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meye devam etmekten mutluluk duyuyorum.
Tabii 25 yıl öncesine baktığımızda o günkü Anabilim 
ile bugünkü arasında çok fark olduğunu söylememiz 
gerekir. Anabilim’in kendisini inanılmaz geliştirdiği-
ni ve eğitim kurumları içerisinde en önlere taşıdığı-
nı görüyoruz. Ebeveyn olarak Anabilim’i son derece 
profesyonel ve yaptığı işi bilen bir eğitim kurumu 
olarak görmek bizi eski Anabilim’liler olarak çok 
mutlu ediyor. Eskiden de olduğu gibi sadece eğitim-
öğretim değil, kişilik değerlerinin de gelişmesine, 
hem bilimsel hem sosyal alanlarda donanımlı birey-
ler yetişmesine önemli katkılarda bulunuyor. 

Anabilim Eğitim Kurumları’nın kariyerinize yansı-
maları nasıl oldu? 
ALPER DEMIRUTKU: O zamanlar özel okullar şimdiki 
kadar çok değildi. Özel okulda okumak iyi bir çevre 
ve ortamda eğitim almak demekti. İleriki yaşantımda 
Anabilim’den aldığımız sadece eğitim değil görgü de 
bana çok güzel ilişkiler sağladı.
NECLA DEMIRUTKU: Kariyer anlamında ne istediğimi 
hep biliyordum. Hekim olmak çocukluk hayalimdi 
ve bunu gerçekleştirirken Anabilim’li olmak, o sıcak 
yuvadaki değerli öğretmenlerimizden destek görmek  
ve tavsiyeler almak bana çok şey kattı.

Ve en önemlisi tanışmanıza, aile kurmanıza vesile 
olmuş… O yıllardan bahseder misiniz? Tanışmanız 
ve sonrasında bir araya gelmeniz nasıl oldu?
ALPER DEMIRUTKU: Ortaokul son sınıfta Anabilim’e 
gelen Necla’yla güzel bir arkadaşlık başlattık. Lise 2. 
sınıfa kadar muhtelif arkadaş gruplarının içindeydik 
ama hep iyi iki arkadaş olduk. Daha sonra kendimizi 
gruplardan sıyırarak birbirimize yakınlaştık ve ara-
mızda çok özel bir arkadaşlık başladı. Bu özel arka-
daşlık 2004 yılından itibaren evlilikle devam ediyor. 
Bu evlilik bize iki güzel kız çocuk verdi.

Mesleklerinizden bahseder misiniz? İş ve özel haya-
tınızda kendinizi tanımlamanızı istersek neler söy-
lerseniz? Hassasiyetleriniz nelerdir?
ALPER DEMIRUTKU: 2007 yılında doktor, 2015 yılında 
da doçent unvanını  aldım. Halen İ.Ü. Veteriner Fa-
kültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesi ola-
rak çalışmaya devam ediyorum. Duyguları ile hareket 
eden bir toplumda yaşıyoruz. Benim iş anlayışımın 
merkezinde birlikte çalıştığım kişilere karşı müsbet 
ya da menfi hislerime karşın bunu iş akışına yansıt-
madan, pozisyonumun ve sorumluluklarımın gere-
ğini yerine getirmek vardır. Başarı benim için mü-
cadele etmek demektir. Mesleğimi daha iyi noktalara 
taşımak için attığım her adım başarıdır. İşteyken işini 
severek yapan, evdeyken ailesiyle birlikte olmaktan 
mutluluk duyan birisiyim. Günümü en verimli bi-
çimde kullanıp ailemle birlikteyken de güçlü duygu-
sal birliktelik yaşamaya çalışırım.
NECLA DEMIRUTKU: İlaç sektöründeki kariyerime 
büyük kızımın dünyaya gelmesinden bir süre ön-
cesine kadar devam ettim. İş anlayışımda hep işimi 
sahiplenme güdüsüyle çalıştım. Çalıştığım firmanın 
hedefleri her zaman benim hedeflerim olmuştur. 
Amacım bana verilen görevi layığıyla yapmak ve hep 
biraz daha fazlasını yapmaya, zorlanarak gelişmeye, 
geliştirmeye ve tabii ki takdir almaya yönelik olmuş-
tur. Bana göre takdir alıyorsanız başarmışsınız de-
mektir. Bunu da büyük ölçüde başarabildiğime ina-
nıyorum. Hassas olduğum temel hayat görüşlerim 
vardır. Örneğin; dürüstlük, hakkaniyet, çalışkanlık, 
samimiyet gibi.

Kızlarınızla olan iletişiminizden bahseder misiniz? 
Çocuğunuzun yüzünüzde tebessüm bıraktığı bir an-
dan ya da onlara hayran kaldığınızın bir özellikle-
rinden bahseder misiniz?
İki kız çocuğumuz var. Bizi çok seven ve bunu her 
fırsatta dile getiren kızlarla birlikte yaşamak bizi çok 
mutlu ediyor. Kızlarımızla her zaman sevgi dolu, 
hassas, ilgili ve takipçiyizdir. Mutlaka her şeyi pay-
laşır ve eğleniriz. Her ebeveyn gibi sıkıntılı anlar da 
yaşıyoruz ancak çocuklarımız bizim onları ve birbi-
rimizi sevdiğimizi bilirler. Beraber her şeyin üstesin-
den geleceğimizi bilir ve ona göre yol alırız. Onlar bü-
yürken deneyimlediklerini izlemekten büyük keyif 
alıyoruz. Hele ki bugünlerde öğrendikleri İngilizceyi 
kullanma ve okuma-yazma çabalarını hayranlıkla iz-
liyoruz.

Sizi hayatın stresinden uzaklaştıran hobi ya da uğ-
raşlarınız var mı? Neler yapmaktan keyif alırsınız?  
ALPER DEMIRUTKU: 25 yıldır savaş sanatlarıyla uğraşı-
yorum. Bunun son 15 senesi Aikido ile uğraştım. Ai-
kido, hobi ya da uğraştan öte, yaşamımın önemli bir 
parçası.
NECLA DEMIRUTKU: Görsel sanatlara her zaman ilgim 
olmuştur. Profesyonel bir bale eğitimi geçmişim var. 
Ayrıca yüzmekten keyif alıyorum.

Öncelikle kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
Nerede büyüdünüz? 
ALPER DEMIRUTKU: Aralık 1977’de İstanbul’da dün-
yaya geldim. İlkokulu Kadıköy’de okudum. Ardın-
dan ortaokulda Anabilim’le tanıştım. Anabilim’den 
mezun olduktan sonra ise İstanbul Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi’ni kazandım. Fakülteyi tamamla-
yınca 2001 yılında Cerrahi Anabilim Dalı’na asistan 
olarak girdim. Halen İstanbul Üniversitesi Veteriner 
Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi 
olarak çalışıyorum.
NECLA DEMIRUTKU: 1977 yılında İstanbul’da doğdum. 
Ortaokul son sınıfa kadar İstanbul Avrupa yaka-
sında başka bir okulda devam ettikten sonra Özel 
Anabilim Lisesi’nde lise öğrenimimi tamamladım. 
Ardından İstanbul Veteriner Fakültesi’nden mezun 
oldum. 

Anabilimli olmak nasıl bir duygu? Size neler ka-
zandırdı? 
ALPER DEMIRUTKU: 1988 yılında Özel Okullar 
Sınavı’nda Özel Anabilim Lisesi’ni kazandım ve 
Kozyatağı’ndaki ilk binasına ortaokul hazırlık sını-
fına kaydoldum. Anabilim’in bana kazandırdığı en 
önemli unsurlardan birisi İngilizce’dir. Hazırlık sı-
nıfını bitirdiğim yaz tatilinde turistler ile konuşabi-
liyordum. Anabilim’in özellikle yabancı dil eğitimi o 
zamanlar da çok iyiydi.
NECLA DEMIRUTKU: Anabilim’le tanışmam İstan-
bul Anadolu Yakası’na taşınmamız ile başladı. O za 
manlar okulumuz Kozyatağı’nda küçük bir okuldu. 
Ancak sınıf mevcudiyetinin az olması birbirimizle 
kaynaşmamıza ve hatta kardeş gibi olmamıza neden 
olmuştu. Samimiyetle kurulan dostluklar yıllar bo-
yunca devam ediyor. Pek çok arkadaşımızla görüş-
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