki takımı da
ggötüremedi.
Saint-Joseph Lisesi 1973-1982
yyıllarında aralıksız 10 sene İstanbul
vve Türkiye şampiyonu oldu. 1983884 yılında Antrenör Nejat Sancak
da 1967 doğumluları Türkiye
d
ŞŞampiyonu yaptı. Kerim Güncay,
İİlkay Tuncay, Cem Koyaş 1989-90
yyılında, ben son defa 1973 ve 1974
yyıllarında Türkiye Şampiyonu old
duk. Kadro şöyleydi: Onur Özder,
Ertuğrul Özder, Gökhan Çokşen,
E
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Onur Yeltepe, Soner Erdoğmuş.
1965-66, 1966-67 İstanbul ve
Türkiye Şampiyonu SJ Lise Voleybol Takımı: Mehmet Toydemir,
Tuna Kavur, İbrahim Vuran, İsmail Vuran, Şemsettin Üstündağ,
Demir Serezli, Asaf Erem, Fuat
Güner, Yalçın Özüekren, Kaya
Özüekren, Enis Sarıkey, Demir
Sindel, Erol Lüleci, Ahmet Tükel,
Ertan Aydın.
Ertuğrul Özder - Voleybolda
Saint-Joseph ekolünün mimarı,
takım sporunun ne denli keyifli
olduğunu bize gösteren değerli
antrenörümüz, kendine özgü tarzı ve
esprileriyle hatıralarımızda yer etmiş
bir kişiliktir Bülent Ağabey’imiz.
Tüm takım arkadaşlarımız, voleybol
kariyerlerinde, oynadıkları kulüp
ve üniversite takımlarında mutlaka
önemli başarılara imza atmışlardır
ancak, bunlardan hiçbirinin 1991
yılında Adana’da yapılan turnuvada
kazandığımız liseler arası Türkiye
Şampiyonluğu kadar sevinç ve
gurur yaşatabildiğini sanmıyorum.
Şampiyon olduğumuz 8 kişilik
efsane takımımız, Onur Özder
(SJ’91), Kaan Yıldıran (SJ’92), Ertuğrul Özder (SJ’92), Burak Under
(SJ’92), Soner Erdoğmuş (SJ’93),
Orkun Yeltepe (SJ’93), James
Önder (SJ’93), ve Gökhan Çokşen
(SJ’94) mezunlarımızdan oluşmaktadır. Genç yaşta aramızdan ayrılan
sevgili Burak Under (SJ’92) kardeşimizi de bu vesile ile sevgi, saygı
ve özlemle anıyoruz.
Hayim Büberoğlu - Saint-Joseph’in
orta ve lise takımlarıyla birlikte, Vinylex’in yıldız , genç ve A
takımlarında oynamak, yıldız ve
genç takımlarda 7 kez Türkiye
şampiyonluğu, Belçika’da dünya
üçüncülüğü, A takımlarda Türkiye
3.lüğü Avrupa 4.lüğü kazanmak,
çocukluğumun süper starları, Türkiye’nin efsane voleybolcularıyla
aynı takımlarda oynamak, Avrupa’ya beraber seyahatlere gitmek,
Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda, hem de Kenan’ın da (Kenan
Bengü, Türkiye A Milli takımının
efsane pasörü, Türkiye’nin en fazla
milli olan sporcusu) olduğu bir
turnuvada turnuvanın en iyi pasörü seçilmek, deplasmanlı ligde
oynamak, yine başka bir efsane
olan rahmetli Mehmet Bengü’nün
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yönettiği Genç Milli Takıma 2
sene üst üste seçilmek, hayat boyu
eskimeyen dostlar ve dostluklar edinmek , yepyeni bir hayata
başlamak ve en önemlisi bu sayede
hayat arkadaşımı bulmak. Hepsi o
Emre ile oynadığım yarım saatlik
parmak pasların ucundaydı, o anı,
okulun o zaman açık olan beton
sahasını, o antrenmanı hiç unutmadım.
Aradan 40 yıldan fazla zaman
geçti, geçen ay eski voleybolcular
toplandık ve ben o beton sahaya
baktım, artık kapalı, parke kaplı
güzel bir sahaydı ama ben işte
o köşede Emre ile parmak pas
yapıyordum, hayatımın en değerli
pasını meğer o gün atmışım, o
güne çok şükrediyorum ve hem
Saint-Joseph hem de voleybol ailesinin bir ferdi olmaktan müthiş
gurur duyuyorum.
Osman Diyarbekirli - Hayatımın
en güzel dönemini Saint-Joseph’te
voleybol oynadığımız yıllar olarak
nitelendirebilirim. Yaşadığımız
onca güzel şeyin içinde tek bir
anımı anlatmak haksızlık gibi geliyor. Bu yüzden bu güzel günlerden
aklımda kalanları kısaca aktarmak
isterim.
Kar kış demeden Saint-Joseph’in
bir zamanlar zemini taş ve bir tarafı açık olan voleybol salonunda
neşe içerisinde yaptığımız antrenmanları unutmak mümkün
değil. Ellerimizin üşümemesi
için eldiven giydiğimizi ve eşofmanlarımızın içinde donmamak
için daha fazla hareket etmeye
gayret ettiğimizi hatırlarım. Girintili çıkıntılı olan o taş zeminde kim bilir kaç voleybolcu ayak
bileğini burkmuş ve dizlerinden
sakatlanmıştı. Fakat hiç kimse
bu sebeplerden dolayı voleybolu
bırakmamış ve senelerce keyifle
mücadelesine devam etmiştir.
Sayısız İstanbul, bölge ve Türkiye
şampiyonası maçlarında yaşadığımız heyecanlarımızı, farklı şehirlerde oynanan bu maçlara gitmek
için yaptığımız otobüs yolculuklarını, otel odalarında geçen sayısız
eğlenceli anları hiç unutmayacağım ve bütün bu güzel günlerden
dostlarım ile geçtiğim için de çok
mutluyum.
Ekip olarak hem okul hem de ku-

lüp takımında birlikte antrenman
yapmış ve birlikte maçlarda oynamış olduğumuzdan kurduğumuz
yakın arkadaşlıklar, ekip ruhunu
öğrenmemizde bize büyük katkı
sağlamıştı. Okul ve spor dışında da
bu arkadaşlıklar devam etmiş, birçok gezi ve yemek organizasyonları
antrenörümüz Bülent Meriç’in de
katılımları ile hep birlikte gerçekleştirilmişti.
Tabii ki, hiçbir zaman unutamayacağım Belçika’da katıldığımız
liseler arası dünya şampiyonasında aldığımız dünya ikinciliğidir.
Saint-Joseph’in 10 sene üst üste
Türkiye şampiyonu olmasında ve
farklı senelerde dünya liseler arası
şampiyonalarında ilk üç sırayı elde
etmesindeki başarının sırrı antrenörümüz Bülent Meriç’in kurduğu
alt yapı sistemidir.
Bu yüzdendir ki, bize spor
yapmayı sevdiren, ekip ruhunu
aşılayan, spor ahlakı veren, mücadele etmeyi öğreten ve en önemlisi
hayatımdaki bu güzel anıların
gerçekleşmesine sebep olan antrenörümüz Bülent Meriç’e sevgiyle
sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Bora Şen - Spor disiplini ve azmi,
kazanıp yenilmeyi, dayak yemeyi :)
ve sevmeyi öğrenmemizde, hayata
hazırlanmamızda, tüm şampiyonluklarımızda, başarılarımızın temelinde kuşkusuz büyük emekleri
olan bir BÜLENT MERİÇ fenomeni vardır. Minnettarız...
Onun sayesinde ve döneminde
Saint-Joseph üst üste 9 kez Türkiye

Şampiyonu olarak rekor kırmıştır.
Ayrıca Vinylex, İETT, Otomarsan
takımlarındaki başarıların en büyük
etkisi Bülent Meriç’in olmuştur.
Hayatımın en mutlu ve özel günlerini yaşadığım tüm takım arkadaşlarım ve antrenörüm ile gurur
duyuyorum ve hepsine bu duygular
için çok teşekkür ederim...
Böyle büyük başarılar sonrasında
voleybola devam ettiniz mi?
Ahmet Fesçi - Bunlardan sonra
deplasmanlı Türkiye liginde Vinylex ve Maltepe takımlarında yer
aldım. ODTÜ İşletme’de okurken
ODTÜ Üniversite takımında ve
Ankara SSK takımında oynadım.
Askerliğim süresince Muhafızgücü
takımında yer aldım. Tesadüfün enteresanı ve güzeli, Bülent
Ağabey’in o sıralarda askerliğini
yapıyor olması ve Muhafızgücü’nde de antrenörüm olması.
Nuray Sıdkı Uyar - 1973-1976
arasında ortaokul takımı ve Vinylex
Yıldız Takımı’nda, 1976-1979 lise
okul takımı ve Vinylex Genç Takımı’nda oynadım. 1978-1980 arası
Vinylex A takımında oynadıktan
sonra 1980-1981 arasında İETT A
takımı, 1981-1985 Otomarsan A
takımı, 1985-1990 yılları arasında
Fenerbahçe A takımı, 1990-1992’de
Galatasaray A takımında, 19921993’te Dinarsu A takımında,
2004-2005’te Emirgan A takımı
olmak üzere toplam 7 kulübün formasını giydim. Toplam 27 kez milli
takım formasını giydim.
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Saint-Joseph’te
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Gülnur Özfer Görgün hocamızı da
tanıyalım.
Gülnur Özfer Görgün - Ben
Saint-Joseph’li değilim ama ben de
Frankofon bir okuldan; Galatasaray
Lisesi’nden geliyorum. 1962 doğumluyum. Voleybolla ben de ortaokulda tanıştım. 1978-2004 yılları arasında okul,
üniversite, çeşitli kulüpler ve beach
volley takımlarında voleybol oynadım,
kısa bir dönem antrenörlük de yaptım.
Eğitimciyim. Galatasaray İlköğretim
Okulu’nda öğretmenlik, müdürlük,
özel bir okulda genel müdürlük ve
eğitim danışmanı olarak çalıştım.
Sizleri tanıyabilir miyiz?
Müge Saruhan Altınkaya - 91
girişliyim. Voleybol takımı kurulduğunda herhalde en küçüğü bendim. 99
mezunuyum. Şu an Club Med’in İnsan
Kaynaklarında çalışıyorum. Voleybola
Saint-Joseph’te başladım ve voleybol
epey bir süre hayatımı doldurdu. Üniversite sonuna kadar devam etti.
Burçak Özbayraktar Harputluoğlu - 89 girişliyim. Ben de takıma
arkadaşlarımla birlikte başladım. Şu
anda PSA’da Tedarikçi Kalite Denetçisi olarak çalışıyorum. Liseye kadar
Saint-Joseph’te voleybola devam ettim.
Ardından pek fırsatım olmadı. Boyum
biraz kısa olduğu için bıraktım ilerisi
olamaz diye, ancak ben bıraktıktan
sonra libero kavramı çıktı. Manşet
almayı çok severdim ve iyi de manşet
alırdım. Ancak bir daha geri dönme
fırsatım olmadı.
Pelin Haşimzade - 91’de maceraya
başladık. Daha sonrasında devam
etmedim, sadece Saint-Joseph’te oynadım. İlk olmanın getirdiği avantajları
ve dezavantajları yaşadık tabii. Ama
çok güzel anılarımız oldu ve o yaşlarda
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spor yapmanın faydasını ileriki zamanlarda çok gördüm.
Sezgi Kumbaracıbaşı Ulusu - 97
mezunuyum. Bizim sınıfın yarısı
takımdaydı zaten. Sporu hep sevdim
ve voleybol olunca çabucak gruplaştık diyebilirim. Voleybol okulu çok
sevmemin nedenlerinden biri oldu.
Üniversitede devam etmeye çalıştım ve
oynadım da. Şu an Akçansa şirketinde
çalışıyorum. Şirket içinde de sportif
aktivitelerini yaymaya çalışanlardan
biriyim.
Şebnem Yaşaroğulları - 88 girişliyim ve Saint-Joseph’in ilk kız
mezunlarındanım. İlk kız voleybol
takımında görev almak ve takımın
kaptanı olmak büyük bir gurur ve
heyecandı. Okul sonrası voleybola
devam edemedim ama spor hayatımdan hiç çıkmadı. Evliyim, 12 yaşında
bir oğlum var.
Harika Salepçioğlu - 96 mezunuyum, Saint-Joseph’in ilk kızlarındanım.
Fransa’da tıp okudum, ihtisasımı
yaptım. Şu an Bezmialem Üniversitesi
Hastanesi’nde genel cerrah olarak
çalışıyorum.

Yasemin Kaya hocamıza soralım.
Kız voleybol takımı fikri nasıl
ortaya çıktı?
Yasemin Kaya - Esasında Fransızca
hocasıyım. Kızlar okula 88’de girdiğinde Frère Caporal bana “Bu okul
erkek okulu, kızların sorumluluğunu
alabilir misin? Okul için kızların gelişi
çok büyük bir yenilik” dedi, ben de
memnuniyetle kabul ettim. Erkek
öğrenciler mutlaka bir spor yapıyordu
ve gerçekten Saint-Joseph spor alanında da çok çok iyiydi. Kızlar neden
yapmasın dedim. Spor bütün gençler
için çok önemli ve aynı zamanda insana sorumluluk veriyor, paylaşmayı
öğretiyor, disiplin veriyor, bir sürü
olumsuz şeyden de uzaklaştırıyor.
Kız takımı 91 yılında başladı. Öğretmen olmak isteyenler bir ay staj
yaparlar. Gülnur da o sırada benim
sınıfımda staj yapıyordu. Çalışkan,
işini ciddiye alan, sorumluluk sahibi
heyecanlı bir gençti. Bir ay geldi,
gitti. Sonra öğrendim ki çok iyi bir
voleybolcu. Bunu bir kenara yazdık.
Gülnur o sene mezun oldu. Ken-
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disine takımı kurma fikrini açtım.
Frankofon olduğu için, bu okulların
yapısını biliyordu. Her yaptığı işi
sorumluluk duyarak yapacağına
emin olduğum Gülnur bu iş için çok
uygundu. Frère Directeur ile gidip
konuştum. Bu işlere ilk olarak başlamak o kadar da kolay olmuyor. Fakat
sağ olsun Gülnur, genç kızları aldı ve
tam anlamıyla yoğurdu.
Gülnur Özfer Görgün - Yasemin
öğretmenin sınıfında yaklaşık 1 ay staj
yaptım. Ve bu süre zarfında onu yakından tanıma fırsatım oldu. Bilgili, ilkeli,
donanımlı, örnek bir öğretmendi.
Ben o dönem Moda’da oturuyordum.
Bir taraftan okuyor, bir taraftan da
voleybola devam ediyordum. Yasemin
hanım Saint-Joseph’te bir kız voleybol
takımı kurma fikrinden söz edince son
derece heyecanlandım ama bir erkek
okulunda “İLK” olmak hiç de kolay
olmayacaktı... Bunu GSL’ den gayet
iyi biliyordum. Elimden geleni yapma
gayretiyle kolları sıvadım. Saint-Joseph
erkek voleybolunda gerçekten bir ekoldü. Sayısız başarılar, şampiyonluklar
ve bu yuvadan yetişmiş nice üst düzey
voleybolcular ve Bülent Meriç, Muzaffer Tuncalp (Ateş Hoca) gibi bu ekolün
oluşmasında büyük pay sahibi kişiler
vardı. Böyle bir geçmişten sonra kız
voleybol takımı oluşturmak omuzlarımızda ciddi bir sorumluluk almaktı. Yasemin öğretmenin gayretleri
gerçekten altı çizilesi bir durumdur ve
ayrıca Gündüz Bey’in de desteklerini
ve olumlu yaklaşımını hiç unutamam.
Okulda kız sayısı oldukça azdı. Dolayısıyla bu az sayı içinden hangilerinin
vücut yapısı, yeteneği voleybola uygun
diye seçme şansımız yoktu. Bu nedenle
istekli olmak tek kriterimizdi. Kızlar
istekli hem de çok istekliydiler. Canla
başla antrenmana geliyorlar, ellerinden
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlardı. Disiplinli, hırslı, zeki ve uyumluydular. Başlangıçta 30 kişi kadardı sonra
yavaş yavaş kendi içinde elenmeler,
vazgeçmeler de oldu. Önlerinde örnek
alabilecekleri bir kız takımı olmadığı
için A’dan Z’ye yani voleybolun temel
tekniklerinin yanı sıra çoraptan şorta,
oyun kurallarından deplasmana her
şeyi anlatır olmuştum. Okul takımı
değil sanki kulüp takımı gibi yaz
aylarında da çalışıyorduk. Tatillerinden
feragat edip büyük bir özveriyle istekle
çalışıyorlardı ve bu da benim için çok
değerliydi.

Erkek lisesinde ilk kız spor takımı
olmanın ne gibi zorlukları oldu?
Gülnur Özfer Görgün - Destek
veren hocaların yöneticilerin yanında elbette ki her yerde olduğu gibi
köstekler de oldu. Örneğin spor salonu
kullanımı ve paylaşımı o dönemin
erkek beden eğitimi hocası ile sıkıntılı
zamanlar yaşamamıza neden oldu.
Ama önemli olan spor yapmak isteyen
bu kızların spora başlamalarıydı. Bir de
okulda kız kimliğinin spor yönüyle de
ortaya çıkması son derece önemliydi.
Burçak Özbayraktar Harputluoğlu - Sadece erkekler için soyunma
odası vardı, ayrı bir kız soyunma odası
yoktu. Tuvalet yoktu.
Müge Saruhan Altınkaya - Evet
tuvalet yoktu, pisuar vardı. Bunların
dışında başka türlü zorluklar da oldu.
Ne de olsa ilk kız takımıydık.
Harika Salepçioğlu -İlk olarak,
kız voleybol takımını kurmakta çok
zorlandık: önce yeterli sayıyı bulmamız gerekti. Sonra hepimiz sıfırdan
başladık, bize örnek ve destek olacak
ablalarımız yoktu. Okul zaten kız
öğrencileri kabul etmekte zorlanmıştı,
üstüne bir de kız takımı diye tutturduk.
ama tüm bunlar bizi daha çok birbirimize kenetledi.
Şebnem Yaşaroğulları - İlk olmanın
kendisi zordu. Çünkü sizden öncesi
yok ve örnek alabileceğiniz danışabileceğiniz ağabey ve ablalarınız yok. Ne
yapsak büyük bir başarı ya da başarısızlıktı. İlk yenilgi, ilk beraberlik, ilk zafer şeklinde gidiyordu. Ne yapacağımızı bilmiyorduk ama büyük bir heyecan
vardı. Ve herkesin üzerine titrediği bir
takımdı bu. Zorluklardan çok keyifli
anlarını hatırlıyorum. İlk çıktığımız
maç, ilk gittiğimiz deplasman. En
büyük zorluk belki de erkeklerden
antrenman salonunu almaktı.
Takım kaptanıydınız galiba?
Şebnem Yaşaroğulları - Evet, çok
güzel bir görevdi. Aslında hala takım
buluşmalarını organize etmek konusunda sorumluluğum devam ediyor.
Herkesle iyi bir ilişki ve iletişim içindeydim. Okulun en büyük kızlarından
olduğum için doğal olarak gelen bir
ablalık içgüdüsü vardı ve takım da
her zaman sözümü dinlerdi. Kaptan
olarak hakemlerle ilk el sıkışmayı, saha
seçimini vesaireyi yaparken kalbimin
pıt pıt attığını hatırlıyorum. Bir de Caferağa’da kaptan olarak sıranın önünde

sahaya çıktığımdaki salonun büyüklüğü ve kalabalık karşısındaki heyecanımı hatırlıyorum. Aynı duyguyu aradan
20 küsür yıl geçtikten sonra geçe yıl oğlum Caferağa’da ilk kez maça çıktığında hissettim. Bazı görevler ve duygular
sanırım hiç yok olmuyor.
Buluşmalarınız nasıl başladı?
Burçak Özbayraktar Harputluoğlu - İki sene önce başladı.
İyi ki bu takımdaydık demenizin
sebepleri nelerdir?
Pelin Haşimzade - Biz eğleniyorduk
bir kere. Fakat ne kadar eğlensek de bir
tarafında stres de vardı. Bazen maçlarda yenilirdik, yine de güle oynaya geri
gelirdik. Takım olmak gerçekten çok
farklı bir şey. Yaş ilerleyince, iş hayatına girince takım olmanın değerini,
ne kadar önemli olduğunu daha iyi
anlıyorsun. O zamanlar anlamıyorduk.
Takım olmak, birlikte mücadele etmek
aslında tıpkı hayat gibi. Özel hayatında
ya da iş hayatında da bu mücadeleyi
veriyorsun. Ayrıca fiziksel gelişime ve
sağlığa kattığı değeri de şu yaşımda
gerçekten anlıyorum. Gülnur Abla bizi
kendi maçlarına da götürüyordu.
Burçak Özbayraktar Harputluoğlu - Evet giderdik. Bir keresinde Gökçe,
ben ve Harika, birlikte gitmiştik. Hem
deplasmanı görmüştük hem de büyük
voleybolcu ablalar nasıl oynar deneyimlemiştik.
Sezgi Kumbaracıbaşı Ulusu Saint-Joseph bizden önce erkeklerde
hem voleybolda hem basketbolda çok
başarıları olan bir okuldu. Biz de kızlar
olarak ilk kez bir şey oluşturuyorduk.
Aramızda voleybol geçmişi olan yok
denecek kadar azdı sanırım. Belki de
yoktu. Dolayısıyla takımda olmanın
heyecanı ve zorluğu buydu. Babam
maçlara gelirdi, antrenmana da gelmişti. Babam Necip Kumbaracıbaşı da
Saint-Joseph’li. 69 mezunudur.
Harika Salepçioğlu - Takım olmayı, sporun hayattaki önemini öğretti
bize. Bir hedef için mücadele etmeyi,
bazen kaybetmeyi ama yine de mücadeleye devam etmeyi öğretti. Ve
öyle güzel anılarımız oldu ki seneler
sonra bile aynı heyecan ve mutlulukla buluşuyoruz.
Gülnur Özfer Görgün - Sadece okul
takımında oynarsanız resmi olarak
yılda sadece bir kaç maç yaparsınız. Okul takımının yanı sıra bir

23

RÖPORTAJ
kulüp takımında da olmak gerekir.
Zira oynayarak tecrübe kazanmak
çok önemli. Dolayısıyla bir kulüple
anlaşıp onların alt yapısı olarak yıldız,
genç maçlarına çıktık. Ayrıca maç
seyretmek de çok öğreticiydi. Hafta
sonu önemli maçlara, bazen benim
maçıma da götürüyordum. Hatta aynı
takımda deplasmanlarda bile 3-5 kişiyi deneyim kazanmak adına götürmüştüm yani takım arkadaşı da olduk
pek çoğu ile... Pelin’in söylediği gibi
eğlence vardı, ama yavaş yavaş takım
olma, disiplinli olma bilinci de gelişiyordu. Kızlar ne dendiğini hemen
kavrayan ve uygulamaya çalışan çok
zeki kızlardı. Otuz kızın içinden en
iyi 12’yi, 14’ü yaratmaya çalışıyorduk.
Fakat o kadar istekliydiler ki, takımda
olmak için asılıyorlardı ve hiçbirini
elemek istemiyordum.
Yasemin Kaya - Çünkü kafalarıyla
da oynuyorlardı.
Gülnur Özfer Görgün - Aynen.
Tabii ilk başlarda doğal olarak bir
başarı yoktu. Fakat önemli olan sahaya çıkmak ve voleybolu kurallarıyla
oynamaktı. Voleybolun basamaklaması o kadar kolay değildir. Örneğin
basketbolda bir hedefin vardır, topu
potaya, sepete sokmak. Tek başına
oynarken bile zevk alabilirsin. Voleybolda ise öğrenilmesi gereken beş
temel teknik vardır. Tek başına sadece
duvarla oynayabilirsin. Karşılıklı maç
yapıp zevk alabilmek için bu tekniklerin en az üç tanesini (pas-manşet-servis) bilmelisiniz. Dolayısıyla
bu süreçte sıkılmadan, vazgeçmeden devam ederlerse voleybolu da
sevmeye başlıyorlar. Kızlar için en zor
şey servisi karşıya atmaktı. Zira en
başlarda fiziksel olarak hazır değillerdi. Alttan servis atmaya yönlendirsem
de büyüklerde gördükleri tenis servisi
atma hevesindeydi bir çoğu...
Okulda voleybolun farkındalığını
sağlamak için neler yaptınız?
Gülnur Özfer Görgün - Takımın
ikinci yılında okulda bir panel düzenledik. Türkiye’nin önemli voleybolcuları okula geldi. Ahmet Gülüm, Metin
Görgün, Hamiyet Demiroğlu Görken ve Saint-Joseph mezunu Kaan
kardeşim. Soru-cevap şeklinde merak
edilen yönlerini voleybol geçmişi ve
anılarını anlattılar. Ayrıca okulda voleybolla ilgili bir sergi de düzenledik
tam bir takım çalışmasıydı.
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Aklına gelen birkaç anınızı anlatır
mısınız?
Sezgi Kumbaracıbaşı Ulusu - Her
zaman futbol turnuvaları oluyordu okulda. Baklava turnuvası diye
geçiyordu. Biz de voleybol ekibi olarak
katıldık, kazandık. Erkeklere 11 kilo
baklava alınıyordu, bize de alınmıştı.
Biz bütün okulu dolaştık. Hazırlık
sınıflarına kadar gidip zorla baklava
yedirmiştik.
Pelin Haşimzade - Detaylarını
hatırlamıyorum ama erkek takımıyla
oynuyorduk. Erkek takımı da başarılı
sonuçta. Fakat hani bazen kötü oyun
oyunu bozar ya, ayrıca şans ve bir de
rakibi küçümseme filan derken biz
kazanmıştık. Erkek voleybol takımı
değildi, karışık bir takımdı. O turnuvada oynayan erkeklerdi.
Şebnem Yaşaoğulları - Eskişehir
deplasmanı benim için unutulmazdı.
Haydarpaşa’dan ailelerimiz trene bindirdi bizi; hep beraber güle oynaya yolculuğumuzu yaptık. İlk defa ailemden
uzak farklı bir şehirde olacaktım. Süper
bir heyecan ve gurur hissi bir arada;
artık büyüdüm, oldu bu iş diyosunuz.
Otelde konaklama, gece sohbetleri,
gün içinde şehirdeki gezmeler hepsi
muhteşem anlardı. Antrenmanlar
sırasında, Gülnur Abla tüm kuralları
bize eksiksiz öğretti. Gerçekten zorlu
ama keyifli antremanlar yapardık. O
anlardan en çok hatırladığım iki şey
var. Gülnur Abla’nın koşmadığımız
ya da yavaş hareket ettiğimiz her anda
“Top size değil siz topa gidiceksiniz!”
demesi…bir de maç olduğu zamanlarda dersten erken çıkıp eşyalarımızla
salona gitmemiz. Büyük işler başarmış
önemli iş kadınları gibi hissediyorduk sanırım. En büyük başarımız ise
sanırım hem kendimiz hem de bizden
sonra gelen Saint-Joseph’li kızların
hayatına takım sporunun eklenmesine
katkı sağlamak.

Gülnur hocam son olarak bir de bu yıl
çıkardığınız Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi’ni duyduk. İmzalayıp okulumuz kütüphanesine de
armağan ettiniz çok teşekkür ederiz.
Biraz bu çalışmadan söz eder misiniz?
Gülnur Özfer Görgün - Voleybolun
Unutulmazları Ansiklopedisi 4.5 yıllık
bir çalışma. Tamamıyla gönüllü bir
çalışma. Kişiliğime çok şey kattığına
inandığım voleybola olan bir vefa,
bir minnet duygusunun şekil bulmuş
hali. 5 cilt, 2218 sayfa, 10.000 görsel ve
16.7 kg’lık bir tosuncuk. Yolu voleyboldan geçen ve belli bir kritere uyan
1905-1965 doğumlu 712 voleybol
insanının yaşam hikayesi, fotoğrafları,
ve anılarının yer aldığı dev bir eser.
Bu yıl Mayıs ayında yayınlandı. 25
Mayıs’ta da içinde bulunan kişiler ya
da vefat edenlerin yakınlarını Büyük Buluşma’da Burhan Felek Spor
Salonu’nda topladık. Unutulmaz bir
gün yaşandı hep birlikte. Ansiklopediyi Voleybolcular Derneği’ne Dijital
Voleybol Müzesi’nin ilk tuğlası olabilmesi şartı ile bağışladım. İçinde çok
sayıda Saint-Joseph’li de var. Ve hatta
derneğin başkanı da bir Saint-Joseph’li
Nuray Sıdkı Uyar. Az önce belirttiğim gibi Saint-Joseph çok ciddi bir
ekol. Özellikle erkeklerde bir döneme
gerçekten damgasını vurmuş bir okul
ve birçok kulübün altyapısında yer
almış sporcular, antrenörler var. Ve bir
çoğu milli takımlarda yer aldılar, önde
gelen kulüplerde oynadılar. Okul
kütüphanenize de imzalayıp armağan ettim zira Saint-Joseph’li öğrenci
ve sporcu kardeşlerim için nice rol
model mezunlar var.
Bu ansiklopediyi Voleybolcular
Derneği’ne bağışladım. Kendileriyle
temasa geçilerek temini mümkündür.
Geldiğiniz için, söyleşi için hepinize teşekkürler.
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1943
1944
1945
1946
1947
1948
1948
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Ertuğrul Ceylan
Reştan Aras
Reştan Aras
Reştan Aras
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Cemşit Piran
Cemşit Piran
Doğan Cantekin
Elçimizi bekliyoruz...
Engin Tansuğ
Ömer Hikmet Kepkep
Elçimizi bekliyoruz...
Erkan Eroğlu
Mario Vanakori
Mario Vanakori
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Elçimizi bekliyoruz...
Ferdi Tunçman
Haldun Türkay
Tevfik Tüzünkam
Artin Kombıyıkyan
İ.Nuri Aka
Ömer Butur
Ömer Butur
Aydın Burcuoğlu

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

A.Fuat Tamtürk
Mehmet Arman Üge
Nahit Özdemir
Mehmet Arman Üge
Necati Ercan
Ahmet Çallı
Dr. Nuray Sıtkı Uyar
Alp E. Aksudoğan
Turgut Küçük
Ragıp Balak
Metin Kırdaloğlu
Metin Kırdaloğlu
Alp Sunar
Ufuk Akyol
Ufuk Akyol
Ali Arda Karagözoğlu
Derya Uztürk
Ömer Atakan
Güray Karacar
Mert Tüzüner
Ünal Budak
Burak Oğuz
Ali Cem Gülmen
Burak Oğuz
Devrim Atalay
Kadir Cem Orman
Burak Alev
Yaman Şahin
Sait Akgün
Özgür Öncül
Ömer Saruhan

1999
2000
2001
2002
2003
2004

2005
2007
2008
2009
2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Emre Başkan
A. Tuğrul Tuğer
Begüm Tekiner
Onur Aytekin
Ceren Demirtaş
Melek Melis Bilge
Merve Meltem İren
Verda Güneş Altınok
Gülen Sinem Tek
Sibel Aydın
Alhan Yüksel
Efe Şekerci
İkbal Dilara Adaş
Mert Efe Çelik
Aykut Iyaz
Beyhan Tellioğlu
Merve Gündoğar
Alinur Dengiz
Av. Selin Mirkelam
Tayfun Yıldırım
Rüya Türkman
İnci Öcal
Zeynep Özakay
Ceren Aytekin
Naz Kaylar
Defne Yazıcıoğlu
Nilsu Karakışlak
Elçimizi bekliyoruz...
Mustafa Ahmet Aydın
Mert Kaan Gümüş
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h’linin dördüncüsü olarak okulun
bize verdiği eğitim ve Saint-Joseph
isminin bir marka olmasının iş hayatımdaki önemli etkisini söylemeden geçemeyeceğim. Saint-Joseph
bizleri gerçekten eğmiş, bükmüş ve
iyi bir şekle sokmuş.

Sevgili Ahmet Köseleci, ilginç bir
işin var. Nasıl geldin bu noktaya?
Ahmet Köseleci - Aslında beni bu
noktaya otomobillere olan tutkum
getirdi. 2002 yılından beri motor
sporları dünyasındayım ve 2004 yılında takım pilotu olarak bir sezon
boyunca pist yarışlarına katılmamın etkisiyle otomobil ve motor
sporları sektörü artık hayatımın
ayrılmaz bir parçası oldu. 2015 yılından beri BOM bünyesinde görev
alıyorum. İşim gerçekten enteresan ve teknik bilgi, organizasyon
yeteneği ve kriz yönetimi becerisi
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gerektiriyor. Yarış hafta sonları
neredeyse tamamen kriz yönetimi
ile geçiyor diyebilirim. Otomobilin
şampiyonanın teknik şartnamesine, yarışılan piste ve hava koşullarına uygun olarak ayarlanması,
telsizden pilot ile anlık bilgi ve
stratejilerin paylaşılması bir yarış
hafta sonunda ilgilendiğim ana
işler. Bunun dışındaki zamanımız
ise yarışa hazırlanarak veya sponsor etkinlikleri ile geçiyor. Yapmak
için tutkuyla bağlı olmanız gereken
iş türlerinden biri. Burada yeri gelmişken ailemdeki beş Saint-Josep-

Kısaca takımdan bahseder misin?
Ahmet Köseleci - Borusan
Otomotiv Motorsport, Türkiye’de
motor sporlarının gelişimine katkıda bulunmak, ülkemizi ve markamızı yurtiçinde ve dışında temsil
etmek amacıyla 2008’de kurulmuş
ve bu sene pistlerdeki 12. yılında. Ülkemizle özdeşleşmiş olan
turkuaz renk otomobiller ile 16
şampiyonluk kazanmış, 4 kıtada,
20 ülkede, 36 farklı pistte yarışmış,
300’ün üstünde yarışta start almış,
bayrağımızı bol bol dalgalandırmış
bir takım. Pilotlarımız milli sporcu.
Bu yüzden bayrağımızı takım kıyafetlerimizde de gururla taşıyoruz.
Sence BOM’un başarısının arkasında ne var?
Ahmet Köseleci - Kısa cevabı ‘istikrar’ olurdu bu sorunun.
Detaylandırmak gerekirse bu
kadar zamandır aralıksız desteğini
sürdürmüş olan Borusan Otomotiv ve tüm diğer sponsorlarımızın kıymetli katkısı, arkasından
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da sunulan fırsatı en iyi şekilde
değerlendiren ve başarıya transfer eden bir ekip ve takım ruhu.
Borusan Otomotiv Motorsport
olarak WTCC, 24 Saat Dayanıklılık Yarışları gibi dünyaca önemli
organizasyonlarda ülkemizi temsil
eden ilk ve tek takımız. Bu seneki
hedefimizde de 3 şampiyonluk
var - Türkiye Pist Şampiyonası’nda
Süper ve Maxi kategoriler, ayrıca
Takımlar Şampiyonluğu.
Peki ya BOM Akademi?
Ahmet Köseleci - BOM Akademi elde edilmiş bu kadar deneyimin aktarılması için 2015 yılında
Borusan Otomotiv tarafından bir
sosyal sorumluluk projesi olarak
hayata geçti. Ehliyeti olan herkes
BOM çatısı altında, Defansif, Performans ve Motor Sporları Sürüş
Eğitimleri ve ülkemizde eşi benzeri olmayan, donmuş göl üzerinde,
Çıldır’da verdiğimiz Kar ve Buz
Sürüş Eğitimi’ni alabiliyor. Bugüne kadar 3000 civarında katılımcıya sertifikalarını dağıttık. Ben
de bu projenin sorumlusu ve aynı
zamanda eğitmeniyim. Bu görevi
severek yerine getiriyorum, çünkü
ehliyet sahibi olmak maalesef
trafikte yeterli güvenlik seviyesi
sağlamıyor ve katılımcılarımıza
verdiğimiz önemli bilgiler, edin-

melerini sağladığımız deneyim bir
gün acil bir durumda hayatlarını
kurtarabilir.

yeterince sürat yapıyorum, trafikte
ise sakinlikle ve keyfini çıkartarak
otomobil sürmeyi tercih ederim.

Hayat kurtarmak demişken...Bu
spor tehlikeli değil mi?
Ahmet Köseleci - Motor sporları
dışarıdan sadece ‘hızlı otomobil
kullanmak’ gibi gözükse de çok
ciddi ve detaylı teknik ve sportif
güvenlik kurallara sahip. 1895 yılında gerçekleşmiş olan ilk otomobil yarışından bu yana çok aşama
kaydedilmiş ve şu anda pistte
önemli tehlike yaşamanız ihtimali
trafiktekinden çok daha düşük. Elbette otomobillerin içlerindeki güvenlik kafesleri, yangın söndürme
sistemleri, 6 noktadan bağlı özel
emniyet kemerleri, yanmaz yarış
tulumları, kasklar ve daha birçok
önlem bu sporu sanılanın aksine
oldukça güvenli hale getiriyor.
Dolayısıyla hız tutkusunu caddede
sürat yaparak yaşayan gençleri
pistlere, doğru ve güvenli ortamlara yönlendirmenizi öneririm.

Motokros, karting, E-spor,
BOM… Kariyerini biraz anlatır
mısın?
Cem Bölükbaşı - 5 yaşında motokros ile başladığım spor kariyerime, 2 tekerden 4 tekere, yani
kartinge geçerek devam ettim.
Uzun süre karting yaptıktan sonra
sponsor bütçesi bulunamadığı için
E-spora yöneldim ve dünya sıralamasında ilk sene 5’inci, sonraki
sene 2’nci oldum. Bu sezonda ise
Borusan Otomotiv Motorsport’un
Genç Yetenek Projesi dahilinde
bana tanınan fırsatla GT4 European Series’de ilk uluslararası starımı
aldım. Takip eden yarışta takım
arkadaşım İbrahim Okyay ile birlikte podyumun ikinci basamağına
çıkmayı başardık. Bayrağımızı
dalgalandırmak harika bir histi.
Son gelişme olarak da Eylül ayında
bir Formula yarışında start aldım.

Yerinde uyarıların için teşekkürler Ahmet. Gençler demişken
sevgili Cem’e yönelmek isterim,
sen de caddede sürat yapan bir
genç oldun mu hiç?
Cem Bölükbaşı - Olmadım. Pistlerde, doğru ve güvenli ortamda

E-sporların gerçek dünyaya katkısı oluyor mu?
Cem Bölükbaşı - Kesinlikle evet!
Bana gerçek yarışlarda en büyük katkıyı sanaldaki deneyimlerim sağladı.
Hem pistlere alışıp onları ezberlemek
için simülasyonu kullandım, hem de
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tampon tampona mücadele konusunda deneyim kazandım. BOM’un
başlattığı Sanaldan Gerçeğe Giden
Yol projesinin de benim bu konudaki
yeteneğimin görülebilmesini sağladığını da söylemeliyim.
Simulatör başında bir hayli zaman geçiriyorsun. Peki ya fiziksel
sporlarla aran nasıl?
Cem Bölükbaşı - Çok sıkı bir
fiziksel antrenman programına devam ediyorum. Gerçek yarışlar için
son derece zinde ve fit olmak önemli ve ben de olabileceğim en yüksek
seviyeye gelmeye çalışıyorum.
Hedeflerin?
Cem Bölükbaşı - E-spordan
gerçeğe geçen ilk profesyonel yarış
pilotu olmak istiyorum. Bunun
dışında çocukluk hayalim olan
Formula 1 en büyük hedef ama tek
değil. Yarıştığım tüm kategorilerde
en üst seviye her zaman hedefim.
Gençlere ne önerirsin?
Cem Bölükbaşı - Asla pes etmemek bence en önemlisi. Hedefleri-

niz yüksekse ulaşması elbette zor
ve uzun olacaktır, ama yılmadan
devam ederseniz ulaşamayacağınız hedef yok.
Peki Ahmet, siz de takım olarak
E-sporlara önem veriyorsunuz.
Neden? Biraz bahseder misin?
Ahmet Köseleci - E-sporlar
günümüzde ciddi yükselişte ve
geleneksel sporlarla aradaki mesafe kısalıyor. Gelişmekte olan bu
sektörde en ideal koşullarda yer
almak, gerçek takımda olduğu gibi
sanal ortamda da yetenekli gençlere destek olmak ve onları uluslararası arenaya taşımak hedefini
belirledik. Böylelikle 2018’de ‘Sanaldan Gerçeğe Giden Yol’ sloganı
ile organize ettiğimiz BOM E-Team
GT Şampiyonası doğdu. Amacımız
bu iki dünyanın birbirine sağlayabileceği faydaları kullanmak. Bunu
da şampiyona finalistleri arasından
seçilen 3 BOM E-Team pilotumuz
ile gerçekleştirdik 2019’da. Bir de
en önemli ödülümüz olan gerçek
pist yarışında start almak konusu
var. Bu arkadaşımızı da seçmek

için tüm finalistlerimizi önce
BOM Akademi Performans Sürüş
Eğitimi’ne, orada seçtiğimiz 4
kişiyi de Motor Sporları Eğitimi’ne
aldık. Aralarından kazanan Tunca
Gönüldaş oldu ve şu anda slogana
uygun olarak sanaldan gerçeğe
geçmeye hazırlanıyor. Çok yakında
turkuaz BMW ile piste çıkacak.
Sanalda deneyimi olan pilotları
başarılı buluyor musun?
Ahmet Köseleci - Kesinlikle
evet. Simülasyon sayesinde 10
saniye içinde istediğiniz pistte
bulabiliyorsunuz kendinizi. Özellikle kullanılan direksiyon setleri
ve diğer ekipmanın gelişmesi ile
benzerlik ileri seviyeye taşınıyor.
Elbette gerçek otomobilin içindeki
ısı, stres ve G kuvvetine maruz
kalmıyorsunuz, ama kesinlikle çok
iyi bir antrenman metodu.
Ebeveynler çok mutlu olmayabiliyor galiba?
Ahmet Köseleci - Hiç kimse evladının ekran başında uzun saatler geçirmesini istemiyor ama ne şekilde
ve ne amaçla olduğuna bir bakmak
doğrusu. E-sporların da geleneksele
olan katkısı ve bunun bir kariyer
olabileceği de bir gerçek.
Sanal şampiyonalar devam edecek mi?
Ahmet Köseleci - Evet. 2020’de
bizi temsil edecek takımımızı seçmek için 2019’da organize ettiğimiz şampiyonada final yarışımıza
hazırlanıyoruz. Finalistlerimiz
antrenmanlarına devam ediyorlar.
Yarışlarımız Borusan Otomotiv
Motorsport kanalından canlı
olarak yayınlanıyor. İsteyenleri 24
Kasım’da saat 21-00’de bekleriz.
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Saint-Joseph yıllarınızda nasıl bir
öğrenciydiniz? Döneminizdeki eğitim
hakkında neler söylemek istersiniz?
1955 İzmir doğumluyum. İzmir’de
dört sene Saint-Joseph’te okudum.
Alsancak’ta güzel, küçük, sevimli bir
okulumuz vardı. Fotoğraflarından
gördüğüm kadarıyla zamanla okul
büyüdü. Ortaokul sonrasında lise için
İstanbul’a geldim. Daimi yatılıydım o
dönemde. O zamanlar İzmir Saint-Joseph’te ortaokul son sınıfından
lise kısmına öğrenci önerilirdi. Önerilenler listesine girince çok sevinmiştim.
O yaştan başlayarak kendi kendini
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yönetmeyi, idare etmeyi öğrenmeye
başladım. O anlamda yatılı okulu
önemserim. Öğrenmek isteyen, çaba
sarfeden, disipline uyan ama yaramazlığını da yapan bir öğrenciydim. İlk
10’un içinde olurdum ama hiç birinci
olduğumu hatırlamıyorum. İkmale
kalmadan lise sona kadar getirdim.
Lise sonda fizikten ikmale kalmıştım
ve bunun da bana epey bir faydası
olmuştu. Üniversiteye gittiğimde ilk iki
dönem fiziğin kapağını bile kaldırmama gerek kalmamıştı. Bizim dönemde
yalnızca erkek öğrenciler Saint-Joseph’te okuyabiliyordu. Sonradan kız öğ-

rencilerin de okula alınması okula çok
daha fazla değer kattı. Saint-Joseph’te
daima sıkı bir eğitim vardı. Kimsenin
gözünün yaşına bakmazlardı. Zor bir
okuldu. Ortaokuldan itibaren branşlarında çok değerli, çok nitelikli hocalarla büyüdük. 64 yaşımda baktığımda
bile görüyorum ki, gerek Türk ve
Fransız öğretmenler gerekse Frère’ler
ve misyona gelenler bizlere çok şey
kattılar. Yalnızca ders vermediler,
bizlere hayatla ilgili de birtakım nosyonlar verdiler. Genel olarak söylemek
gerekirse Saint-Joseph Türkiye’nin en
köklü ve değerli eğitim kurumlarından

9:3'&ÿ*×2*?Ǝ
biridir. Türkiye’nin yetişmiş değerlerine
bakıldığında da zaten bunu kanıtlayan
bir okuldur. Sanatçısından politikacısına, bürokratından doktoruna kadar
her meslekte Saint-Joseph mezunlarını
görebilirsiniz.
Saint-Joseph sonrası eğitim döneminizle ilgili bilgi verir misiniz?
Saint-Joseph’ten sonra Hacettepe
Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirdim. İlk işim Petkim Aliağa Kompleksindeydi. Ardından anti korozyon
uygulamaları yapan bir şirkette şantiye
şefliği yaptım. Daha sonra bir boya
fabrikasında özel amaçlı boyalar bölümünde mühendis olarak çalıştım. 1984
yılında Oyak Renault’ya boya atölyesi
şefi olarak girdim.
Uzun yıllar boyunca Oyak Renault’da çeşitli kademelerde görev
aldınız. En son Oyak Renault Genel
Müdürlüğü görevini yürüttünüz. Kariyerinizi sizden dinleyebilir miyiz?
Belirttiğim gibi, Oyak Renault’da
boya atölyesi şefi olarak işe başladım.
Bu görevi 5 yıl sürdürdüm. Daha
sonra kapasiter yatırım projelerinde
ve Renault 9 projesinde görev aldım.
Ardından montaj departmanı müdürü
oldum. Sonrasında finansal bir içerik
aldı görevim, bütçe ve endüstriyel performans kontrol bölümünü yönettim.
Daha sonra üretimin yarıdan fazlasını
ihraç edeceğimiz ve ülkemiz için de bir
ilk olan büyük bir projede endüstriyel
proje şefi oldum. Bu görevler bana
bütün fabrikaya hitap etme imkanı
sağladı. O iş bitti, bu sefer Karoseri Montaj ve Mekanik Fabrikaları
Direktörlüğünü üstlendim. O zaman
5.000 dolayında çalışanımız vardı. Renault’nun Avrupa dışındaki en büyük
endüstriyel üretim platformu olmaya
doğru gidiyorduk. Ve ekibimizle birlikte ülkemiz için de çok anlamlı başarılara imza attık. Renault Grubu içinde
üretim, kalite ve performans rekorları
kırdık. Özellikle çalışma hayatında
zaman su gibi akıyor. Bu görevi 10 yıl
boyunca sürdürdüm. Sanırım Renault
içinde dünyada bu kadar uzun süre bu
görevi sürdürebilen pek kişi olmamıştır. 2010 Yılında Fas’ta Tanca şehrinde
Renault’nun yeni bir fabrika projesi
vardı. Renault beni fabrikanın kuruluş
aşamasından başlayarak genel müdür
olarak görevlendirdi. Üç yıl boyunca
temelden başlayıp ilk arabaların çıkı-

şına, 80-90 bin kadar üretimi tamamlayıncaya kadar bu görevi yürüttüm.
Tabii bu çok büyük bir tecrübe oldu.
Endüstrisi daha yeni gelişmeye başlayan bir ülkede teknolojik ve kompleks
bir ürünü ve oldukça büyük bir üretim
tesisini kurup devreye almak önemli
bir tecrübeydi. Renault’nun farklı
ülkelerdeki birçok biriminden gelen
kişilerden oluşmuş bir ekibimiz vardı.
Adeta Birleşmiş Milletler gibiydik. Çok
farklı kültür ve anlayıştaki insanı profesyonel bir hedef doğrultusunda sevk
ve idare etmek, yabancısı olduğunuz
bir ülkenin değerlerine saygı göstererek
amaçlarınıza ulaşmak ayrı bir tecrübe
konusuydu. 2013 yılı sonunda bu görevi tamamladığımda emekli olmaya
karar verdim. Arada gidip gelmeler
olsa da üç yıl ailemden uzak geçmişti.
Ancak hayat sürprizlerle dolu. 1.5 yıl
sonra Renault Türkiye’deki fabrikanın
başına genel müdür olarak gelmemi
istedi. Ardından yeniden çalışmaya
başladım ve bu görevi 2 yıl sürdürdüm.
Sonrasında kendime ve eşime daha
çok zaman ayırabilmek için ikinciye
emekli oldum. Renault maceram
böyle. Emelki oldum ama ilişkim
bitmedi. Halen Oyak Renault Yönetim
Kurulu üyeliğive danışmanlık görevi
yapıyorum. Okulda da iş hayatında da
her şeyi zevkle ve keyif alarak yapmaya çalıştım. Öğrencilik bazen hiç
keyifli olmuyor ama çalışma hayatının
da bazen çok keyifsiz anları oluyor
kuşkusuz, olsun. Başarısızlıkları geçici,
başarıları kalıcı kılmaya çalışacaksınız.
Ve bir hedef için daima ekip çalışması
yapacaksınız. Ben hiçbir zaman “bunu
ben yaptım” demem, “biz yaptık”
derim. Eğitim hayatımız boyunca
Saint-Joseph bize, challenge alma,
hedefler belirleyip bunlara ulaşma kültürü verdi. Bireysel başarının önemini
vurguladı. Ben ile Biz’i kaynaştırmak
ise kişinin becerisine kalıyor. Tutkularımızı, hedef ve beklentilerimizi belirli
bir dengede tutabilirsek, sonucun “biz
kazandık” tarafını ön plana çıkarabilirsek yaptığımız iş daha değerli ve
kalıcı olur. Aynı zamanda daha fazla
keyif alırsınız. En ileri teknolojiye ya
da robotlara sahip olabilirsiniz, fakat
her şey insanla oluyor. Dolayısıyla
insan kavramını en önde tutarsanız,
hem ekip ruhunu yaratırsınız hem
de insanları geliştirir ve yetiştirirsiniz. Sonuçta bir başaracaksanız, beş
başarırsınız.

Türkiye’de otomotiv sektörü kariyeriniz süresinde nasıl bir seyir izledi?
Otomotiv sektörü montajcılıkla
başladı. Biz de 70’li yıllarda bu işe
başladığımızda çok küçük ölçekte iç
pazara yönelik, yerli müşteriye hitap
edecek arabalar yaparak başladık.
Otomobil endüstrisi kompleks bir
endüstri. Bugün bir araba 6.000-7.000
parçadan oluşuyor ve bantta 45-50
saniyede bir otomobil üretiliyor. Çok
sayıda insanın alın teriyle üretim
yapılıyor. Yüksek tutarlı yatırımlar
ve teknolojik derinliği ile birlikte çok
ciddi bir ekosistem. Yılda 20.000 araba
yaparak hayatınızı sürdüremezsiniz.
Oyak Renault ilk kurulduğu yıllarda
insan faktörü üstünde çok çalıştı.
Eğitimlerle personelini yetiştirerek
bu noktaya getirdi. Zamanla yönetim kademesi ve personel kalitesiyle
Renault’nun iyi bir şirketi olduğunu
kanıtladı. Türkiye’nin gelişen ekonomik yapısı içinde sürekli bir kapasite
artışına da gitti. İlk kurulduğunda
20.000 kapasitesi olan fabrika bugün
üç vardiya 360.000 kapasiteye sahip.
Hem karoseri hem de mekanik
üretimi yapan Renault’nun sayılı
fabrikalarından biri olmayı başardı.
Türkiye’de binek araçta kendi motorunu, kendi vites kutusunu yapıp satan
Oyak Renault’dan başka bir otomobil
üreticisi yok. Bu bakımdan endüstride bir örnektir. Otomotivde çok
fazla parçayı çok fazla yerden tedarik
ederek üretim yaparsınız. Bütün
bunları bir armoni içinde bantlarda
araba haline getirmek çok büyük
bir organizasyondur. Sürekli projeler, ürün projeleri üstünde çalışılır.
Modeller 6-7 yılda bir yenilenir. Üç
dört yılda bir ürün projesi geliştirilir.
Bu çok dinamik bir süreçtir. Ayrıca
üretim prosesleri olsun ya da yenilik
amaçlı olsun teknolojik projeler de
süreklidir ve bu projeler otomotivde
hiç bitmez. Bu da iyi yetişmiş, genç ve
dinamik bir ekip gerektirir. Halihazırda yalnızca Oyak Renault bünyesinde
7.000 kişi çalışıyor. Yaklaşık 1.700’ü
beyaz yakalı. Bu ekibin önemli bir
bölümü mühendis ve teknik ekipten oluşuyor. Okulumuza dönersek,
mesleki anlamda otomotiv sektörüne
ilişkin alanları tercih edenlere Oyak
Renault’da çalışmayı tavsiye ederim.
Nitekim şirketimizde çok sayıda
Saint-Joseph mezunu çalışanımız var.
Ben şirketin 50 yıl içinde ikinci Türk
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genel müdürü oldum. Benden iki
önceki genel müdürümüz de yine bir
Türktü ve Saint-Joseph mezunuydu.
Tarık Tunalıoğlu arkadaşımız.
Türkiye’de otomotiv sektörü kuruluş yıllarında küçük ölçekli üretim
yapıyordu. İthal edilen parçalar ağırlıktaydı. Bugün geldiğimiz noktada
yerlilik oranı ürün tipine bağlı olarak
ortalama %60 dolayındadır. Ağır
vasıtalarda bu oran biraz yukarıya
çıkıyor. İlk yıllarda ülke toplamında 100.000’in altında olan kurulu
kapasite bu gün 2 milyona ulaşmış
durumda. Ayrıca sadece otomobil
fabrikaları değil, otomobil fabrikalarının tedarikçileri de çok ciddi bir ihracat yapıyor. Günümüzde otomobil
endüstrisi Türkiye ihracatının yüzde
17-18’ini gerçekleştirerek en yüksek
ihracat gelirini ülkemize kazandıran
sektör konumunda. Öte yandan,
otomobil fabrikasında çalışan bir kişi
ülke çapında 7-8 kişinin istihdamı
anlamına gelir. Çünkü sektör kendi
başına ayakta değil. Bir otomobil
fabrikasının kendi personeli var, mal
tedariğinde bulunan yan sanayicileri
var, lojistik, pazarlama gibi her çeşit
hizmet tedariğinde bulunan firmalar
var, ayrıca satış ağında bayileri var.
Bugün otomotiv sektöründe, en
azından kendi çalıştığım fabrika
adına baktığımda dört temel aktivitemiz söz konusu. İlki otomobil üretimi. Mesela dünyada Clio üretiminin %85’ini Oyak Renault yapar ya
da Megane Sedan’ın dünya çapında
tek üretici fabrikasıdır. Binek otomobilde en yüksek üretimi yapar.
İkincisi motor mekanik, vites kutusu, şasi üretimi yapmaktır. Üçüncüsü uluslararası lojistik platformudur.
Bizim fabrikada üretilen ihraç
ettiğimiz otomobil ve parçalarının
lojistik organizasyonu ve sevkiyatını
yapar. Ciddi ölçekte bir platform.
Örneğin Bursa lojistik teşkilatı,
Renault Grubununun dünya çapındaki konteynır trafiğini Bursa’dan
yönetiyor. Dördüncü faaliyetimiz
de Ar-Ge ve mühendislik. Ar-Ge
Direktörlüğümüz Fabrikamızın ve
Renault’nun diğer birimlerinin ürün
ve üretim proseslerinin geliştirilmesinde önemli mühendislik hizmetleri veriyor. Örneğin İspanya’daki bir
proje için çalışıyor veya Rusya’daki
bir işin teknik kararı Türkiye’den
çıkabiliyor .
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Otomotivde yeni trendler nelerdir?
Dijital teknoloji başta olmak üzere
sektörde ne gibi yenilikler gerçekleşiyor?
Yeni trendlerde artık otomobili otomobil yapan dijital endüstri. Birçok
üründe olduğu gibi elektroniğin çok
ilerlemesi, otomobil gibi kompleks
bir üründe de kendisini fazlasıyla
gösteriyor. Kompleksliği artırıyor,
ama müşteri konforu, güvenliği,
rahatlığı ve üretim, kontrol kolaylığı
anlamında da elektronik önemli bir
gelişme. Elektrikli arabalar, otonom
arabalar, nesnelerin interneti teknolojisiyle merkezle iletişim kuran ve
tüm bunları otomatik olarak yapan
arabalar yeni trendler. En önemlisi
elektrikli araçlar. Çevre açısından son
derece önemli. Endüstriyel olarak üretilebilirliğinin ve bunun ticari olarak
sürdürülebilirliğin daha hızlı gelişmesi lazım. Ama şu anda olay çok
ciddi şekilde bataryanın çözümünde
yatıyor. Bugün elektrikli bir otobüse
iki ton civarında batarya gerekiyor.
Elektrikli bir arabaya 300-400 kiloluk
bir batarya koyuyorsunuz. Bunların
küçülmesi, hafiflemesi ve otonomisinin artması lazım. Bu süreçte
Türkiye’deki otomobilcilerin yaptığı
gibi Oyak Renault da faaliyetlerini
sürdürüyor. Bir tık önde olduğumuzu söylebiliriz. Önümüzdeki yıldan
itibaren Hibrid araç yapacağız. Hibrid
aracın motorunu imal edeceğiz ve
tüm Renault içinde bunu sadece biz
yapacağız. Hem kendi hem de bütün
Renault’nun ihtiyacını karşılayacağız.
Sektörün mevcut durumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz? 2020 yılı için
beklentileriniz nelerdir?
2018 Ağustos’undan bu yana
yaşadığımız ekonomik kriz ortamı
ülkenin ciddi darboğazlarından bir
tanesi. Biraz da uzun sürecek gibi
gözüküyor. Bu tip ciddi ekonomik sıkıntılarda, bizim gibi ülkelerde inşaat
sektörü vurulur, otomobil sektörü
vurulur. Biz o sıkı vurulanlardan
olduk. Neyse ki ihracat gücümüz
olduğu için ürettiğimizin %85’inden
fazlasını ihraç ediyoruz. Örneğin
Oyak Renault’da bu sene 360.000
araba yapacağız, 320.000 kadarı ihraç
edilecek. Yine de zor bir dönemden
geçiyoruz. Eninde sonunda bitecek,
fakat sektörün buna topyekün direnebilmesi lazım.

Kariyerini otomotiv sektöründe
sürdürmek isteyen Saint-Joseph’li
gençlere neler tavsiye edersiniz?
Öncelikle “Ne yapacağım, nereye
doğru gideceğim, neler beni mutlu
edecek” soruları önemli. Hayata bakış
değişiyor. Benim çocuğumla düşündüklerimin aynı olmaması çok doğal.
Dolayısıyla elimden geldiğince, evrensel geçerliliği olan çerçevede kalmaya
çalışacağım. Öncelikle sevdiğiniz işi
yapmalısınız her şeyden önce. Sevmediğiniz iş için kendinizi hırpalamanın
alemi yok. Dünyaya bir kere geliyoruz.
İnsan ayakları geri basa basa iş yerine
gitmemeli. Bu gerçekten çok büyük
bir kahır. Aslında çalışmak, hem de
yüksek tempoyla çalışmak bana kalırsa
insan doğasına çok yatkın bir iş değil.
İnsanın aslında tembelliği ya da tatil
yapmayı daha fazla seven bir yapısı
var gibi geliyor bana. Fakat gerçek
hayatta çalışmak gerekiyor. Onun için
de sevdiğin işi yapmak önemli. Kendi
motivasyonunu da kendin yaratmak
durumundasın. Bir şeyi sevmeyebilirsin, ama sevmemenin gerekçelerini de
çok iyi bilmelisin. Dolayısıyla bir şeyi
sevmenin gerekçeleri de onun antitezi olarak onun yanında oluşur. Öte
yandan, herkesin en az bir, ama aslında
birden fazla becerisi, yeteneği vardır.
Önemli olan o yeteneği bütün bir
eğitim süreci içinde kendi iç motivasyonunuzla bulup ortaya çıkarmanız.
Tabii aile ortamının ve eğitmenlerin
de motivasyonu, yol göstermesi ve ışık
tutmasıyla. Bunun süresi de en fazla
üniversitenin ortalarına kadarki eğitim
dönemi. İnsanın hayatta ne aradığını
bilmesi lazım. Diğer yandan, öğrenmenin hiç sonu yok. Ben bir üniversite
bitirdim ama Renault’ya başladıktan sonra en az iki üniversite daha
bitirdim. Öğrenmeye ve yeniliklere
açık olmak, sabit fikirli olmamak, bilgi
sahibi olmadan fikir sahibi olmamak
çok önemli. Saint-Josephten mezun
olup değişik mühendislik alanlarında
eğitim görmek isteyen kardeşlerimiz
öncelikle sebat etmeli. Her işin bir
çıraklık dönemi var. Bundan hiç gocunmamak ve mütevazı olmak gerekir.
Kariyer boyunca bu alçak gönüllülüğü
elden bırakmamak lazım. İnsanın önce
yapılacak işi öğrenmesi, sonra yapması
ve kendisini sürekli kontrol etmesi
çok önemli. Yapılacak işin nasıl daha
mükemmel yapılabileceğine dair kafa
yormak da çok önemli.
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Bize biraz TurkishBank’tan bahsedebilir misiniz?
TurkishBank’ın Grup olarak
hikayesi 1900’lerin başına dayanıyor. 19. yüzyılın ilk yarısında
Osmanlı İmparatorluğu’nda, ticaret
ve finans alanında, henüz ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye
birikimi oluşmadığından 1863
yılında Mithat Paşa öncülüğünde,
çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, devlet desteği ve himayesinde
“Memleket Sandıkları” kuruluyor
ve bu, milli bankacılığın ilk örneği
olarak tarihe geçiyor. Bu modeli örnek alan Kantarcı Kamil Efendi’nin
önerisiyle Kıbrıs’ta 1901 yılında,
o dönemin tanınmış, ileri görüşlü
ve hayırsever kişileri, Müftü Hacı
Hafız Ziyaî Efendi başkanlığında
Lefkoşa İslam İddihar Sandığı
(Nicosia Savings Box) kuruyorlar.
Sandık, toplanılan paralarla sıkıntı
içinde olanlara yardım ettiği gibi
özellikle mali sıkıntı çeken Türk
esnafa borç vererek destek oluyor.
İşte bu yapı zaman içinde evrilerek
bildiğimiz banka haline geliyor
ve Türk Bankası ismini alıyor.
Türkiye’de ilk teşebbüsümüz 1982
yılında Kıbrıs Turk Bankası’nın
İstanbul şubesinin kurulması şeklinde gerçekleşiyor. 1992 ise bizim
için çok önemli bir sene. O yıl hem
Türkiye’deki hem de İngiltere’deki operasyonlarımız birbirinden
ayrılıyor ve TurkishBank UK ve
TurkishBank Türkiye bağımsız birer tüzel kişilik olarak kuruluyorlar.
İşte bu dönemden sonra TurkishBank, Türkiye’de yerel bir banka
olarak hayatına devam ediyor.
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Günümüze gelecek olursak
TurkishBank Grubun; Türkiye,
KKTC ve İngiltere’de bir asrı aşan
tecrübesinden destek alan TurkishBank, müşterilerine “Sınırları Aşan
Bankacılık” yaklaşımı ile hizmet
veriyor. TurkishBank’ın faaliyet alanı; kurumsal, ticari, bireysel ve özel
bankacılığın yanı sıra proje finansmanı ve fon yönetimini kapsıyor ve
banka normal bankacılık faaliyetleri yanı sıra Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına şubeleri
aracılığı ile acentalık faaliyetlerini
de yürütüyor.
Teknolojinin etkisiyle tüm sektörler değişiyor. Dijital bankacılık
Türkiye bankacılık sektörünü nasıl
etkiliyor?
Türkiye gerek genç nüfusu gerek
de akıllı mobil cihaz kullanımının
yüksekliği nedeni ile Dijital Bankacılık’ta oldukça ileride. Deloitte’un, EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve

Afrika) bölgesine yönelik “Dijital
Bankacılık Olgunluk Anketi” 2018
yılı için 38 ülkedeki 238 banka ve
10 FinTech kuruluşunu içeren çalışmasında Türkiye ilk 5’te yer alarak “Dijital Şampiyon”lardan biri
oldu. Türkiye’de rekabet ve müşteri
talepleri dijitalleşmeyi gündem
yapıyor. Gelecekte ‘Açık Bankacılık’
ile bu yarışa hem bankalar hem de
fintechler katılacak.
Bankalarda internet bankacılığıyla başlayan dönüşüm yapay zeka ve
chatbot alanlarına doğru ilerliyor.
Bankaların dijital destekli akıllı
bankacılık yapması müşterilere
yarıyor. Yatırım ve sermaye piyasaları dünyasında ise bu devrimin en
büyük etkilerinden biri ‘robo-advisory’. Robo-advice dediğimiz
teknoloji, yani robot-tavsiye; yapay
zeka yardımı ile çok geniş ve geriye
dönük piyasa verilerini işleyip
anlamlı portföy önerileri yapabilen
algoritmaları kastediyor. Önümüz-

HAKAN BÖRTEÇENE’75
deki 5 yılda, geçtiğimiz 50 yıldan
daha hızlı bir dönüşüm yaşanması
öngörülüyor.
Dijital bankacılığın TurkishBank’ın
gündemindeki yeri nedir?
Dijital Bankacılık TurkishBank
Group olarak gündemimizin en
üstü sıralarında. PSD2 Açık Bankacılık uygulamalarının öncülerinden
İngiltere’deki bankamız hızlı bir
şekilde UK mevzuatına uygun hale
geliyor. Tabii bu bütün grup için
ciddi bir deneyim. Orada öğrendiklerimizi Türkiye ve KKTC’de
kullanmayı hedefliyoruz.
Dijitalleşmenin tarihini, finanstan
otomotive farklı sektörlerin dijitalleşme serüvenlerini anlatan “Dijitopya–Dijital Dönüşümün Yolculuk
Rehberi” kitabına sponsor olduk.
TurkishBank olarak dijital bankacılığa önem verip teknolojimizi bu
yönde geliştirirken “ilişki bankacılığına”, yani insana verdiğimiz önemi
de aynı şekilde devam ettiriyoruz.
TurkishBank Dijital Akım’da güçlü
bir şekilde yer almayı olmayı hedefliyor. Fiziki bankacılığın dijitalleşme
ile buluşması yeni alanlar yaratacak,
fiziksel alanlarla dijitalleşmenin
dengesini doğru hesaplayanlar
avantajlı olacak diye düşünüyoruz.
Yeni neslin bankacılığı bir ürün
veya hizmet olarak değil bir hayat
tarzı olarak görmesi için çalışıyoruz. Özetle, TurkishBank’ta dijital
bankacılık mutlaka olacak ama asla
müşteri bu kanalları kullanmak
için zorlanmayacak, müşterilerimiz
istediği kanalı kullanabilecek. Odağımızda, yani yaptığımız herşeyin
merkezinde 118 yıldır olduğu gibi
gelecekte de müşteri olacak.
Gelecekte bankacılığı ve
TurkishBank’ı nerede görüyorsunuz?
Biz banka olarak gelişen bu teknolojik düzende kendimize kürasyon rolü öngörüyoruz. Bankalar
bundan evvel nasıl güvenilen kurum olarak birikim emaneti görevi
yaptıysa, ilerleyen dönemlerde bu
itibarlarını 3. partileri filtrelemek,
data’nın güvenliğini sağlamak gibi
yeni roller ile sürdürecekler. Sadece biz değil bütün bankalar fark
ettik ki inovasyon dışarıda. Bizler
yapımız gereği risk yöneticileriyiz, bunun bize verdiği bir takım

özellikler var. Bu özellikler parayı
muhafaza etmek için çok iyi ama
inovasyon için o kadar iyi değil.
O zaman şu kaanate geldik ki,
inovasyonu ithal etmemiz lazım.
Yavaş yavaş işyerlerimizi inovasyonu içine alabilecek şekilde düzenlemeye başladık. Genel Müdürlük
binalarımızı, şubelerimizi ortak
çalışma ortamı, yani bir “co-work”
haline getiriyoruz. Yarattığımız bu
alanlarda ağırlıklı olarak fintechleri misafir etme ve bir ekosistem
oluşturma arzusu içerisindeyiz. Bu
şekilde tarafların birbirine daha da
yaklaşarak ürün geliştirmede, hizmet sağlamada sinerji yaratmalarını istiyoruz. Bizi diğer bankalardan ayıran en önemli özellik olan
Londra’daki varlığımızdan dolayı,
Türk fintechlerin bizden böyle bir
hizmet beklediklerini görüyoruz.
“Bize İngiltere’de bir çalışma alanı
sağlayın ve gelip orada şube açalım,
bir temsilci gönderelim ama tanıdığımız bildiğimiz yerde olalım” diyorlar. Tabii bu kurumların bankacılık, muhasabe gibi ihtiyaçları da
var. Bizim de faaliyet gösterdiğimiz
üç ülkede ihtiyaca cevap vermek
üzere böyle bir dönüşüm programımız devam ediyor. Sanırım
2020 yılında her üç ülkenin fiziksel
dönüşümü tamamlanmış olacak.
Bize Açık Bankacılıktan bahsedebilir misiniz? Onun müşterilere ne
gibi faydası olacak?
Evet, Birleşik Krallık’taki bankamız aracılığı ile bir uyum sürecine
girdiğimiz “PSD2” hayatımıza
“Open Banking” kavramını soktu. Bu inisiyatif bankaları APİ’ler
yani ara yazılımlar vasıtası ile veri
paylaşmaya zorluyor. Sonraki adım
ise iş modelini platform bankacılığına döndürmek. Yani tek bir arayüz
üzerinden bütün banka hesaplarının kontrol edilmesi ve işlem
yapılması. Yalnız bu özgürlük ve
açıklık hangi kuruma ne denli rıza
verdiğinize tabi, bu durum da kişisel
verilerin korunması endişelerinin
etkisi. Konuşulan bir ilginç detay ise
müşterilerin bir finansal kurumdan
tüm geçmiş veri logunu sildirme
hakkı, akıllara bir çok soru işareti
getiriyor. Bankacılık için bu daha
da kafa karıştırıcı olabiliyor, sonuç
olarak bankalar kredi gibi ürünlerde

müşteri bilgilerinin teknik analizine
dayanarak hareket etmek durumunda. Tabii data müşteriye ait, bankaya
değil. Yani artık “kral” müşteri.
Telekom sektöründeki numara taşıma gibi bankalar arasında da IBAN
numarası taşınacak ileride. Platform
bankacılığını yapmaya hazır olan
banka fark yaratacak. “PSD2 Open
Banking” ise platform bankacılığının başlangıcı veya ilkokulu olacak
diyebiliriz. Türkiye bu konuda
başlangıç noktasında. TurkishBank
olarak biz UK’deki bankamızda
edindiğimiz deneyimleri Türkiye’de
mevzuatın oluşması anından itibaren kullanmak ve bu konuda öncü
olmak istiyoruz.
Nakitsiz toplum ve ekonomiye
ilişkin görüş ve değerlendirmeniz
nedir?
Nakit mutlaka hayatımızda
olmaya devam edecek. Bankacılık
demek risk yönetimi demek. Teknoloji çökerse veya ödeme sistemlerinde sorun yaşanırsa hayatın
durmaması için nakit gerekli. Altın
buna iyi bir örnek, bütün teknolojik gelişmeye rağmen altın binlerce
yıldır hem değerini koruyor, hem
de hala dünyanın her yerinde konvertibl. Öte yandan, dünya hızlıca
nakitsiz hale geliyor. İleride sanal
cüzdanlar çok yaygınlaşacak. Bir
sonraki aşama da kripto paraların
geleneksel paraların yerini alması.
Apple’ın Goldman Sachs ile son
çıkardığı fiziki ve sanal kredi kartı
bir başlangıç olabilir. Burada banka
güvenliği, Apple ise teknolojiyi
temsil ediyor. Sanal veya fiziki tüm
kredi kartı harcamalarında %1 ile
%3 arasında kazanılan Apple Cash
ise ileride çıkması muhtemel Apple
Money için belki de ilk adım. Aynı
zamanda İngiltere gibi ülkelerde nakitsiz toplum hedefinin bir
nebze tekrar değerlendirildiğini
görüyoruz. Bunun sebebi nakitsiz
toplum hedef ve sürecinin maalesef
toplumda en hassas müşterileri en
kötü etkilediğini görüyoruz. Bunlara örnek olarak yaşlı müşteriler,
büyük şehir veya kırsal bölgelerde
yaşayan müşteriler bu konudan
zarar görebiliyor. Artık bu müşterilerin ihtiyacını da düşünerek daha
temkinli adımlar atılmaya başlandı.
Teşekkürler
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kağıt fatura verilmesi zorunludur.”
Ayrıca Mali Mühür ile imzalanmayan E-Fatura geçerli değildir.
E-Fatura’nın web tabanlı sistemsel işleyişi yönünden ise “GİB
Portalı”, “Entegrasyon” ve “Özel
Entegrasyon” gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Entegrasyon
Yöntemi ihtiyari olmakla birlikte,
özellikle ticari işlem cirosu yüksek
büyük şirketler tarafından tercih
edilmektedir.

1.2. E-FATURA KULLANMA
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1. E-FATURA

1.1. E-FATURA’NIN TANIMI

397 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği (“Tebliğ”) uyarınca E-Fatura’yı
“Elektronik ortamda kaydı tutulan,
görünümü UBL TR standartlarına uygun şekilde ve ticari ilişki
taraflarının elektronik bir platformda iletişimine olanak sağlayan,
Gelir İdaresi Başkanlığı (“GİB”)
yönetiminde VUK hükümlerine
uygun olarak belirlenen şekil ve
içerik şartlarını haiz fatura” olarak
tanımlamak mümkündür.
E-Fatura’nın, faturanın taşıdığı
hukuki şekil şartlarını haiz olması
gerekmektedir. Ancak “Aynı mal
veya hizmet satışı işleminde hem
kağıt faturanın hem de elektronik
faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Müşterinin
talep etmesi durumunda ise genel
hükümler çerçevesinde sadece
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E-Fatura uygulaması, 14.12.2012
tarihli ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
421 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği
ile aşağıda yer alan mükellefler için
zorunlu hale getirilmiştir.
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına
sahip olanlar ile bunlardan 2011
takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt
satış hasılatına sahip olanlar.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli (III) sayılı listedeki malları
imal, inşa veya ithal edenler ile
bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden
31/12/2011 tarihi itibariyle
asgari 10 Milyon TL brüt satış
hasılatına sahip olanlar.”
3.1.3. Bu Tebliğ kapsamında
zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar
ve ifa ettikleri hizmetler için

düzenledikleri faturaları 1/4/2014
tarihinden itibaren elektronik
fatura olarak göndermeleri ve
almaları zorunludur.”
3.1.7. Bu Tebliğ kapsamında
elektronik fatura ve elektronik
defter uygulamasına geçme
zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme
(devralma şeklinde birleşme ve
yeni kuruluş şeklinde birleşme)
veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya
birleşilen tüzel kişi mükellefler
ile tam bölünme veya tür (nev’i)
değişikliği sonucunda ortaya
çıkan yeni tüzel kişi mükellefler
elektronik fatura uygulamasına
geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda
işlemin ticaret siciline tescil
tarihini izleyen ayın başından
itibaren 3 ayı geçemez.”
Takiben, E-Fatura kullanma zorunluluğunun kapsamı kullanıcılar
itibariyle genişletilerek, 20.06.2015
tarihli ve 29392 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren 454 Sıra No.lu VUK Genel
Tebliği uyarınca, aşağıda yer alan
mükelleflere de E-Fatura kullanma
yükümlülüğü öngörülmüştür:
a) 2014 veya müteakip hesap
dönemleri brüt satış hasılatı 10
Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı
Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli I sayılı listedeki malların
imali, ithali, teslimi vb. faaliyet-
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leri nedeniyle Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler.
(Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları
nedeniyle bu bent kapsamında
değerlendirilmeyecektir.)
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa
ekli III sayılı listedeki malları
imal, inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı,
2014 hesap döneminde sağlayan
mükellefler 1/1/2016 tarihinden
itibaren, 2015 veya müteakip
hesap dönemlerinde sağlayan
mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar
vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren, (b) ve
(c) bentlerinde sayılanlardan bu
Tebliğin yayım tarihinden önce
lisans alan veya mükellefiyet
tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden itibaren, bu Tebliğin yayım
tarihinden sonra lisans alan veya
mükellefiyet tesis ettirenler ise,
lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen
hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek
zorundadır. Bununla birlikte,
lisans ya da mükellefiyet tesis
tarihi ile izleyen hesap dönemi
arasındaki sürenin üç aydan kısa
olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin
başından itibaren elektronik
defter tutabilecekler ve e-Fatura
uygulamasına geçebileceklerdir.
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E-Arşiv uygulaması 433 Sıra
No.lu VUK Genel Tebliği ile yasal
zemine kavuşmuştur. 30.12.2013
tarihli ve 28867 No.lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
söz konusu Tebliğ uyarınca E-Arşiv
Uygulaması, “GİB tarafından belirlenen standartlara uygun olarak
faturanın elektronik ortamda
oluşturulması, elektronik ortamda
muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan uygulamayı” ifade
etmektedir.
Genel kural E-Arşiv uygulamasına kayıt olma zorunluluğunun
söz konusu olmamasıyla birlikte,
433 ve 464 Sıra No.lu VUK Ge-

nel Tebliğleri uyarınca, “internet
üzerinden satış yapan ve 2014
ve takip eden yıllarda brüt satış
hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde
olanlara” E-arşiv sistemi kullanma
yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca
bu sistemle, faturanın 2.nüshasının
da elektronik ortamda saklanarak
ibraz edilmesi öngörülmüştür.
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Türk Ticaret Kanunu madde
64’e getirilen 26.06.2012 tarihli
değişiklik ile“Ticari defterlerin
elektronik ortamda tutulması
hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim
kurulu karar defterinin kapanışında noter veya ticaret sicili
müdürlüğü onayı aranmaz. Fiziki
ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl
tutulacağı, defterlere kayıt zamanı,
onay yenileme ile açılış ve kapanış
onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.” hükmüne
istinaden E-Defter yasal zemine
kavuşmuştur.
E-Defter’in kullanımı da, E-Fatura’da olduğu gibi 421 ve 454
Sıra No.lu VUK Genel Tebliğleri
ile birlikte bazı mükellef grupları
için zorunlu hale getirilmiştir. Her
iki mükellef grubu da, E-Defter
açısından da E-Fatura ile aynıdır.
E-Defter de, E-Fatura’da olduğu
gibi Maliye Bakanlığı’nın denetiminde olmak üzere GİB tarafından
yönetilmektedir.
Mali Mühür ile imzalanmayan
E-Defter geçerli değildir. Ancak
E-Fatura’dan farklı olarak E-Defter’in geçerli olabilmesi için Mali
Mühür veya E-imza ile imzalanması yetmemekte, ayrıca belgenin
E-Defter uygulaması ile berat
dosyasının oluşturularak GİB Sistemi’ne yüklenmesi gerekmektedir.
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■ Altyapının gerekli donanımda ve
yeterlikte olmaması, sistemleri
yürütebilecek istihdam eksikliği
■ Sistem güvensizliğinden kaynaklanan sebepler ile şirket gizli
bilgilerinin ifşasına yol açma
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tehlikesi , yine aynı sebepler ile
Türk Ceza Kanunu’nda ve Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan
siber suçların artma tehlikesi
■ Söz konusu belgelere ilişkin yasal mevzuatın sıklıkla değişmesi
sebebiyle şirketlerin, uyum
sürecine adapte olmakta zorlanmaları, bu sebeple dahilde
ekstra personel istihdam etme
zorunluluğunun ortaya çıkması
neticesinde maliyetlerin artması
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■ Elektronik ortamda muhafaza
edildiğinden dolayı, önemli ölçüde (kağıt, arşiv, fatura düzenleme, defter basımı, saklama,
onay maliyetleri, postalama,
işleme, iletim maliyeti, istihdam
ihtiyacının azalması gibi) finansal tasarruflar sağlamaktadır.
■ Özellikle kağıt tasarrufu sağladığından dolayı, çevre dostudur.
■ Faturalaşma süreçlerini (faturanın iletimini) pratikleştirmekte,
belgeye erişimi hızlaştırmakta,
arşivlemeyi kolaylaştırmaktadır.
■ Vergi denetimi gibi bilgi ve belge
denetimlerini kolaylaştırarak ve
hızlandırarak, vergi kaçakçılığını
minimize etmektedir.
■ Denetimleri kolaylaştırmasının
bir sonucu olarak, faturadaki
hatalar ve taraflar arasındaki
uyuşmazlıklar da en aza indirgenmektedir. Kayıp, çalınma
gibi durumlar da minimize
edilmektedir.
■ Veriler bilgi işlem sistemlerine daha kolay aktarılabilir ve
böylece, tahsilatların takibi de
hızlanarak kolaylaştır.
■ E-Fatura başvuruları elektronik
platformda gerçekleştirildiğinden dolayı, başvurular hızlı ve
efektif bir şekilde gerçekleştirilmektedir ve bürokratik işlerle
uğraşılmamaktadır.
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Sayın Mehmet Sakınç sizi kısaca
tanıyabilir miyiz?
İlkokulun 1. ve 2. sınıflarını Manisa’nın köyü Halitpaşa’da okuduktan
sonra geri kalan üç yılı Trakya’nın
köylerindeki ilkokulda bitirdim. Pertevniyal Lisesi’ndeki eğitimimi tamamladım. 1964-1965’te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümü’ne
girdim. Mezun olduktan sonra yedek
dal olan jeolojideki dersleri de tamamlayarak lisans diploması aldım ve 1971
yılında Jeoloji Bölümüne asistan oldum. 42 yıl sürecek olan akademik ve
meslek hayatım böylece başlamış oldu.
1989’da Teknik Üniversite’ye geçtim,
tüm akademik ilerlemelerimi İTÜ’de
yaptıktan sonra 2013’te emekli oldum.
Ancak üniversitedeki faaliyetlerim halen devam ediyor. Kendimin oluşturduğu küçük bir doğa tarihi müzesi var.
Müzede fosillerden oluşan koleksiyonlar sergileniyor. Zaman zaman İTÜ’ye
gidip müzede güncellemeler yapıyorum. Uğraşlarım yalnız bu müzeyle
sınırlı değil, son yıllarda deniz biyoloğu
Levent Artüz’ün Marmara Denizi’nde
yürüttüğü Marem projesinde araştırmacı olarak çalışıyorum.
“İstanbul Saint–Joseph Lisesi Tarihi
Bitki Koleksiyonu” kitabınız çok kapsamlı bir çalışma. Eserinizin yazım
süreci hakkında bilgi verir misiniz?
Pertevniyal Lisesi mezunu olmama
rağmen lisemle ilişkim Saint-Joseph
kadar olmadı diyebilirim. 1997’de
Saint-Joseph’le tanıştım. Bir gün Or-
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han Bursalı telefonda “Saint–Joseph’in
bir doğa müzesi var. Buradaki koleksiyonları Yapı Kredi Vedat Nedim Tör
Müzesi sergilemek istiyor. Bu konuda
müze müdürü Şennur Hanım ile
iletişime geçer misin” dedi ve telefonu
kapattı. Şennur Hanım ile konuşmak
için Galatasaray’daki müzeye gittim.
Onlar Saint-Joseph Lisesi’ndeki kuş
koleksiyonlarını sergilemek istiyorlardı. Bu konuda danışmanlık yapmamı
istediler. Bunun üzerine çalışmalara
başladık. Yalnız kuşlar değil, kelebek,
böcek gibi koleksiyonları liseden
alarak Beyoğlu’nda Vedat Nedim Tör
Müzesi’nde sergiledik. Sergi, öğrencilerin hücumuna uğradı. Serginin
kitabı da “Nuh’un Gemisi Beyoğlu’nda” adıyla yayınlandı. O zamanın lise
Müdürü Michel Bertet ile tanışıklığımız epey artmıştı. Sık sık liseye
gidiyordum. Doğa Müzesi oluşturma
konusunda müdüre çeşitli önerilerde
bulundum ve müzenin içinde bulunan her şeyin envanterini çıkardım.
Koleksiyonlar eski dolaplarda toz
toprak içindeydi ve öğrenciler de girmiyordu. Müdüre durumu anlatarak
orayı düzeltmeye başladık. En üst kata
bir depo yapıldı, bütün örnekler oraya
taşındı. Derin dondurucular alındı,
bitkiler içine konuldu, örneklerin
temizlikleri yapıldı vesaire. Botanikçi
arkadaşım Necmi Aksoy’la müze içinde dolaşırken bir köşede toz toprak
içinde duran, üstünde “Kadıköy Florası” yazan 10 adet bitki kataloglarını
bulduk. Müdüre rica ettik, “Bunları

alıp üniversiteye götürelim, derin
dondurucuda böceklerden korumak
için muhafaza edelim. Daha sonra tarayarak dijital ortama alalım ve yeniden düzenleyelim” dedik. O da kabul
etti. Başlangıçta kitap projesi yoktu.
Düzenleyip geri verecektik. Sonradan
bitki etiketlerini detaylı inceleyince bir
çok değerli bilgiye ulaştık. Frere’lerin
nerelere gidip bitki topladıklarını
öğrendik. Ben de bu bilgileri kitap
haline getirebilir miyim düşüncesi
oluştu. Bu işleri yaparken bir yandan
bitkileri taradık, dijital ortama aktardık. Bitkiler hakkında verilen bilgiler,
bitkinin Latince adı, toplandığı yer
ve yılı ile kimin topladığı etiketlere
yazılmıştı. Bunlar bilgisayara kayıt
edildi. Bir bitkinin kimliğine ulaşmak
artık çok kolay olacaktı. Bu çalışmalar
yapılırken bunları yayınlayacağımı
düşünmeye başladım. Öyle ya bir
asırdan fazla bir zamanki Boğaziçi
Florasının örneklerini sunmak kolay
bir şey olmayacaktı. Bir tesadüf eseri
tanıştığım İş Bankası Kültür Yayınları Müdürü Ahmet bey koleksiyon
hakkında bilgi alınca, herbaryumu İş
Bankası Kültür Yayınları olarak yayınlarız dedi ve süreç başladı. İnanın
bu bilimsel çalışmaktan çok daha zor
oldu. Bitkilerin özel fotoğraf çekimleri İş Bankası Yayınları fotoğrafçıları
tarafından Celal Şengör’ün İTÜ’deki
odasında 15 günde tamamlandı.
Yazıların çoğu ise hazırdı. 2013’te
İş Bankası’ndan arayıp “Kitap çıktı,
görmek ister misiniz” dediler, “Hayır
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istemem” dedim. O kadar bunalmışım ki görmek dahi istemedim. Bir
TV programında kitabın tanıtıldığını
gördüm. Yani ilk kez televizyonda
görmüş oldum. Kanımca, kitabın
ismi nedeniyle pek satılamadı. Kitap
“İstanbul Saint-Joseph Lisesi Tarihi
Bitki Koleksiyonu” adıyla yayınlandı.
Bu ikinci isim olacaktı, kitabın asıl
ismi “İstanbul Boğazı Florası” ikinci
isim de “İstanbul Saint-Joseph Lisesi
Tarihi Bitki Koleksiyonu olmalıydı.
Bu yalnızca kitabın birinci cildinde
birkaç sayfa sonra belirtiliyor. Bu
nedenle kitap kimsenin dikkatini çekmedi. Çünkü bu bitkiler Boğazın her
iki yakasının tepelerinden toplanmış
bitkilerdi. Kitap İş Bankası tarafından
lisede bir açılışla tanıtıldı. Epey sonra
bu kitabı Viyana Doğa Tarihi Müzesi’ne götürdüm. Benden sanki bir
hazine alır gibi aldılar kitabı. Bizim
toplumda ne yazık ki bunların değeri
pek bilinmiyor.
“350 Soruda Yer’in Evrimi” kitabınızda ise herkesin anlayabileceği
bir dille gezegenimizin evrimini
anlattınız. Popüler bilimin önemi
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Bilim ve Gelecek dergisi benim
ara sıra yazılar yazdığım bir dergi.
Onlarla yakın ilişkimiz var. Eğer bilim
toplumu yaratmak istiyorsak, bilimi
olduğu gibi onun sert kuralları içinde
değil halkın anlayabileceği bir şekilde
topluma yansıtmalıyız. Yoksa bilim
üretildiği yerde sırça köşkler içinde

kalır. Ben her zaman yazılarımda
konuları hep halkın anlayabileceği
şekilde anlatmışımdır. İşte Yerin Evrimi de böyle bir kitapdır. Bu jeolojik
ve biyolojik evrimi iç içe anlatan bir
çalışmadır. Bizde evrim hep biyolojik açıdan anlatılır. Oysa biyolojik
evrimi anlamanız için jeolojik evrimi
anlamanız gerekir. Evrimin anlatılmasında biyolojik evrim tek başına
bir şey ifade etmez. Evrim bir süreçler
topluluğu ise ilk önce jeolojik evrimi
kavramalıyız ki biyolojik evrimin bir
anlamı olsun. Bütün dünya tarihi boyunca ikisi birlikte yol alır. Evrime etki
eden faktörler, süreçler vardır. Ben o
kitabı bu kapsam içinde yazdım. Yeri,
küreselleri ile anlatmaya çalıştım.
Çünkü bir küresel (sfer) birbirlerine bağımlı süreçler dizileri içerir.
Örneğin atmosfersiz bir biyosferi
veya hidrosferi düşünebilir misiniz?
Bu mümkün değil. Atmosferinden
hidrosferine, litosferinden astenosferine kadar bütün küresellerdeki olayları
ortaya koyarak bir jeolojik zaman
çizelgesi kapsamında hem jeolojik
hem de biyolojik evrimi popüler bir
anlatımla okuyucuya sundum. Kitap
iki baskı yaptı.
Bilim insanları çağımızı antropojen çağı olarak tanımlıyorlar.
İnsanlık için son çağ diyenler de
var. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
İnsan ilginç bir canlı. Onu anlamak mümkün değil. Ne yapacağını

önceden kestiremiyorsunuz. Dünya
insanın yaptıklarına tahammül ettiği
kadar etti. Artık yeter demiş olmalı ki,
çok şiddetle karşı koymaya başladı.
Homo sapiensler, yani bizler dünya
doğası için son derece tehlikeliyiz.
Çünkü kendi çıkarlarımız için doğayı
acımasızca yok ediyoruz. Türkiye’de
bunun en tipik örnekleri yaşanıyor.
Siz dağlardan denizlere akan derelerin, akarsuların önlerini HES’lerle
kapatırsanız, yağmurlar yağdığında
karlar eridiğinde, sular HES MES
dinlemez bir an önce denize ulaşmak
için önünde ne varsa yok eder. Bu akıl
mıdır? Örneğin Karadenizle dalga
geçer gibi sahil yolu yapıldı. Görüyoruz, Rize’de, Trabzon’da, Ordu’da,
Samsun’da, Düzce’de, bütün Karadeniz sahil şeridine yol yaptılar. Oraları
heyalan bölgesi, bir de Karadeniz dev
dalgalarıyla yolu dövüyor. Jeolojik
yapıyı bilmezsen, proje yapacağım
diye hiçbir şeyi öngöremezsen sonucu
böyle olur. İnsanın gerçekten kendisine bir çekidüzen vermesi lazım. Bu
da kolay bir şey değil. İşte en son Kaz
Dağları’ndaki altın çıkarma faciası.
Menfaat peşinde olanların kestiği 200
bin ağaç yüzünden orada bir müddet
sonra ya heyelan olacaktır ya da daha
büyük çevre felaketleri. Hiçbir şey yetişmeyen çorak bir yer olacak. Ağacı
kesmekle yalnız ağaca zarar vermiyorsun. Binlerce yıldır oluşan bir ekosistemi, yaşamı yok ediyorsun. Bunun
kısa adı cinayettir. Katili de insandır.
Kısaca şunu söyleyebiliriz; “Doğa-
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çalışmalardan edindiğim bilgilere
göre İstanbul’da bu deprem olacak
ama zamanını kestirmek çok zor. Kısaca, İstanbul’a “Depremini bekleyen
Şehir” de diyebiliriz.
İstanbul halkı ve yetkililer bu depreme ne kadar hazır? Hazırlıklı
olmak için neler yapılmalı?
Deprem kültürü bizde yok. Dolayısıyla bırakın İstanbul’u Türkiye
tümüyle depreme hazır değil. Fakat
hazır olsa ne yapacak? Çünkü İstanbul’da özellikle son yıllarda öyle
bir şehirleşme yaşandı ki, işte bu
devasa binalar vb. her şey İstanbul’un
aleyhine gelişti. Örneğin Fikirtepe’de
3 bilemediniz 5 katlı binalar inşa edileceğine, iç içe geçmiş hava değişimi
olmayan beton ucubelerinden oluşan
30 katlı binalar inşa edildi. Tarihsel
yerleşimi 8.500 yıl öncesine giden
bir şehirden, birçok imparatorlukları
görmüş bir şehirden bahsediyoruz.
Bir beton yığınına dönüştürüldü.
Sonra da halkla dalga geçer gibi
“İstanbul’a ihanet ettik” denildi. Deprem olduğunda binalar, yapılar çöktüğünde, yangınlar, salgın hastalıklar
çıktığında ne diyeceksiniz o zaman?
İstanbul’da yaşamın normale dönmesi için onlarca yıl geçecek. İstanbul
kaotik bir döneme girecek.

sını bilmeyen, ülkesini de bilemez”.
Ülkenizi bilemezseniz neler olduğunu
da anlayamazsınız. Doğa bilimlerini bilmiyoruz. Yaşadığın gezegeni
bilmen, anlaman lazım. Deniziyle,
akarsuyuyla, ormanıyla, vadisiyle,
dağıyla bilmelisin, tanımalısın.
MAREM (Marmara Environmental Monitoring) “Marmara
Denizi’nin Değişen Oşinografik
Şartlarının İzlenmesi” isimli projede Jeoloji-Sedimantoloji Bölüm
Sorumlusu olarak bilimsel çalışmalar yürütüyorsunuz. Çalışmalarınız hakkında neler söylemek
istersiniz?
MAREM projesinin tarihi 1956 yılına
kadar gider. Önemli bir bölümünü
Deniz biyoloğu Levent Artüz’ün
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babası İlham Artüz’ün yürüttüğü ve
Baltalimanı’ndaki İÜ. Hidrobiyoloji
Enstitüsü’nde (şimdi Lokanta) başlamış bir projedir. Sevinç-Erdal İnönü
Vakfı himayesinde yapılan bu izleme
projesinde İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda
toplam 30-35 dolayında lokaliteden
alınan bilimsel kayıtlar uzun yıllardır
bu projenin kontrolü altında inceleniyor ve sonuçları yayınlanıyor.

Depremle yaşamasını bilen ülkelerle Türkiye’yi kıyaslarsanız neler
söylemek istersiniz?
Hiç kıyaslayamayız, çünkü bu doğanın insanlığa insan yoluyla vermeye
çalıştığı bir kültür. Bu da biz de yok.
Eğer doğanı bilmezsen, cezasını
çekersin. Dolayısıyla her şeyden önce
doğanın bilinmesi ve doğa tahribinin
önüne geçilmesi lazım. İstanbul’da
depremin zararlarını önlemek için
kentsel dönüşüm adı altında paraya
dönüşüm uygulanıyor. Neresi kentsel
dönüşüm? Zarar gören Avcılar’dan
daha geçenlerde geçtim. O binalar
halen duruyor orada. Deprem yalnız
Bağdat Caddesi ve civarında mı oldu?

İstanbul’da 7.2 ilâ 7.4 büyüklüğünde bir deprem olacağını ileri
sürdünüz. Nereleri etkilenecek?
Büyük deprem kapıda mı?
Ben deprem bilimci değilim. Beni
deprem konusunda halktan biri olarak kabul edin. Deprem konusunda
çalışan arkadaşlarımın yapmış olduğu

Elinizde Türkiye’de yaşanan büyük
bir sorunu ortadan kaldıracak
sihirli bir güç olsaydı, önceliğiniz
hangi sorun olurdu? Ve neden?
Önceliğim, doğa kültürünün oluşturulması yönünde olurdu. Bunun için
de eğitimde temel bilimlere önem
verirdim.

MAKALE
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ean-Jacques Rousseau (1712
Cenevre - 1778 Ermenonville)
akılcı düşüncenin ön plana
çıktığı Aydınlanma Çağı’nın
(18. yüzyıl) sayılı düşünürlerinden biridir. Aynı zamanda siyaset
teorisyeni, yazar ve bestekardır.
Jean-Jacques Rousseau Cenevre’lidir. Annesi, oğlunun doğumundan
çok kısa süre sonra ölmüştür. Saatçi
olan babası ise hapse düşmemek için
Cenevre’yi ve oğlunu, Rousseau on
iki yaşındayken terk etmiştir. Çabuk ayrılmış olsalar da, Rousseau’ya
okumayı ve düşünmeyi küçük yaştan
sevdiren, bir süre Topkapı Sarayı’nda
da saatçilik yapmış babasıdır. Rousseau
okul eğitiminden küçük yaşlarında
kopmuştur. Ardından on yıl kadar
Fransa’da Annecy’de, Baronne de
Warens’in (1700-1762) himayesinde
ve etkisinde kalarak kendini geliştirme imkanı bulmuştur. 1740’larda
Paris’e geçtiğinde kendisine hayat
arkadaşı olacak, otelin çamaşır işçisi
Marie-Thérèse Levasseur (1721-1801)
ile tanışmıştır. Rousseau Paris’te kendi
bulduğu nota sistemiyle isim yapmak
istemiş, bu konuda kendini kabul
ettiremediyse de Diderot (1713-1784)
ve d’Alembert’in (1717-1783) hazırlamakta olduğu “Ansiklopedi”ye
(L’Encyclopédie) müzik konusunda
katkı sağlamıştır. Müzikle ilgili başa-
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rıları arasında XV. Louis huzurunda
sahnelenen operası “Köy Falcısı” (Le
Devin du Village, 1752) sayılabilir.
Felsefi alanda adını, Dijon Akademisi’nin açtığı ve “Bilim ve sanattaki gelişmeler ahlakın düzelmesine
yardım etmiş midir?” sorusuna cevap
arayan makale yarışmasında “Bilimler
ve Sanat Üzerine Söylev” (Discours sur
les Sciences et les Arts, 1750) ile birincilik kazanarak duyurmuştur. Ardından Dijon Akademisi’nin “İnsanlar
arasındaki eşitsizliğin kökeni nedir ve
bu eşitsizlik, doğal hukuk açısından
doğru mudur?” sorusu çerçevesindeki tartışmaya “İnsanlar Arasındaki
Eşitsizliğin Kaynağı ve Temeli Üzerine
Söylev” (Discours sur l’origine et les
fondements de l’inégalité parmi les
hommes, 1754) ile katılmıştır. Kısaca
bahsedilecek olursa, Rousseau’ya göre
bilimler ve sanatın varlığı ahlakın
üzerinde olumlu değil olumsuz etki
yapmıştır; toplum ve uygarlığın
gelişmesiyle insanlar masumiyetlerini kaybetmiş, yozlaşmıştır. Uygar
toplum Rousseau’ya göre mülkiyetle
başlamıştır ve toplumdaki eşitsizliklerin arkasında da ağırlıkla mülkiyet
yatmaktadır. Ona göre, “Bir arazinin
etrafına sınır çekip ‘Bu bana aittir’
demeyi akıl etmiş ve de ona inanacak
kadar saf insanlar bulmuş ilk kişi,
uygar toplumun hakiki kurucusu”
olmuştur.
Rousseau’nun eğitim hakkındaki
düşünceleri “Emile ya da Eğitim
Üzerine”de (Émile ou De l’éducation,
1762) bulunabilir. Marie-Thérèse
Levasseur’den olan beş çocuğunu yetimhaneye vermesine rağmen çocuk
eğitiminden bahsetmesi çelişkilerin-

den biri olarak genellikle kabul edilse
de, kimi araştırmacılar yetimhaneye
verilen bu çocukların kendisinin olmadığını yahut da bu çocukların varlığının tamamen uydurma olduğunu
ileri sürmüşlerdir. Rousseau’ya göre,
Émile (erkek çocuk) doğayla iç içe,
okuldan ve diğer (erkek) çocuklardan
uzakta, öğretmeninden birebir alacağı
eğitimle yetişmelidir. Öğretmen çocuğun merakını uyandırmalı, onu mantığını kullanmaya yöneltmeli, gelişme
döneminde anlayamayacağı veya
yanlış anlayacağı için ona din konusundan bahsetmemelidir. Émile için
özellikle eleştirel, kendine yeter, iyi bir
yurttaş olmaya dönük eğitim önerirken, Rousseau, Sophie (kız çocuğu)
için benzeri değil, daha çok Emile’e eş
ve onun çocuklarına analık yapmak
üzere yetiştirileceği farklı bir eğitimi
uygun bulmuştur. Ayrıca Rousseau’ya
göre kız çocuğu evlenene kadar anne
ve babasının dinini, evlendikten sonra
ise eşinin dinini benimsemelidir.
Kuşkusuz Jean-Jacques
Rousseau’nun hayatının detayları,
tüm eserleri ve çelişkiler de içeren
fikirlerinin ele alınması derin bir
konudur ve bu yazı Rousseau’yu
hatırlamada yalnızca küçük bir araç
olabilir. Onun düşüncelerini ve ruh
halini anlayabilmek için ölümünden
sonra iki kısımda yayınlanmış olan
otobiyografik eseri “İtiraflar”dan (Les
Confessions, 1782, 1789) başlamak
uygun olabilir. Bazı yanlışlar ve eksikler içerdiği için Rousseau hakkındaki biyografilerle beraber okunması
tavsiye edilen “İtiraflar”, Cenevreli
düşünürün zihnine girmekte okuyuculara yardımcı olacaktır.
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Dünya tarihinde bir buluş veya
inovasyon gerçekleştiğinde, çeşitli
yollarla dünya geneline yayılır ve
tüm insanlık geçiş süreci yavaş
veya hızlı da olsa bu gelişmelerden
mutlaka yararlanır. Tekerlekten,
paraya, yazıdan, matbaaya, sanayi
devriminden, motorlu taşıtlara kadar süreç böyle işledi ve hala böyle
işliyor.
Dijital teknolojiler dediğimizde
aklımıza sosyal medya, IoT, big
data, bulut teknolojileri, yapay
zeka, mobil uygulama vb. çözümleri gelmektedir. Bu dijital dünyayı,
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son kullanıcıyı bir müşteri haline
çevirmek için kullandığımızda
veya şirketimizin iş süreçlerini hem
verimlilik hem de esneklik doğrultusunda dijitalize ettiğimizde
Dijital Dönüşümden bahsetmeye
başlıyoruz demektir.
Dijital Dönüşümü; dijital teknolojileri kullanarak, rekabet avantajı
elde etmek amacı ile yeni iş modelleri ve stratejiler geliştirmek ve
kurum değer zincirinde verimlilik
yaratacak faaliyetler olarak tanımlayabiliriz.
Sürekli Değişime Adapte Olmak

Dijital dünyanın hızlılığı ve kolaylığını gündelik hayatta kullanmak
önemli bir avantajdır. Dünyanın
gelişmiş ülkelerinde farklı teknolojik
buluşlar prototiplenip, geliştirilip hayata adapte edilirken diğer ülkelerin
buna geçiş yapamaması büyük bir
karışıklığı ortaya çıkarır. Bu nedenle
dijital dönüşüm aslında bir anlamda topyekün gerçekleşen bir olgu.
Diğer bir yandan teknolojinin sürekli
kendini yenilediğini göz önünde
bulundurursak bu dönüşümü erkenden yaşamaya başlamış olanlar bile
sürekli değişmek zorunda.

LEVENT GENÇAY
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Dijital dönüşüm sürecinde entegrasyon konusu ön plana çıkıyor. Çünkü ağ yapısı yani internet
ile birbirine bağlanabilen dijital
sistemlerin birbirleriyle temas
halinde olması gerekiyor. Yurtdışına para göndereceksiniz diyelim.
Orada kullanılan dijital bankacılık
sisteminin uluslararası bankacılık
sistemi ile etkileşime geçerek sizin
de uluslararası bankacılık sistemiyle etkileşime geçebilen bankanızdan gönderilen parayı alabilmesi
gerekiyor. Bu nedenle bazı sektörlerin dijitalleşme hızı diğerlerine
göre daha yüksek.
Örneğin sektörlerin dijitalleşme
endeksi puanlarına göre ilk üç
sırada;
• Finansal hizmetler
• Hizmet faaliyetleri
• Perakende Ticaret
bulunuyor.
Dijital dönüşümün hızı aslında
tüketici taleplerine göre belirleniyor. Tüketici daha hızlı para göndermek istediği için “FinTech” kavramı bize yabancı gelmiyor. Daha
kolay uçak bileti almak istediğimiz
için reklamlarda “Türkiye’nin
dijital havayolu” gibi kavramları
duyabiliyor, iş yapmaktan sıkıldığımızda masa başından alışveriş
yapmak istediğimiz için perakende
ticaret sektörü dijitalleşme hızında
ilk üçe girmeyi başarıyor.
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Dönüşümün sağlanabilmesi için
öncelikle şirketlerin dijitalleşme
yolunda “müşteri memnuniyeti”
için mi, yoksa “hayatta kalabilmek”
için mi dijitalleşme? sorusunu yanıtlamaları gerekiyor. Hayatta kalabilmek için dönüşmeyen şirketler
dijital dünyanın yıkıcı inovasyonlarına ayak uydurmak istememesi
veya ayak uyduramaması sonucu
yok olmanın eşiğine gelecekler.
Diğer yandan müşteri memnuniyeti için dönüşmeyen şirketler cirolarındaki düşüşe razı olacak, pazar
paylarıyla yetinecekler.

9*ÿ*007
Geçen yıl kaybettiğimiz sevgili
babam Hasan Rıdvan Gençay’63

sayesinde tanıştım Saint-Joseph
ile. Bahçesinde, sosyal tesislerinde
büyüdüğüm okulun öğrencisi olamasam da kültürünün, ruhunun,
dinlediğim Hababam sınıfı tadında
hikayelerinin hayranı oldum.
Bu yazı vesilesi ile sizlere hitap
etme, bilgi ve deneyimlerimi aktarma fırsatı verdiği için St. Joseph
ailesine teşekkür ederim.
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“Digital dönüşüm, insanın varlığını daha kıymetli kullanmak için
doğru bir araç.
İnsanın yerini alacağı düşüncesinin aksine, insanı daha kıymetli
işlerde kullanmayı sağlayacağını
düşünenlerdenim.
Çoğu insanın endişesidir, teknolojinin insanın yerini alacağı korkusu. Tam aksine insanın kendini
geliştirmesi için bir fırsattır oysaki.
İş hayatına başladığım 1988
yıllarından bugüne birçok teknolojik gelişmeye şahit oldum ve
hepsi beni bir o kadar geliştirdi ve
işimi daha katma değerli yapmama
sebep oldu.
Naçizane tavsiyem, dijital dönüşüme destek vermek ve getirdiği
tüm faydalardan azami ölçüde
yararlanmak olacak.
Bugüne kadar bana kattıkları
ve benim kendi gelişimime odaklanmamla kariyerimde ilerleme
kaydettiğimi düşünüyorum, tek
nedeni olmamakla birlikte katkısı
büyük oldu diyebilirim.
Çalışanları bu şekilde yönlendirmek ve dijitalleşmeye önem vermek bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır ve işinizi daha zevkle yapmanızı
sağlayacaktır.
Dijitalleşme sizi yönetmesin siz
onu yönetin diyorum.
Sevgiyle kalın....”
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“Aslında baktığınız zaman dijital
dönüşüm hayatımızın çoktan parçası haline geldi, belki de iş hayatımıza kabul ettiğimizden daha hızlı
olarak ev hayatımıza kabul ettik.

Kaçırdığımız dizileri TV’lerimize
aldığımız paketlerle izliyoruz, uzun
süredir müziği müzik çalarlardan
dinlemiyoruz, kitapları bile uygulamalarla dinlemeye başladık. Bu
açıdan baktığımızda bu kaçınılmaz
değişimin hepimiz için hayatı kolaylaştırıcı, farklı insanları birbirine
bağlayan ve ulaşımı bazen zor olan
konuları ayağımıza getirdiğinin
hepimiz farkındayız.
Bu anlamda, kişisel olarak
hayatımıza soktuğumuz dijital
dönüşüm ile hayatımızı kolaylaştıran faydaların yanı sıra işyerimizde de dijital dönüşümün
yararlarını görmeye başladık,
daha da bu alanda atılacak çok
adım olduğunu düşünüyorum. Bu
dönüşümün faydalarını işler için
harcadığımız zamanı kısalttıkça
ve daha verimli hale getirdikçe,
kurumsal hafızayı sağlamlaştırdıkça, insan hatasını minimize
ettikçe, maliyetleri azalttıkça ve
mesafe kavramını ortadan kaldırdıkça görmekteyiz. Alışkanlıklarımızı yıkıp her işe “bunu daha
verimli, hatasız ve kısa sürede
nasıl yapabilirim” diye baktıkça daha katma değerli konulara
vakit ve enerji harcayabiliyoruz.
Artık bir çok işletme dijitalleşme
için gerekli adımları atmak için
çaba gösteriyor, dijitalleşmeye ayak uyduramayan firmalar
küçülmek veya yok olmak durumunda kalabiliyorlar. Bu nedenle
iyi uygulamalardan öğrenmek
ve sürekli araştırmak kaçınılmaz
olmalı.
Biz de Çelebi Hava Servisi olarak
birkaç yıldır bu alanda önemli
adımlar attık. İnsan Kaynakları,
Mali İşler, Satın Alma gibi süreçlerde bir çok uygulamamızı dijital
platformlarda çalışanlarımıza sunuyoruz. Hız kazandıran ve hatayı
azaltan bu uygulamalar sayesinde
kazandığımız vakti yeni uygulamalar ve sistemler kurmak için
değerlendiriyoruz. Çalışanlarımızın enerji ve motivasyonu kolaylaşan süreçler ve azalan bürokrasi
ile artıyor. Global yapımıza uygun
olarak tüm ülkelerdeki şirketlerimizde uygulanan veya lokal
ihtiyaçlara getirdiğimiz çözümlerle
önemli kazanımlarımız olduğuna
inanıyorum.”
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Mekan Yenilemenin
Ekonomik Çözümleri
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ʘRMZIVWMXIWMƅRHIR1&%HIVIGIWMRMEPQ̉XV,EPIRˢWXERFYPʘRMZIVWMXIWM%9>)*ƅXI
7SW]SPSNM&ʯPʳQʳ7RJʯ˓VIRGMWMHMV
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01. ÖZENMEK

Atalarımız ne güzel demiş: “Aslan
yattığı yerden bellidir!”...Bütçeden
bağımsız olarak söylemek gerekirse, yaşam alanlarımızın estetiği, temizliği, ferahlığı ve uyumu
aslında bizlerin yansımasıdır. Dış
görünüşümüze gösterdiğimiz özen
gibi, imajımız gibidir aslında; yani
kendimizi ifade etme biçimimizdir. Mesela beğenmediğimiz bir
atmosferde huzur bulamayız, orayı
terk etmek isteriz. Ama hoşumuza
giden, renkleriyle, tarzıyla, kokusuyla, dokuları ve görselleriyle beş
duyumuza hitap eden bir mekanda
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saatlerce kalıp, kelime yerindeyse
ayrılmak istemeyiz. Zihnimizde
farklı duygular belirir, kendimizden
bir şeyler bulmaya başlarız ve olumlu bir ruh haline gireriz. Özenilerek
yapılan her iş gibi, emek harcanarak
kurgulanmış bir yaşam alanı da
insanoğlu üzerinde yapıcı etkiler
oluşturur. Özdeğer hissini pekiştirir. Mimarisi ile beğenilen bir ofis
ortamında çalışan kişinin duyduğu
“değer verilmişlik” hissi ya da eşyalarını seven bir kişinin evine “gurur

duyarak” misafir çağırması gibi..
Kısacası, mekanları yenilemenin ve
çözüm arayışlarına girişmenin en
ekonomik başlangıcı “özenmek”tir.

'&8ß99&2ß71*7
Zaman zaman elimizin dikmeye
bir türlü gitmediği düğme misali;
kopmuş/kırılmış bir kulp, çıkmış bir
çivi, sarkmış bir kapak, dengesiz bir
sehpa bacağı, damlatan bir lavabo
bataryası, patlamış bir ampul, sallanan priz başlığı gibi her ne varsa;

MÜGE YALVAÇ TURUNÇ’01
başlangıç olarak bir liste oluşturarak yola çıkabiliriz. Çoğu zaman
bu nesneler, evde kendi kendimize
ve malzeme satın almadan çözebileceğimiz durumlardan ibarettir.
Nedense öylece kalakalmışlardır ...
Bazı işlemler ise artık kullanılamayacak hale gelmiş, yenisini alarak
çözebilecek olduğumuz basit tamir
statüsündeki durumlardır. Bir kere
el atıp hallettiğimizde, deyim yerindeyse kırık dökük ve derme çatma
unsurlardan evimizi arındırmış oluruz. Bir süredir kendileriyle yaşamaya alışmış olduğumuz “işlevini kaybetmiş” bu elemanların canlanması,
bize “Oh be dünya varmış” dedirtir.
Bundan böyle oluşacak ufacık bir
eksiklik gözümüze batmaya başlayacaktır. Eksikleri giderdiğimize
göre bir sonraki etaba geçmeye hazır
oluruz: Yenilik için ilham almak ve
estetiğe bir adım daha yaklaşmak!

ß1-&2&12&0
Çok şanslıyız, artık bu işlere kalkışmak için o kadar çok ilham kaynağımız var ki; neredeyse sınırsız miktarda
ve bizlerin erişimini bekler haldeler.
Dekorasyon dergileri, çeşitli aplikasyonlar, sosyal medya mecralarındaki
hesaplar, moda akımlarını belirleyen
firmaların web siteleri ve hesapları, gezdiğimiz sergiler ve müzeler aradığımız
ilhamı bize sunacak içeriğe sahipler.
Bazen bir mücevher, bazen bir seramik
tabak bize ilham verebilir, elimizdeki
eski bir objeyi akla hayale gelmeyecek
şekilde kullanmaya başlayabiliriz. Bahsettiğim kanallar üzerinden, dünyada
neyin yükselen trend olduğunu, hangi
malzemelerin ve dokuların ön plana
çıktığını, hangi renklerin sezonun
modası olduğunu takip edebiliriz. Öyle
ki; dünyada bu trendleri belirleyen öncüler, sadece dekorasyonda değil, tüm
tasarım dünyasını kapsayan sektörlerde
akımları tayin etmekteler: Hazır-giyim,
mimari, saç tasarımı, tekstil, otomotiv
vb... Bir taşla iki kuş vurmak diye buna
denir!

*;9*089ß1ß
Kullandığımız, zamana yenik düşen,
belki de bize hediye edilmiş ve değiştirme kartı sunulmadığından zevkimize
uygun olarak takas edemeden işleve
soktuğumuz pek çok ev tekstili ürünü
hemen hepimizin dolaplarındadır. Zaman içinde bu ürünlerin rengi solmuş,

yüzleri eskimiş olabilir ya da kullana
kullana eskitmeyi başaramayıp, fakat
görmekten sıkılmış olabiliriz. Banyomuzdaki hakim renklerle uyumlu
farklı boylarda havlular almak, hasır/
ahşap sepetlere yerleştirerek, kozmetik ürünlerle (sabun, duş jeli, bakım
tuzları, mumlar vb.) bir kompozisyon
içinde sunum hazırlamak, bir anda
ıslak hacimlerde şık bir etki yaratabilir.
Dergilerdeki çekim fotoğraflarından
gerçek hayata geçmek gerekirse; kuruması için ortada bıraktığımız bornozlarımız ve peştemallarımızın asıldığı
sistemleri gözden geçirebiliriz. Derme
çatma şekilde, kapı arkasında vb.
yerlerde, gelişigüzel halde asılı durduklarında verdikleri çirkin görüntüyü ve
“kuruyamamaktan dolayı oluşturdukları rutubet kokusu ve sağlıksız koşulu”
engellemek üzere basit ama şık çözüm
sunan askı aparatları satın alabiliriz.
Nevresimlerimizi, yine yatak odasının hakim tonlarıyla uyumlu hale getirebilir, bunlardan memnunsak atmosferi yumuşatacak kırlentlerle ve küçük
kilimlerle mekanı zenginleştirebiliriz.
Yatak başımızdan sıkıldıysak, beğendiğimiz bir kumaş satın alarak, döşemeciden edineceğimiz yüksek yoğunluklu
sünger ile son derece ekonomik bir
yatak başı ürettirebiliriz. Odamızın

havasını fazlasıyla değiştirecek bu öğe,
kendisine eşlik edecek şekilde duvara
asılan aksesuarlarla bir anda yepyeni
bir mekan hissi yaratacaktır.
Mutfağımızda ise dolap kapaklarının
belirleyici olduğu çoğu durum için stil
ve renk doğrultusunda perde kumaşını
ve uygulama metodunu belirleyerek
(stor, katlamalı, zebra, japon, rustik)
sihirli bir dokunuş yapabiliriz. En çok
zamanımızı geçirdiğimiz salonlarda
ise durum değişkenlik gösterir; kimi
zaman örtüsüzlük, kimi zaman örtü
kullanmak mekanı daha cazip hale
getirirken, mutfaklar için bahsettiğim
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2ß2&7ß?21*7
perde kumaşı ve uygulaması aynı
şekilde geçerlidir. Oturma gruplarına
serbest şekilde serdiğimiz şal, mini battaniye gibi farklı kumaşlardan öğelerle
tek düzeliğin önüne geçebilir, mekanda
daha zengin, daha sıcak bir hava yaratabiliriz. Hatta yeterli alan bulunuyorsa,
çeşitli ebat ve formda zevkimize hitap
edecek ve kimi zaman hayat kurtarıcı
da olabilen puflara yer açabiliriz. Ekonomik çözüm olarak öne sürdüğüm
tüm değişiklikler için hala iddialıyım;
eğer gerçekten istiyorsanız “güzeli
ve uygunu” bulmanız mümkündür.
Günümüzde herkes tarafından bilinen
bazı yapı marketler dahil, büyük ve
endüstrileşmiş mobilya mağazalarında
havludan çerçeveye, dolap içi düzenleyiciden aydınlatmasına, mumdan
kilime, battaniyeden pufa kadar pek
çok tamamlayıcıyı bulmak ve bir araya
getirmek mümkün.

431.3*8ß9*1*7
Evimizin ihtiyaçlarını (kahve makinemizi yenilemeyi ya da bir lambader
seçmeyi düşündüğümüzde bile) gidermeyi planladığımız an, bize sınırsız seçenek sunarak başımızı döndüren pek
çok internet sitesinden bahsedebiliriz.
Perabulvarı, Altıncıcadde, Dekorazon,
Evidea, Evmanya, Hipicon, n11, hepsiburada vb. değişken fiyat aralıklarında
ürün gamı sunan bu kanallardan duvar
boyası, duvar kağıdı, duvar etiketleri
bile satın almak söz konusu. Hatta bazı
durumlarda, toptancının alış koşullarıyla bize ürün verebilen bu sitelerde
nakliye ödemeden, yük taşımadan, kapıya teslimatla zahmetsizce gerekli tüm
malzemeleri tedarik edebiliriz. Kısacası,
gözümüzde büyüttüğümüz ve “kim
gidip boya alacak, kim şimdi askılık
alacak!” dedirten, zaman tükettiren
aşamaları atlamış oluruz. Daha nitelikli
ürünlerden bahsetmek gerekirse de,
dikkat çeken genç sanatçıların eserlerini “art print” olarak son derece makul
fiyatlara edinebilir ve her yerde görülen
basmakalıp, sanatsal açıdan hiçbir
değeri olmayan, baskı kalitesi kötü
tablolara mahkumiyetten kurtulmuş
oluruz. Online’dan alışverişimizi de
yaptığımıza göre sıradaki adıma yani
“uygulamaya” geçebiliriz!

:>,:1&2&1&7
Zevkimize göre seçtiğimiz dekoratif
unsurların ait oldukları alana yerleştirilmesine geldiğimizde ise bu kısmı
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daha planlı yürütmemiz gerektiğini
söyleyebiliriz. Bazı montaj gerektiren
aşamalarda, önceden ölçerek tespit
yeri belirleme ve ufak ayarlamalar
yapmamız gerekebilir. Örneğin mutfağımızda, tezgaharası olarak tabir
edilen “tezgah ile üst dolaplar arasında kalan duvar alanına” yerleştireceğimiz askı boruları, az derin raflar ya da
boş duvarlarda depolama sağlayacak
söz gelimi tel dolapların montajları bu
tür planlamaları gerekli kılar. Kısmi
ya da bütünsel kaplanacak duvar
kağıdı uygulamaları da titizlik hatta
profesyonel bir elin desteğini isteyebilir. Ancak basit renk değişiklikleri,
özellikle son zamanlarda karşımıza
sıklıkla çıkmaya başlayan mobil
uygulamalar sayesinde (örneğin Marshall Boya’nın aplikasyonu) mekanın
ve seçilen rengin dijital ortamda
çakıştırılmasıyla birlikte son derece
tahmin edilebilir ve teşvik edici hale
gelmiştir. Uzun saplı rulo, ince uçlu
bir fırça ve bir kutu boya ile hayal
gücümüzü konuşturmak bize kalmış.

)3ÿ972*0
Her zaman için beni en heyecanlandıran bölümlerden biri olmuştur;
gün yüzüne çıkartmadığım bir obje,
bir parça ya da malzemeden yeni bir
“şey” yaratmak. Yıllardır el değmeden
kütüphanede yığılmış ve Google’a ye-

nik düşmüş Anabritannica’lardan sütun ayak yaparak yepyeni bir masaya
can vermek... Sürdürülebilirlik adına
bireysel bir girişimde bulunmanın
yanı sıra, nostaljik havasıyla anılarımızı da canlandırabiliriz. Bu uygulamanın daha sık görmeye alıştığımız
bir örneği de, dikiş makinesinden
masa veya masa ayağı yapılmasıdır.
Eski oymalı kapıların yemek masasına evrilmesi, sizde anı değeri yüksek
kumaşların cam arkasında korumaya
alınarak sehpaya, tabloya dönüşmesi,
biriktirdiğimiz çatlamış ya da kırılmış
cam eşyalardan düz yüzeyli olanların mozaik panolarda yer edinmesi,
kırılmış porselen demliğin balkondaki kaktüsümüze yeni yuva olması
gibi...Ya da görüntüsünden (yıprandığından, çivi izlerinden, çatlamış
olmasından...) hoşlanmadığımız bir
duvara sık aralıklarla plak, bitki, resim
çerçevesi vb. objeler asarak defoları
örtmek ve aynı zamanda ortama
estetik yaratmak da dekorasyonun
ekonomik çözümlerinden biridir.
Belki tüm bu sıraladıklarım hepinizin malumudur; ancak yine de bir
tanesi sayesinde içinizde ufak bir heyecan kıvılcımı çakmış ve evlerinizde
ufak bir dokunuşa vesile olabildiysem
amacıma ulaşmış olcağım. Ufak bir
değişim, bir diğerini tetikler. Sevgiyle
kalın...

8&×1.0
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iş çürüğü günümüz toplumunda en sık rastlanılan
hastalıktır. Diş çürüklerinin oluşumu beslenme alışkanlıkları, ağız hijyeni ve genetik gibi
etkenlere bağlıdır. Bu yaygın hastalıktan korunmak için kişinin elinde
olan yöntemleri çok iyi anlaması ve
uygulaması gerekmektedir. Beslenme alışkanlıkları ve diş çürükleri
arasındaki ilişki en çok rafine karbonhidratlar (işlenmiş beyaz un,
ekmek, kraker, pirinç, makarna,
mısır gevreği vb.) ile gösterilmiştir.
Rafine karbonhidratların ve şekerin beslenmede hiç kullanılmadığı
antik zamanlarda diş çürüğünün
oluşmadığı veya çok az oluştuğu
gözlenmiştir. Antik çağlardaki gibi
beslenme alışkanlığı olan toplumlarda da çürük oluşumunun çok az
olduğu ve şehir yaşantısının çürük
oluşumunda artışa yönlendirdiği
çalışmalar ile gösterilmiştir. İsveç’te
yapılan bir çalışmada, şeker tüketimi ve çürük oluşumu ilişkisi şu
şekilde gösterilmiştir:

;.5*-412)*3*>ß
• Şekersiz beslenme düzeninde
çürük oluşumu çok azdır.
• Beslenmeye şeker eklenmesi ile
çürük artmıştır, ancak tüketim
şekli ile farklılık göstermektedir.

• Ana yemek sırasında tüketilen
şeker, şekerli içecek veya ekmek
çürük oluşumunu çok az etkilemiştir.
• Günde 4 defa çikolata tüketilmesi ile daha orta seviyeli bir
artış görülmüştür.
• Ara öğünlerde karamel, şekerleme vb. ürünler tüketenlerde ise
çürük oluşumunda dramatik bir
artış görülmüştür.

)ßÿ7×3)*3
3&8.1047:32&1.$
+147ß)3*)ß7$
Diş çürüğü göz önüne alındığında,
floridin koruyucu etkisinin toplum sağlığındaki önemi oldukça
fazladır, çünkü florid diş çürüğü
gelişimini azaltmaktadır. Aynı zamanda floridin çok yönlülüğü bazı
endişelerin de kaynağıdır: Çürüğe
karşı faydaları ve dental florozis
oluşturacak şekilde yutulması
arasında çok ince bir denge vardır. Florid eser element olmasına
rağmen çevrede çok fazla bulunur.
Florid hidrosfere topraktan ve minerallerden suya sızması ile ulaşır,
volkanik taşlardan zengin alanlardaki volkanik patlamalar ve kum
fırtınaları atmosfere florid ekler.
Bilim adamları, florid mik-

UURƭTWNIJRNPYFWàSàSINĀXFØQàØàN¨NSJSN^NXNTQIZØZL·XYJWNQRNĀYNW
UURPTSXFSYWFX^TSZ½_JWNSIJPNƭTWNIJ_FWFWQàTQFWFPPFGZQJINQRJPYJINW
MYYUX\\\RJINHFQSJ\XYTIF^HTRFWYNHQJXUMU
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tarı eksik içme suyuna florid
ekleyerek, bu suyu içen çocuk
ve ergenlerde çürük sayısının
azaldığını tespit etmişlerdir.
Günümüzde, bilim adamlarının
kanıtı ise kesin: içme suyuna ve
diş macununa florid katılması, özellikle çocuklar arasında
çürükleri önlüyor. Çocukluk dönemi başlangıcında florid almak
dişlerin gelişimi için yararlıdır.
Florid, mine yapısının içerisine
girer ve sürekli koruma sağlar. Su,
floridin en sık bulunduğu doğal
kaynaktır, fakat içme suyundaki
florid miktarı 0,5-0,7g/ml’den az
olan yerleşim bölgelerinde ticari
diğer içecek ve yiyeceklerden
florid elde edilebilir. Balık ve çay
yapraklarının iyi florid kaynakları olduğu bilinmektedir.

+147ß)-&3,ß>411&7)&3
*1)**)ß1ß7$
Florid içeren diş macunları:
Dünya genelinde kullanılan en
yaygın florid kaynağıdır. Florid
içeren diş macunlarının etkinliği
birçok araştırmada kanıtlandığı
için florid içermeyen diş macunlarının kullanımı artık önerilmemektedir. Dişlerin florid içerikli diş
macunları ile sıklıkla fırçalanmasıyla elde edilen faydalar oldukça

+QTWNIINĀXFØQàØàN¨NSGNW¨TP½W½S½SN¨JWNXNSJJPQJSRJPYJINW
MYYUX\\\RJINHFQSJ\XYTIF^HTRFWYNHQJXUMU
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artmaktadır. Aynı zamanda diş
fırçalama dişler üzerindeki plağı
da uzaklaştırdığından ağız sağlığına etkisi artmaktadır. Dünyanın
farklı bölgelerinde, pek çok çocuk
düşük florid içerikli diş macunlarını kullanmaktadır. Çocuklarda
diş fırçalama esnasında macunu
yutma riski olduğu için florid
miktarı azaltılmalıdır, fakat diş
macunlarındaki florid konsantrasyonunu azaltmak florid alımını da
azaltacağından olabildiğince küçük
miktarda (bezelye büyüklüğünde)
diş macunu kullanımı tavsiye edilmektedir. Böylece günde iki kez diş
fırçalayan bir çocuk dental florozis
riski taşımadan yeterli miktarda
floridi dişlerine uygulayabilir.
Floridli diş macununun, diş çürük
kontrolünde en uygun yöntem
olduğuna inanılmaktadır.
Florid içeren ağız çalkalama
suları: Birçok farklı florid bileşenli ağız çalkalama suları formüle
edilmiş olsa da günlük kullanımda
çoğunlukla %0.05 sodyum florid
içeren ağız gargaraları yaygındır.
Floridin etkin şekilde dağılması
için ağız çalkalama sularının ağız
içinde dolaştırılması önemlidir.
Florid tabletleri: İçme sularının
floridlenmesini taklit etmek amacıyla üretilmişlerdir ve bu amaçla

en çok sodyum florid kullanılmaktadır. Florid tabletinin dozu çocuğun kilosuna göre ayarlanmalıdır.
Florid tabletlerinin yutulmasındansa çiğnenerek tüketilmesi topikal
etkisini arttıracağından faydalarını
da arttıracaktır. Klinik çalışmalar,
florid takviyelerinin sürme sonrası
dönemde 3-6 yaş arası çocuklarda
%20-%28 oranında çürük azalması
sağladığını göstermiştir.
Hamilelerde ve 6. aya kadar çocuklarda floridli tabletler kesinlikle
kullanılmamalıdır. Evde bireysel
olarak florid kullanımının yanı sıra
diş hekiminin de uygulayabileceği
florid yöntemleri vardır: Flor jelleri
ve vernikler. Bu metotların birlikte
kullanılması yüksek risk grubundaki hastalarda önerilir, örneğin
yetersiz ağız hijyeni olan ve ortodontik tedavi gören hastalar gibi.

)*39&1+1474?ß83*)ß7$
Dental Florozis sadece dişler
gelişirken olan, dişlerin renk ve
yapı bozukluğu olarak tanımlanan
bir hastalıktır. Dişlerdeki belirtisi;
diş minesinin zayıf, beyaz ve opak
olmasıdır. Etkilenmenin derecesine bağlı olarak diş yüzeyindeki
görüntüsü sarı-kahverengi renklerde olabilir. İçme sularının floridlendiği alanlarda florozis gelişme

>&31.ÿ

riski yüksektir, florid kullanımı
bireysel olarak araştırılmalıdır ve
‘eğer birazı iyiyse fazlası daha iyidir’ düşüncesinden kaçınılmalıdır.
İstanbulluların içmek için kullandığı sulardaki florid düzeyleri Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
belirlenen optimal düzeyden (0.71.2ppm) oldukça düşüktür. Piyasada satılmakta olan içme sularındaki
florid miktarı da araştırıldığında
belirlenen optimal düzeyden daha
düşük oldukları ve içme sularındaki florid miktarının markaya göre
değiştiği gözlenmiştir. Bu bilgiye
dayanarak İstanbul’un hemen her
ilçesinde oturan çocuklara florid
desteği yapılması gerekmektedir.
Bu destek yapılmadan önce kullanılan sudaki florid düzeyinin ve su
dışındaki florid kaynaklarının (diş
macunu, balık, çay vb.) ne ölçüde
tüketildiğinin bilinmesi gerekmektedir. (AVCI, B. Çocuklarda Flor
Kullanımının Yarar ve Zararlarının
Değerlendirilmesi, Çocuk Dergisi 9
(1):8-15, 2009)
Çürük kontrolünde florid uygulaması önemli olsa da sadece
florid uygulaması çürüğü azaltmaz.
Toplum sağlığı programlarında
maksimum etki her hastaya doğru
ağız hijyeninin öğretilmesi ile
sağlanır.

)4×7:
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0850 460 6334
0850 460 MEDI
www.medicana.com.tr

'EQMERR&MV4EVʡEW3PQEO
Üye yönetim portalımıza, https://fonzip.com/sjdernek adresinden e-posta adresinizi kullanarak giriş yapabilir
ya da Facebook veya LinkedIn hesaplarınızla bağlanabilirsiniz.
· "Bilgilerim" sekmesindeki "Kişisel"
bölümünden doğum yılı ve TC kimlik
numaranızı, "İletişim" bölümünden
adres ve telefon bilgilerinizi ve "Eğitim
& Mesleki" bölümünden CV bilgilerinizi
güncelleyebilirsiniz.
· "Ödemeler" sekmesinden, aidat
borcunuzu sorgulayabilir, Akbank veya
İş Bankası kredi kartınızla 6 aya kadar

taksitle ödeme yapabilirsiniz.
· Saint-Joseph'liler Derneği Eğitim
Bursuna bağışta bulunabilirsiniz.
· "Üyeler" sekmesinden, üyelerimiz
ile irtibata geçebilir, meslek, il, yaş,
ülke gibi filtreler vasıtasıyla okul
arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.
(Sadece gizli olmayan profiller
listelenmektedir.)

· "Bilgilerim" sekmesinden "Üyelik"
bölümünde, iletişim iznini açarak
mail listemize dahil olabilirsiniz,
profil gizliliğini kaldırarak ise diğer
üyelerin size ulaşmasına izin vermiş
olursunuz.
· "Etkinlikler" sekmesinden, geçmiş ve
gelecek etkinliklerimizi görüntüleyebilir,
rezervasyon yapabilirsiniz.
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011 senesinin son aylarında,
ceviz bahçesi kurmak hayali
ve planlarıyla Manisa’nın
Gördes ilçesinde bir köyde bir tarla
satın aldım. Bu zamana kadar hayatım ne bir tarlada geçmişti ne de ben
toprakla ilgili bir bilgiye sahiptim.
İspanya ve özellikle Fransa’da benzeri yatırımlar konusunda bu ülkeler
yıllar evvelinden neler yapmışlar
ve hangi stratejileri uygulamışlar
araştırdım ve nihayetinde bugün
cevizlerini toplayabildiğim bahçemin
fidanlarını ellerimle 2012 senesinde
Gördes topraklarına teslim ettim.
Gördes’e adım attığım ilk gün
itibariyle dikkatimi çeken en önemli
husus yerel halkın hiçbir şekilde
katma değeri olan ürün yetiştirmiyor olmasıydı. Topraklar boştu,
ekilmiyor ve hatta yerli yabancı en
önemlisi de tarımı bilmeyen kişilere
ve şirketlere satılıyordu. Önce yerel
halkı tembellikle suçladım. En
kolayıydı bu, “bunlar tembel ondan
çalışmıyorlar” diye düşündüm.
Cevizlerimiz büyürken boş durmadım, dönemsel ürünler ekip biçmeye karar verdim. Bir sene domates,
diğer sene kavun, salatalık, nohut
gibi mevsimlik ürünler ekmeye
çalıştım. Küçükbaş hayvan aldım,
et, süt ve peynir üretmeye çalıştım.
İnek aldım, sütünü satmaktı maksat.
Olmuyordu, bir şeyler eksikti,
ürettiklerimizin hiçbiri ya para

52

etmiyor ucuza talep görüyor ya da
hiç yüzüne bakan olmuyordu. Elde
kalanı hayvanlara yediriyorduk ama
hayvanların da ne sütü ne peyniri para etmiyordu. Neden sonra
anladım, tembel olan köylü değildi, yıllarca senede sadece bir kere
veya toprakları iyiyse iki kere hasat
beklediği tarlalarından ne yazık ki
uzunca yıllar hep zarar etmişlerdi.
Onlar da ne ekerlerse ne biçerlerse
para etmemişti, satış kanalı noksandı. Bıkmışlardı artık, para ve
emek harcayıp toprakları ekip sonra
zararına ürünü satmak veya hiç
satamamak sürdürülebilir değildi.
Siz çalıştığınız işyerinizde kaç sene

maaş almadan veya kazanç sağlamadan çalışabilirsiniz? Tembellik
biraz da buradan gelmekteydi.
2015 senesinde hem kendi köyümüz hem de civar köylerde yaşayan
birkaç aileyle bir araya geldik. Neler
yapabileceğimizi, nasıl bir çıkış yolu
bulabileceğimizi düşündük. Tek çare
büyük şehirlere aracıları ortadan
kaldırarak ulaşmaktı. Ama bizim
bir market açacak imkanımız da
yoktu. Zincir marketlerin raflarında
yer almak için ürün maliyetinin
üzerine bir de onlara raf kirası ve
ciddi bir operasyonel organizasyon
verebilmek gerekiyordu. E-ticareti
geliştirmeye karar verdik, ama bir
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yandan da komşularımın üretim
yapacak bir yere ve en azından az
da olsa sürekli üretebilecekleri ürün
grubuna ihtiyaçları vardı. Birine 200
kavanoz reçel ürettirip sonra bütün
bir sene ona başka üretebileceği bir
iş vermezseniz üretici bir dahaki
seneye çoktan işten el çekmiş oluyordu çünkü. Az çeşit ama sürekli
üretilebilir bir ürün gamı, az hasarlı
ama güzel toplanmış bir panelvan
araç, bir instagram hesabı ve gayet
amatörce tasarlanmış, eksikleri de
çok bir web sitemiz vardı artık. Web
sitesi başlangıçta o kadar eksikti,
bilgileri, teknik altyapısı o kadar
amatörceydi ki eleştiri üzerine eleştiri alıyorduk. Ama gel bir el at da
toparlayalım desek, kimseyi bulamıyorduk. Resimlerde sadece birkaçını
göreceğiniz sekiz arkadaşımızı bir
araya getirip üretime başladık.
Sistemli ve planlı tüketim yapma
alışkanlığını tekrar kazandırmak
istedik. Tüketicinin ki biz müşterilerimize “türetici” diyoruz; her
alışverişi yörede yeni bir kadının
üretime katılması anlamına geliyor,

türeticilerin de alışveriş alışkanlıklarını yeniden düzenleyebilmek
adına siparişlere belli teslimat
günleri verdik.
Günümüzde evde süt bitse süpermarkete gidip şak diye kartı çekip
pat diye eve geri dönmek ne kadar
kolay değil mi? Kimse evindeki tüketimi planlamıyor artık. Bir süt almak için gittiğiniz süpermarketten,
ihtiyacınız olmayan bir sürü ürün
alıp çıkıyorsunuz. Ya da glikoz şurubu veya kıvam arttırıcı ve benzeri
ürünler her elinizi raflara atışınızda
sizi endişelendirmiyor mu? Yerli
tohumun sürdürülebilmesi, ürünlerin zirai ilaç kalıntısı içerebilmesi
ve bunun ne yazık ki iç piyasada
düzgün denetlenmiyor olması…
Öyleyse dedik, her pazar günü
akşamına kadar web sitemizden
veya whatsapp gruplarından iletilen
siparişlerin İstanbul dışı olanlarını her pazartesi kargolar, İstanbul
Avrupa yakası siparişlerini her salı,
Anadolu yakası siparişlerini de her
çarşamba kendi panelvanımızla
dağıtırız dedik ve buna dayanan

bir sistemi hayata geçirdik. www.
tarlaburada.com böylece doğdu.
Bugünlerde sekiz aileye Gördes’te
üretim yapabilmeleri için olanak
sağlarken, bir yandan da Türkiye’nin
farklı farklı bölgelerinde üretim
yapmak isteyen, bir araya gelebilen,
mümkünse kooperatifleşme umudu
taşıyan, kısacası üretmek isteyen
birçok kadın üreticiye bir vitrin,
bir raf, bir umut oldu. Tarlaburada
da kısa zamanda kooperatifleşmek
ve daha hızlı üretim yapabilecek
bir tesis kurabilmek için çalışıyor,
üretiyor artık.
Türkiye’nin üretimde sorunu
yok ama tüketimi organize edemiyoruz. Tüketimi örgütleyemezseniz, üretmenin anlamı kalmıyor.
Şu an bizim üretim alanımızın
bulunduğu Manisa Gördes’de
de olduğu gibi Türkiye’de birçok
tarım arazisi yabancılara satılıyor.
Toprağın asıl sahipleri kente göçüyorlar, yerlerine çok az üretebilen ama çoğunlukla yok edenler
geliyor. Kentlere göç edenler ise
iş bulamıyor, bulsalar da şehirlere
ayak uyduramıyorlar. Unutmayın
her alışveriş bir seçimdir. Sevgiyle
ve sağlıcakla kalın.
Saint-Joseph’liler Derneği
üyelik kart sahiplerine özel %10
indirim için kod almak isteyenler
dernek@sjd.org.tr adresine mail
atabilirler.
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İstanbul’un Anadolu yakasında
Bağdat Caddesi üzerinde yer alan
Moshonis, şık ve ferah dekorasyonuyla misafirlerini kendilerini
evlerinde hissettirecek şekilde
ağırlama misyonuyla yola çıkmış.
Klasik bir balıkçı menüsünde yer
alan her şeyi burada bulabilirsiniz.
Ama her yerde bulamayacağınız
Cunda’ya has özel lezzetlerin
yanında...
İsmail Şef kullandığı tüm yöresel
malzemeleri yerinden ve günlük
olarak getirtiyor. Kaybolmaya yüz
tutmuş özel reçeteleri uygulamaya
ve unutturmamaya çalışıyor. En
önemli özelliği doğal olmayan hiçbir ürünü mutfağına sokmuyor.
Son yıllarda birbiri ardına açılan
ve aynı hızla kapanan mekanlar
arasında yıllardır çizgisini, kalitesini ve lezzetini bozmadan ayakta
duran Moshonis’i, kurduğu günkü
ilkelerinden taviz vermediği için
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İsmail Şef sürdürülebilir başarıyı
yakalamış. Bu başarı da kendine
has yorumuyla zenginleştirdiği
lezzetlerle yarattığı fark da oldukça önemli bir paya sahip.
Moshonis’e her geldiğinizde
İsmail Şefin sizi şaşırtacak bir
sürprizi ile karşılaşırsanız şaşırmayın. Son ziyaretimde denediğim “Patlıcanlı Balık Kebabı”

lezzet dengesiyle beni oldukça
mutlu etti. Cunda’ya has lezzetleri mutlaka deneyin, ama İsmail
Şefin balık mostrasından mevsim
balıklarının da hakkını vermeyi
ihmal etmeyin.
Son bir not; Moshonis İsmail
Chef ’te Saint Joseph’liler Derneği
SJ Club kartınızla size özel indirim
oranından faydalanabilirsiniz.
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PAQUET DE TRAVAIL
339,00 TL

PAQUET DE VOYAGE
389,00 TL

290,00 TL

Avantajlı ﬁyat ile 3 farklı ürün birden
• SJ Nakışlı Gömlek,
• Sj Amblemli Cüzdan
• Lamy Dolma Kalem

325,00 TL

Avantajlı ﬁyat ile 4 farklı ürün birden!
• SJ Nakışlı Gömlek,
• Sj Amblemli Cüzdan,
• 4 Adet Defter
• Lamy Roller Kalem

PAQUET DE SPORT
196,00 TL

170,00 TL

Avantajlı ﬁyat ile 4 farklı ürün birden!
• Hoodie
• Kupa
• Polo Yaka T-Shirt
• Şapka

Dolma Kalem'de 8 farklı renk seçeneklerini internet sitemizde bulabilirsiniz istediğiniz renkte
SJ logo, isim ve mezuniyet yılı baskısı ﬁyata dahil

SJ logolu ürünler üretmeye başladık ve
internet sitemizde online satış
mağazası açtık.
Tüm bunlara internet sitemizden
kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

www.sjd.org.tr

*Kalem kapaklarına yapılacak baskılar ﬁyata dahildir.
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nnem ve babamla Saint-Joseph
Lisesi’ne ilk defa özel okul
sınav sonuçlarına bakmak için
gelmiştik. Bahçesine girer girmez ihtişamıyla beni etkilenmişti Saint-Joseph.
5 yıl sonra aynı bahçeden, unutulmaz
anılarla, bir ömür boyu sürecek dostluklarla ve kazandığım engin bilgilerle
ayrılacağım aklıma bile gelmezdi.
Fransızcayı çok severek öğrendim,
hatta 3 sene Fransızca Tiyatro’yu harika
ekibimizle severek yaptım ve tiyatro
festivallerinden sonra “En İyi Oyun”
birinciliklerimizi gururla kutladık.
Tiyatroya başladığımın ilk senesindeki
rolümle “En İyi Fransızca ve Diksiyon’’
ödülünü de aldım. Fen bilimlerine
de çocukluğumdan beri devam eden
bir tutkum vardı. Ancak üniversitede
ne okumak istediğime bir türlü karar
veremiyordum. 10. sınıftan bir arkadaşım birkaç aylığına Kanada’ya gelmiş
ve oradaki yaşamı çok sevmişti. Ben
de o yaz, Toronto Üniversitesi’nin İngilizce kampına gittim. Şehrine, insanlarına ve yaşam tarzına hayran kaldım.
İstanbul’a döndükten sonra konuşmalarımın tek konusu Toronto’ydu. Abim
de o yıl ABD’de okuyordu ve annemle
babam, benim de yurtdışında okumam fikrine yavaş yavaş sıcak bakmaya başlamışlardı.
Ancak önümüzde üniversitelere
başvurma, TOEFL/IELTS sınavlarını
geçme ve daha nice sorular vardı.
Uzun bir arayışın sonrasında mükemmel eğitim danışmanımız, özel bir

A

eğitim danışmanlığı firmasının sahibi
“Çağlayan Bey”le kesişti yollarımız.
Lisenin son yılı sınavlara hazırlanmanın zorluğu ve farklı bir ülkede okumayı planlamanın stresi omuzlarımda
gittikçe ağırlaşıyordu. Ancak Çağlayan
Bey bu süreci bizim için kolaylaştırdı.
Tek problem İngilizcemdi. Ortaokulu
Sakarya’da devlet okulunda okuduğum
için İngilizcemin istenilen seviyeye
ulaşması çok çalışma gerektirdi. Yine
de İngilizceden istenilen puanı bir türlü
tutturamamıştım. Seçeneklerimizi
değerlendirdikten sonra Halifax’ta,
Dalhousie Üniversitesi’yle anlaşmalı bir
dil okuluna gitmeme karar verdik.
Tüm bu lisenin son yıl stresine rağmen, dönem ikinciliği ve Fen Bölümü
birinciliğiyle mezun oldum. Halifax’a
gittiğimizin ilk haftasında ailemle birlikte Montreal’e, McGill Üniversitesi’ne
ziyarete geldik. İlk bakışta kampüsü
bana Saint-Joseph’i andırmış ve orada
durup McGill’de öğrenci olmayı ne
kadar gönülden istediğimi çok iyi
hatırlıyorum. Birkaç ay sonra, sonunda
IELTS’i başarıyla geçtim ve hayalimdeki gibi McGill’den burslu kabulümü
aldım. Bu haberle mutluluktan nasıl
havalara uçtuğumu hiç unutmam.
Eylül ayında bu sefer öğrenci olarak
geri geldim McGill’e. Anadal olarak
Anatomi & Hücre Biyolojisi, yandal
olarak Farmakoloji’yi çok severek
okudum. Tabii ki her şey her zaman
günlük güneşlik değildi. Sınıfların çok
büyük olması, derslerin İngilizce öğretilmesi, farklı bir ülkede ve ailemden
uzakta okumam bende stres yaratmıştı.
2. dönemde kar fırtınalarının başlamasıyla yaşam iyice zorlaşmıştı. Bu sene
Montreal’de 9. kışımı yaşayacağım,
ancak şehrin her yıl aylarca karlar
altında olmasına ve soğuklarına yine
de alışamadım.
Zorluklarına rağmen, edindiğim arkadaşlarım ve tabii ki ailemin
desteği sayesinde 4 yıl keyifle geçti.
McGill’den mezun olduktan sonra İrlanda’da, University College
Dublin’de, klinik araştırma programı

okudum. Ardından Montreal’e dönüp
iş aramaya başladım. 3 yıllık çalışma
iznim olmasına ve staj deneyimlerime
rağmen iş bulmam 2 ay sürdü.
Online yaptığım hiçbir başvurudan
olumlu cevap gelmedi. İlk işimi, gittiğim bir kariyer fuarı sayesinde buldum
ve Manna Research’te çalışmaya başladım. Ancak hedefim burada olmak değildi. 8 ay sonra ilk işimden ayrıldım ve
ICON isimli bir firmaya geçtim. Tam
istediğim yerde olduğuma inanıyordum ki ICON’da da mutlu olmadığımı
fark etmem uzun sürmedi...
3. seferde şans vardır diyerek tekrar
iş aramaya koyuldum. Bu sefer birçok
farklı kariyer yollarını değerlendiriyordum. Derken bir arkadaşımın
referansı sayesinde sağlık iletişimlerine
yoğunlaşan bir reklam ajansında,
Ogilvy Health’te, çalışmaya başladım.
Bilimi, yaratıcılığı, satış ve pazarlamayı
bir araya getiren bir roldeyim, hatta
kariyerimin ilk terfisini bile aldım! Bu
yoğunluğun içinde Kanada’da oturma
iznimi daha yeni elde ettim (onun
detayları başka bir sefere). Şu an için
kariyer anlamında mutluyum, ancak
maceracı ruhumla ileride yeni değişiklikler peşinde koşabilirim.
Son olarak, Saint-Joseph’e ya da
McGill’e başlamak üzereyseniz ya da
mezun olduktan sonra yurtdışında
okumayı düşünüyorsanız benimle
iletişime geçebilirsiniz. Mail adresim:
gulce.yaman@mail.mcgill.ca
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slında ülkelere göre Aya Nikola’dan Santa Claus’a kadar
birçok farklı isimle anılsa da
Hristiyan kaynaklarında Aziz Nikolaos
olarak geçen kişinin Milattan sonra
3. yüzyılın son çeyreğinde Anadolu
topraklarında, Patara’da doğduğu kabul
edilir. Eğitimini Yunan Likya federasyonunun Xanthos şehrinde tamamladıktan sonra ailesinin ölümü üzerine
günümüzün Demre’si, tarihin Myra
şehrine, amcasının yanına taşınmış
ve burada amcasının görevli olduğu
kilisede din adamı olmuştur. Aziz
Nikolaos’un Demre’deki yaşantısıyla
ilgili birçok efsane anlatılır. Bunlardan
en ünlüsü babalarının kendilerine
çeyiz parası bulamadığı 3 genç kızın
evinin bacasından içeriye 3 kese altın
atmasıdır ki, muhtemelen Avrupa
kültüründe Noel Baba’nın çocuklara
hediyeyi şöminenin bacasından atması
inancının da temelini oluşturur.
Aziz Nikolaos hayatı boyunca her
zaman halkın sevgilisi, çocukların,
öğrencilerin ve denizcilerin koruyucusu, yardımcısı olmuştur. Günümüzde
New York ve Napoli gibi şehirlerin de
koruyucusu olan Aziz Nikolaos’un
denizcilerle olan yakın ilişkisi sayesinde
günümüzde dünyada deniz kıyısında
ve ya deniz gören binden fazla Aziz
Nikolaos’a adanmış kilise vardır. Aziz
Nikolaos, kayıtlara göre 6 Aralık
343’te öldüğünde halk onun naaşını
görev yaptığı kiliseye bir lahitin içinde
yerleştirir. Ölümü sonrası Hristiyan
âlemi, 6 Aralığı Aziz Nikolaos yortusu
olarak ilan edince burası önemli dini
ziyaret noktalarından biri halini alır.
1087 yılında bazı tüccarlar bu lahitteki
kemikleri çalar, Bari’ye götürür, orada
Aziz Nikolaos için bir kilise inşa ederler. Buna rağmen Demre önemini ve
kutsiyetini kaybetmez.
Farklı ülkelerde değişik efsanelerde
başrolde gördüğümüz Aziz Nikolaos,
bu efsanelerin birçoğunda ya çocukları
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dertten kurtarır ya da onlara hediyeler
verir, iyilikler yapar. Bu sayede Avrupa
kültürüne çocuklara Noel öncesi hediye getiren bir karakter olarak yerleşen
Aziz Nikolaos’un bugünkü Noel Baba
çizgilerine ulaşma hikâyesi ise ilginçtir. Amerikan İç Savaşında Haftalık
Harper’s dergisinin 29 Aralık 1863
sayısında karikatürist Thomas Nast,
Aziz Nikolaos’u ilk defa günümüz görüntüsüne yakın çizer. Şişman sakallı,
ciddi bir yaşlı adam, üzerinde Birleşik
Devletleri temsil eden yıldızlı kazağı
ile insanlara savaş ortamında hediyeler
dağıtmaktadır.
Thomas Nast 1866 yılında bu sefer
1822 yılında Clement Moore’un Aziz
Nikolaos’un ziyareti şiirini Harper’s
dergisinde 33 çizimle betimler. Bu
çizimlerin ana çerçevesinin üstüne ilk
defa, Noel Baba Kuzey Kutbu notunu
düşmüş olması ilginçtir. 1927 yılında
Finlandiyalı bir radyo spikeri kuzey
kutbuna yakın bir nokta olan Finlandiya’daki Korvatunturi dağında Noel
Baba’nın evinin bulunduğuna ilişkin
hayali bir haber yapar. Bu haber gerçek
olmasa da onun çocuk hayranları üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. Bu
tarihten sonra Noel Baba’ya karda ve
gökyüzünde hediye dağıtma süresince
eşlik edecek bir kızak ve onu çeken
Ren geyikleri çizimlere eklenecektir.
1931 itibariyle bu sefer başka bir
çizer, Haddon Sundblum, Coca Cola
markasının verdiği mutluluğu yeni
yıla yakın dönemlerde Aziz Nikolaos
çizimleri ile temsil etmeye başlayacaktır. Firmanın kurumsal rengi kırmızı
olduğu için mi elbiseleri kırmızı olarak
çizer, yoksa zaten Noel Baba kırmızı
elbiseler giydiği için kurumsal renge
de uygun olduğu mu düşünülmüştür
bilinmez, ancak reklam kampanyalarında artık bugün görmeye alışık
olduğumuz Noel Baba imajı belirgin
bir şekilde ortaya çıkar ve kullanılmaya
başlar. Coca Cola 1933 yılından 1979
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FʯPȩI]IIRʡSOȩMXQM̉VILFIVPIVHIRFMVMHMV

yılına kadar National Geographic dergisinin arka kapağına verdiği ilanlarda
hep Haddon Sundblum’un Noel Baba
çizimlerini kullanır. Bu sayede alıştığımız Noel Baba tüm dünyaya yayılır.
Belki Coca Cola bu kadar büyümese,
bugünkü Noel Baba figürü çok daha
farklı olacaktır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa
yaralarını sarmaya çalışırken, 1957
yılında New York Times gazetesinin
seyahat eki, “Avrupa’nın Keşfedilmemiş
Kuzeyi” başlıklı haberinde Finlandiya’nın kuzeyi ve Noel Baba efsanesinden bahseder ve ülkeyi ziyaret edilmesi
gereken bir ülke olarak okuyucularına
tavsiye eder. Finlandiya Turizm Bakanlığı 1984 yılına gelindiğinde artık
ülkenin adının Noel Baba efsanesi ile
anılmaya başladığının ve bu ünden
faydalanılması gerektiğinin farkındadır. Böylece Lapland Noel Baba’nın
toprakları olarak ilan edilir. 1985
yılında Rovaniemi’ye çok yakın bir
noktada ise Noel Baba’nın ofisinin ve
postanesinin bulunduğu Santa Claus
kasabasını inşa eder. Günümüzde her
yıl 500 binden fazla turist bu kasabayı
ziyaret etmektedir. Ayrıca dünyanın
binbir köşesinden gönderilen milyonlarca mektup ve mesaj Noel Baba’dan
türlü şey istemektedir.
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eçtiğimiz aylarda yurdumuzda görülme sıklığı ve
şiddeti artan yağışlar ve
bunlara bağlı su baskınları, tahrip edici hortumlar, bazı yerlerde
kuraklık vb. meteorolojik olayların
iklim değişikliği kaynaklı olduğu
hemen her kesimde dile getirilmektedir. İşin tuhafı 2000’li yılların
başlarında bilim insanları iklim
değişikliği olgusundan endişeyle
bahsederken ve insanların çoğunluğu buna kulak asmazken, şimdi
hemen her haber bülteninde söz
edilir olmuştur. Buna rağmen
dünya ölçeğinde yapılan bir araştırmada medya organlarında iklim
değişikliğine “inanmayanların”
tanınmış iklim bilimcilerden daha
fazla görünür olmasıdır. Acaba bu,
insanların korktuğu bir hâdisenin
gerçekleşmeyeceğini söyleyenleri
dinleyerek kendilerini rahatlatma
duygusu mudur? Yani bir çeşit
“mezarlıkta ıslık çalma mıdır?”
Ağustos ayı içinde BM Uluslararası İklim Değişikliği Uzmanlar
Grubu’nun (IPCC ve Fransızcası
GIEC) yayınladığı son rapora göre
sera gazlarının (CO2, metan vb.)
atmosfere insan faaliyetlerinden dolayı atılması devam etmektedir. Sera
gazları artışının yol açtığı küresel
ısınmanın en ciddî sonuçlarından
biri olarak Güney Kutbundaki (Antarktika) buzulların erime hızının
artmış olmasıdır. Bu artışın aynen
devam etmesi durumunda 2100
yılına kadar, yani torunlarımızın
çocuklarının rahatça görebileceği
dönemde dünya yüzeyindeki deniz-

lerin seviyesi 5 ilâ 20 cm artacaktır.
Dikkat edelim bu artış dikine seviye
yükselişidir ve bu artışın temsil
ettiği su kütlesi yatay olarak karaların en alçak seviyelerini de istilâ
edecek, böylece birçok liman kenti,
nehir deltası, irili ufaklı adalar sular
altında kalacaktır.
Güney Kutbundaki erimenin,
iklim değişikliği etkisiyle şiddetini
arttıran batı rüzgârlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Şaşırtıcı
olan şey batı rüzgârlarının esmesiyle deniz buzu oluşumu Güney
Kutbunun çevresinde giderek artarken, esas tatlı sudan oluşan buzulların erimeye devam etmesidir.
Bu mekanizma sonuçta okyanus
akımlarının yönünü değiştirecek,
deniz tuzluluğunu azaltacak ölçüye
gelebilir. Bu olgunun sonuçlarının neler getireceği ise maalesef
henüz modellenemedi. Bu arada
geçtiğimiz 2019 Temmuz’unda
Grönland’da Avrupa’yı saran sıcak
dalgasından dolayı eriyen buz kütlesi 197 milyar ton olmuştur.
Bir başka ilginç konu da şudur:
bildiğimiz üzere karbon salımının
önüne geçmek için yenilenebilir
enerji kaynakları şiddetle önerilmektedir. Ama yenilenebilir
enerji kaynakları da acaba küresel
ısınmadan etkileniyor mu? Şaşırtıcı bir cevap: evet etkileniyor!
Güneş panelleri (Fotovoltaikler)
silisyum etken maddesinden
oluşur. Güneşten gelen fotonlar
silisyuma çarptıklarında silisyum
atomundan bir elektron koparırlar
ve orada bir “delik” oluşur. Çevre atomlardan gelen elektronlar
bu deliği doldururlar ve süreç bu
şekilde devam eder, gider. Güneş
panelinin verimliliği söz konusu
atom “deliklerinin” ne kadar süratle
dolduğuna bağlıdır. Ortam sıcaklığı ne kadar yükselirse elektronlar yeniden deliklere dolar bu da
panelin verimini düşürür. 25oC’ın
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üstünde her 1oC’lık artışın üretimde %0,45’lik düşüş sağlar. Ortam
sıcaklığı 35oC’ları bulduğunda
panelin üzerindeki sıcaklık 80oC’ı
bulur ve verim kaybı %30’a kadar
erişir. Kısacası iklim değişikliğinin
hayatımızı ve geleceğimizi etkilemediği hemen hiçbir alan yoktur.
Güneş panelleri demişken,
bir noktaya dikkatinizi çekmek
isterim: bildiğiniz üzere Çin güneş
enerjisinden yararlanan birinci
ülke olarak kalmamakta, dünyada kullanılan güneş panellerinin
üretiminde de birinci sırada yer
almaktadır. Güneş panellerinin en
yüksek ömrü 30 yıldır. 2050’lere
geldiğimizde Çin’de atığa çıkarılan
fotovoltaik paneller 13,5 milyon
tona erişecektir. Bütün dünyada ise
20 milyon ton güneş paneli atığı
oluşacaktır. Konunun vahim tarafı
henüz Çin’de kimse bu kadar atığı
nasıl geri dönüşüme sokacağını,
hangi teknolojileri kullanacağını
bilmemektedir. Güneş paneli imâl
eden bir firmanın genel müdürünün ifadesiyle “sanayimiz (Çin)
gerçekten gecikmeli bir bomba
üretmektedir”. AB’de güneş panellerinin geri dönüşümü yapılmaktadır. Ama hem pahalıya mal
olmakta, hem de toksik maddelerin
(kurşun, kadmiyum, brom) çevreye
yayılmadan uzaklaştırılması teknolojiyi zorlaştırmaktadır.
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SOLDAN SAĞA: 1. Elde çevrildikçe gürültülü ses çıkaran bir çocuk oyuncağı – Geniş ve derin ağızlı mağara 2. Kimliği saptanamayan
uçan cismin kısaltması– Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı – Bir tür çöl sıçanı 3. Birden
çok kimsenin kendilerine göre suç olan bir davranışından ötürü birini, yasadışı ve yargılamasız olanın öldürülmesi – Bir kimseye
kasıtlı ve asılsız suç yükleme– Bir tür büyüteç 4. Balık Kılçığı – Gemilerde küçük makara 5. Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine
alan taraflardan her biri, Bağıtçı – Kutsal kitaba göre yeryüzü cenneti – At arabası, Kağnı gibi araçlarda koşum hayvanlarının bağlandığı
ağaç 6. Eski Yunan felsefesinde bölünmez birlik – Kolay işlenen, Çok dayanıklı, Değerli bir element – Bir basın ajansının kısa yazılışı 7.
Eski Roma’da açık hava gösterisi yapılan geniş yer – Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması – Bir tür dans 8. Dünya’nın uydusu
olan gök cismi – Güç, Kuvvet, Takat – Kağıt para 9. Küçük testi, Çömlek – Fiziksel bir olaya dayalı, belirli bir ölçü üzerine kurulmuş
olan sıcaklık ve soğukluk derecesi – Çölden esen sıcak rüzgar 10. Kireç taşı – Savaş gemilerinde çalışan cerrah yardımcısı 11. Çok küçük
taneli fasülye – Bir tür sırmalı ve köstekli bıçak 12. Anonim ortaklıklarında sermaye artırımı için yapılan ödeme çağrısı – Küçük Orak –
Demir elementinin simgesi 13. Kahverengi tüylerinin üzerinde beyaz benekleri olan bir tür baykuş – Zehir – İrade zayıflığı 14. Bir bütün
oluşturan bölümlerden her biri – Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan – Bir, tek 15. Bir cisim üzerine
uygulanan bir newtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda 1 metre değiştiren iş birimi – İri balıklarda kılçık durumda
kemik – İyi ayrılamama sebebiyle un veya irmik içerisinde kalmış olan, gözle görülebilen, iyi ve koyu renkli kepek
YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1. Tavşan ve kuzu eti ile kızartılmış hamur yemeği – Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm 2. Gösteriş, Çalım, Caka – Hizmetçilere çalışacak ev bulan kimse – İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, Emare 3. İkiliden altılıya kadar olan oyun
kağıtları – Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, Madde 4. Üzerinde birçok fındık
bulunan dal – Vücudun üst bölümüne giyilen, Genellikle ince kumaştan yapılan kadın giysisi 5. Litvanya’nın plaka işareti – Zayıf, İnce,
Hafif 6. Konut olarak kullanılan bir yapının bölümlerinden her biri, Kat – Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, Yarım çember biçimindeki araç, İletki 7. Kuzey Afrika’da ve İspanya’da yetişen ve kağıt, ip, halı yapımında kullanılan bir bitki – Ağır,
Hantal – Ticari senetlerde ödemeden sorumlu olanların ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedeline ödeyeceğini
ilişkin verdiği güvence 8. Bir iş adamının veya profesyonel sporcunun para karşılığı başka bir işe veya kulübe geçmesi, Transfer – Haber,
Söz – İşaret, Alamet 9. Bir oyun türü – Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı 10. Saçları
ağarmaya başlamış erkek – Gümüş üzerine özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış. 11. Sanayi – İslam inancına göre, ölümden sonra yeniden dirilip ayağa kalkma 12. Liberya’nın plaka işareti – Saç Kepeği – Yeni Çeriler zamanında gerektikçe sancaklardaki gençlerden
toplanıp ordu ve donanmaya katılan asker. 13. Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar
yol – Değişken huylu, Kararsız Kimse – Kardeş. 14. Ön veya yan – Durgun Su, Gölet – Üstün, Yüksek 15. Ölçü, Ölçek – Ses çıkarmayan,
Susan – Keplerde bulunan, Askerin hangi askeri sınıfta olduğunu belirtmeye yarayan yuvarlak işaret.
ARAMIZDAN AYRILANLAR
 PJRàSFWƎƎàSJĀN+½XZSàSFW
 9FRJW*WLJSƎƎNSGFGFXà2JYNS*WLJS
 RJW)JSN_,½SJ^XZƎƎSZSFSSJXN*RJQ,½SJ^XZ
 4WMFS>JSJSƎ[J2JMRJY>JSJSƎƎNSFSSJQJWN2JWFQ>JSJS
 (J[IJY&WRFSƎ
 *RWJ'ZWPZYTØQZƎƎSZSFSSJXN0FNSFY'ZWPZYTØQZ
 *WTQ0F¨RF_Ǝ[J4PYF^0F¨RF_ƎƎàSFSSJQJWN8FFIJY0F¨RF_
 1J[JSY9FĀ¨àTØQZƎƎSZSFSSJXN&[ZPFY&QJ[9FĀ¨àTØQZ
 ßWKFS2JQNM8ZSƎƎZSGFGFXà2JMRJY8FGNY8ZS
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- Cihan PehlivaSQàƇ[J'JWWFP5JMQN[FSQàƇƇSàSGFGFQFWà
Ahmet Timuçin Pehlivanlà
- 3NMFY9FQZ^ƇƇZSFSSJXN2½MWN^J9FQZy
- 'TWF_JWJSƇƇNSGFGFXà;*WYZØWZQ*SLNS_JWJn
- &WPJTQTL)W-FWZY^ZS0FSYFWHà^FSƇ
- ßGWFMNR:ØZW*WPF^ƇƇàSFØFGJ^N-FRNY,½SF^*WPFy
- ,JSHT_ƇƇ½SFSSJXN8JRFz
- >àQPZY'JQYFSƇƇNSFSSJXN+NWZ_FS'JQYFn
- -FPFS9FSXJQƇ
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