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Yasemin Polat'73

Yönetim Kurulu Başkanı

Bittiğini sandığımız her hikâye yeni bir hikâyenin başlangıcıdır…
55 yıllık Kolej romanımın bittiğini düşünürken yeni bir bölüme
sayfa açtım. 12 Şubat 2017 tarihinde TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Genel Kurulu Seçim sonuçları ile TED Ankara Koleji
romanıma bir mezun, anne ve öğretmen olmanın yanında, siz
Kolejlilerin takdiriyle TED Ankara Koleji Mezunları Derneğine
başkan olma ayrıcalığını yakaladım. Göreve gelmenin heyecanı
ve tatlı gururu içerisinde öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyor,
hevesli, güçlü ve enerji dolu ekibimle yeni dönemde sizlere
‘Merhaba’ diyorum.
Seçim sürecinde de dile getirdiğimiz gibi, Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş olan bu eğitim yuvasında
yakılan meşalenin bekçisi, taşıyıcısı ve diğer nesillere aktarıcısı
görevini devralırken, ‘'Kolej Kardeşliğini'' ve ''Birlikteliğini”
arttırmak amacıyla çalışmalarımıza yön vereceğiz. Büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dinlenmemek üzere yola çıkanlar
asla yorulmaz” sözü ile başladığımız yolculuğumuzda ekibimiz
projelerimiz üzerinde hızla çalışmaya başladı. Bu yolda kurmuş
olduğumuz komisyonlarda bütün mezunlarımızın katılımlarını ve
desteklerini bekliyoruz.
Mezunlarımızla sohbetlerimize RadyoTEDÜ'de ses verip, Kolejliler
Dergimizi de canlandırırken, Mezunlar Ormanı, İlk Ders Ankara
Koleji ve STK'larla iş birlikleri gibi projelerimizi hayata geçireceğiz.
Genç, dinamik ve her yaşa hitap edebileceğine inandığımız
ekibimiz ile sizlere daha yeni, yaratıcı, duyarlı ve birbirinden keyifli
projelerle şaşırtmaya çalışacağız.

BAŞKAN'DAN
MESAJ
Kültür-Sanat komisyonumuzun altında tiyatro ve koro
çalışmalarımızla birlikte hobi kulüplerine yer vereceğiz.
Kolejli Sosyal Ağ ve Kolej 360 ile Kolejliler arasında olan bağı
güçlendirmeye çalışacağız.
Komisyonlarımız ve projelerimiz seçim öncesinde de belirttiğimiz
gibi devam eden projelere destek ve yeni projeler geliştirmek
olarak yer almaktadır. Öncelikli hedeflerimiz sahip olduğumuz
için şanslı olduğumuz ancak mezunlarımızdan beklenen ilgiyi
görmeyen tesisimizi canlandırmak ve yakın zamanda kullanıma
sunulan Kolej360 uygulamasının popülerliğini arttırmak. Diğer tüm
projelerimizde olduğu gibi, bu iki projemizde de siz mezunlarımızın
geri dönüşleri ve düşünceleri bizler için çok kıymetli.
Yönetime geldiğimiz bir aylık bir süreçte, devam eden
projelerimizden biri olan K-Seminerlerimiz: Çikolata Atölyesinden,
Aylin Nazlıaka ve Metin Fevzioğlu ile söyleşi yapmaya kadar geniş bir
konu ve konuk yelpazesiyle mezunlarımızla buluştu. 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar gününde düzenlediğimiz “Söz Kolejli Kadınlarda”
K-Sohbetimizde birbirinden kıymetli konuşmacılarımıza yer vermek
ise 49 yıllık geçmişinde TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin ilk
kadın başkanı olarak ayrı bir gurur yaşattı.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği yönetimi olarak farklı yaşlardan,
farklı Kolej hikâyelerini birleştirerek aidiyetimize sahip çıkarak,
kırgınlıkları unutarak hep beraber güzel bir hikâye yazmak dileğimle…
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Giriş ve Yıllık Aidat Miktarları
Dernek Üyeliği için Gerekenler
1.
2.
3.
4.

Üyelik Başvuru Formu
1 Adet Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat ödendiğini gösterir belge *

2017 YILI

GİRİŞ AİDATI

YENİ MEZUN

YILLIK AİDAT

1 -TL. *

37.5- TL.

25 YAŞINA KADAR

37.5-TL.

37.5- TL.

65 YAŞ ALTI MEZUN

150-TL.

150.- TL.

----

37.5- TL

65 YAŞ VE ÜZERİ MEZUN

* 2016 yılı mezunları Haziran 2017’ye kadar başvurmaları halinde faydalanabileceklerdir.

Mevcut Üye Aidatları
2017 YILI

YILLIK AİDAT

18 - 25 YAŞ ARASI ÜYE

37.5- TL.

25 YAŞ ÜZERİ ÜYE

150.- TL.

65 YAŞ ve ÜZERİ ÜYE

37.5- TL.

- Yıllık aidat miktarı kredi kartı talimatı ile yıl sonuna kadar tamamlanması koşuluyla en çok
5 (beş) taksitte tahsil edilir.

Üye Aidat borcu nedeniyle Dernek ile ilişkisi kesilenlerden, yeniden Dernek üyesi olmak isteyenlerin,
geçmiş yıllara ait birikmiş üye aidat borçları kredi kartı talimatı ile 9 (dokuz) taksitte tahsil edilir.
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Taşpınar Mah. 2800 Cad. No:5/B 06830 Gölbaşı Ankara
Tel: 444 0 958 Gsm: 444 0 958 Faks: 0(312) 418 74 41
www.kolej.org - uyelik@kolej.org

Derneğimiz 2017 yılı aidatı 150 TL.’dir.

MART2017
TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARIKOLEJLİLER
DERNEĞİ

ÜYELİK ÖDENTİ TALİMATI

Sayın Üyemiz,
1 - Ödemelerinizi Banka Hesap Numaralarımıza havale yoluyla;
T.İş Bankası

Ankara

Akay Şb.

4201 – 360 953

IBAN: TR05 0006 4000 0014 2010 3609 53

Denizbank

Ankara

Tunalı Şb.

5868422

IBAN: TR84 0013 4000 0058 6842 2000 01

Garanti Bankası

Ankara

Kızılay Şb.

82 – 6296404

IBAN: TR26 0006 2000 0820 0006 2964 04

Yapı Kredi Bankası

Ankara

Akay Şb.

69948367

IBAN: TR26 0006 7010 0000 0069 9483 67

Akbank

Ankara

Bakanlıklar Şb.

0083032-3

IBAN: TR57 0004 6001 5388 8000 0830 32

2- Kredi Kartı Talimatı ile;
Aşağıda işaretlemiş olduğum ödemelerin, aksine talimat vermediğim sürece belirtmiş olduğum kredi kartı
hesabımdan Derneğimiz hesabına alacak kaydedilmesini rica ederim.
………………………………………………………………..........................................................................................
Üye No
Adı Soyadı . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM:
.…………………………………............................
E-posta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maksimum

T. İş Bankası – T.C. Ziraat Bankası

Bonus

Garanti Bankası – ING Bank – Şekerbank – TEB – Denizbank

World

Yapı Kredi Bankası - Vakıfbank - Fortis - Anadolu Bank

Wings - Axess

Akbank

Banka Adı:
...............................................................................................................................................
Kredi Kartı Bilgileri:
Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik Kodu:

-

ve

(Güvenlik kodu kredi kartınızın arkasında yer alan rakamın son 3 hanesi)

Geçmiş yıllara ait birikmiş aidatlarımı (

.........

TL)

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
9 eşit taksitte ödemek istiyorum.
2017 yılı aidatımı (

.........

TL)

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
5 eşit taksitte ödemek istiyorum.
Diğer yıllar Aidatlarımı;
Her yıl Peşin olarak ödemek istiyorum
Her yıl 5 eşit taksitte ödemek istiyorum.
Tarih:

İmza:

3 - www.kolej.org sayfamızdaki online işlem merkezinden.
4 - Posta Çeki (Hesap No: 104 932) hesabımıza yatırarak veya Derneğimize gelerek yapabilirsiniz.
Not: Kredi Kartı ile ödeme talimatı vermek için yukarıdaki kredi kartı talimatı bölümünü doldurarak, 0 312 418 74 41’e fakslayabilir
veya doldurduğunuz formu tarayarak uyelik@kolej.org adresine iletebilirsiniz.
Taşpınar Mah. 2800. Cad. No:5/B İncek 06830 Gölbaşı / Ankara
Tel: 444 0 958
Faks: (312) 418 74 41 Gsm: 444 0 958
e-mail: uyelik@kolej.org www.kolej.org
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SÖZ SİZDE

Bir İş Kadını,
Bir Milletvekili,
Ve Bir Anne Olarak
Başarılı Bir İsim...
Aylin Nazlıaka'86
Kendisiyle kariyer geçmişinden, ülkemizde
kadın olmaya kadar pek çok konuda keyifli
bir söyleşi gerçekleştirdik.

Söyleşi: Açelya Altan'00
Sayın Aylin Nazlıaka bu yoğun iş temponuzda bize vakit ayırdığınız için
teşekkür ederiz. Çalışma hayatınıza Koç Holding'de başlayıp sonrasında
Türkiye’nin ilk insan kaynakları danışmanlığı firmasını kurdunuz.
Günümüzde girişimci kadınlara çeşitli teşvikler verilmekte ancak
şirketinizi kurduğunuz yıllarda bu şekilde bir uygulama mevcut değildi.
Nasıl başardınız?
Açıkçası ilk beş yıl çok zor geçti. İşimi kurduğumda 24 yaşındaydım.
Türkiye’de “genç” olmak zor, “kadın” olmak zor, “girişimci” olmak
zor, “sektörün ilki olmak” daha da zor. Ben bu dört özelliği bir arada
taşıdım. Ama kararlı ve mücadeleci olduğunuz zaman aşılmayacak
engel yok. Zoru göğüsledikçe müşteriler ve ödüller yağmaya
başladı.
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Genç girişimcilere önerileriniz nelerdir?
İş kurmadan önce hem kişisel yetkinliklerini hem de yatırım
yapacakları sektörü iyi analiz etsinler. “Bu işi yapmaya uygun bilgi,
beceri ve deneyime sahip miyim? Özgüvenim ve iç motivasyonum
yüksek mi?” sorularını kendilerine sorsunlar. Doğru bir girişim,
severek ve inanarak yapıldığında mutlaka başarılı olur. Önemli
olan mücadeleden vazgeçmemektir. Yenildiğin zaman değil,
vazgeçtiğin zaman kaybedersin. Bir de başarılı bir girişimci olmak
için; iletişim, planlama ve yönetim becerisi önemlidir. İleri görüşlü
olmak da gerekli bir özelliktir. Tabii, şans faktörünü de göz ardı
etmemek gerek.

Hem başarılı bir iş kadını, hem bir milletvekili hem de annesiniz?
Başarınızın sırrı nedir?
Yorumunuz için teşekkürler. Bana göre hayatın iki önemli anlamı
var; sevmek ve üretmek. ‘Üreterek sevmek, severek üretmek.’ Bunu
şiar edindiğinizde; zamanınızı organize etmek, tüm ünvanlarınızın
hakkını vermek ve hayatı yakalamak mümkün. Şunu itiraf edeyim;
uykuyu sevdiğim halde altı, taş çatlasa yedi saatten fazla uyumaya
zamanım olamıyor.
Cinsiyetçi söylemlerin kadını toplumda değersizleştirdiğini ne yazık ki
görüyoruz. Sizce erkekler üzerinde cinsiyetçi söylemlerin etkisi var mıdır?
Topluma mal olmuş birçok cinsiyetçi söylem var: ‘kızını dövmeyen
dizini döver,’ ‘kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik
etmeyeceksin,’ ‘anasına bak kızını al,’ ‘karı gibi ağlamak,’ vb. Bu
söylemleri belleklerden silmek için öncelikle zihniyet değişikliğine
ihtiyaç var. Kadının, yaşamın her alanında eşit birey olarak
konumlandıran Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’ten, “ben kadın
erkek eşitliğine inanmıyorum” diyenlerin yönettiği bir ülkeye
evirildik. Kadını toplumun öznesi değil nesnesi olarak gören bu
anlayış, onu sadece geleneksel roller içine hapsetmeye çalışıyor.
Kadını bir kuluçka makinası gibi gören bu ortaçağ zihniyetinden
kurtulmalıyız.
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evlilikleri tetikledi. Öte yandan terör, işsizlik,
yoksulluk gibi nedenler büyük şehirlere
olan göçü arttırdı. Şehir hayatına uyum
sağlayamayan erkeklerde şiddet eğilimi
yükseldi. Kadına yönelik şiddet yüzde
1400, çocuk istismarı yüzde 489 oranında
arttı. Şunu yeniden zihinlere yerleştirmek
gerekiyor: Kadın ikinci cinsiyet değil, iki
cinsiyetten birisidir.

Ülke çapında istismara uğrayan, çocuk
yaşta evlendirilen kızlarımızı ziyaret ediyor,
yaşamlarına bir nebze olsun ışık olmaya
çalışıyorsunuz. Bu ziyaretler sırasında sizi
en çok etkileyen hikâyeyi okuyucularımızla
paylaşabilir misiniz?
Siyasete girdikten sonra Türkiye’nin her
iline gittim. Böylece her gün genişleyen
kocaman bir ailem oldu. Bazıları para
biriktirir, ben insan biriktirdim. Tabii,
bu tanışıklıklar arasında çocuk yaşta
evlendirilmiş olan kızlarımız da var.
Evlendikten sonra kocasına “size baba
diyebilir miyim?” diye soranlar, kocasının
ilk evliliğinden olan çocuklarıyla oynayarak
büyüyenler, daha kendi bedensel
gelişimini tamamlayamadan bir başka
cana can verenler. Her birinin apayrı bir
hikâyesi var. Günlerce anlatabilirim. Zaman
yaratıp kitap yazmayı planlıyorum.
Kadın istismarı, çocuk anne oranları vb. ağırlıklı
olarak Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizde
yaşandığı düşünülüyor. Peki, büyük şehirlerde
kadının yeri nedir?
Türkiye çocuk yaşta evlilikler oranında
Avrupa ikincisi. Özellikle 4+4+4 eğitim
sistemi kız çocuklarımızın okullaştırılma
oranını daha da azalttı. Bu da çocuk yaşta

Günümüzde kadına yönelik şiddet olayları
daha da artmakta. Şiddete uğrayan kadınların
birçoğu ise bunu dile getirememekte. Özellikle
eğitim seviyesi yüksek kadınlarda, yaşadığı
şiddeti ve tacizi saklama eğilimi daha fazla.
Bu konuyla ilgili gözlemlerinizi ve önerilerinizi
paylaşabilir misiniz?
Kadına yönelik şiddetin en kolay hali sözel
şiddettir. Meclis’teki bir milletvekiline “bir
kadın olarak sus” diyen, “hamile kadın
sokakta dolaşmamalı,” “iffetli kadın kahkaha
atmaz” gibi cümleler kuranlar, kadınına
ne giyeceğini, ne yiyeceğini, kaç çocuk
doğuracağını dikte ederek onu baskı altına
alıyor. Yetmiyor iş yerinde psikolojik şiddet
uyguluyor. O da yetmiyor fiziksel şiddet
uyguluyor. Sırf yemeğe tuz koymadı diye,
sırf beyaz pantolon giydi diye, sırf kırmızı
ruj sürdü diye şiddet uyguluyor çünkü
kadını bir eşya, bir mal gibi görüyor.
Kadına ve çocuğa uygulanan şiddet ve tacizin
önüne nasıl geçebiliriz? Bireysel olarak neler
yapabiliriz?
Toplumsal cinsiyet eşitliğini içselleştirmiş
bir Türkiye’yi yeniden inşa etmemiz
gerekiyor. Kadını eğitsel, kültürel, sosyal
ve ekonomik olarak güçlendirmek
zorundayız. Eğitim politikaları ve içeriğiyle,
kadın-erkek eşitliğini çocuk yaştan itibaren
benimsetmeliyiz. Karar mekanizmalarında
daha fazla kadının olması, rol modellerin
öne çıkarılması, kadının çalışma hayatına
katılımının önündeki engellerin kaldırılması
gibi uygulamalar da eşitlik mücadelesinin
bir parçasıdır.
İş kadını ve politikacı kimliklerinizle aldığınız
ödüllerden bahseder misiniz? Size en anlamlı
gelen hangisi oldu?
Aldığım her ödül benim için ayrı bir
gurur ve güç kaynağı oldu. Yaşamımın
devamında da o ödüllere layık olmak
ve rol model olmanın gerektirdiği gibi
davranmak sorumluluğunu da çok yoğun
hissediyorum elbette.

“GenceArtı İstihdamda Fırsat Eşitliği Yaratma
Projesi”nin mimarı olarak proje hakkında ne
söylemek isterdiniz?
Gayri resmi verilere göre ülkemizde
her üç gençten birisi işsiz. Üniversitede
okuyan gençler geleceğe çok umutsuz
bakıyorlar. Biz bu projeyle Türkiye’nin
dört bir yanındaki gençlerin işsizlik
sorununa odaklandık. Onların özgüvenini
tazeleyecek ve iş bulabilirliklerini arttıracak
eğitimler verdik. İş ve sanat dünyasının
tanınmış isimleriyle buluşturduk. Bu kişiler,
gençlere karşılarına çıkan engelleri nasıl
aştıklarını, yere düştüklerinde nasıl tekrar
ayağa kalktıklarını anlattılar. Onlara burs,
staj ve iş imkânları sunduk. Sertifikalı kişisel
gelişim eğitimleri verdik. Kısa metrajlı film
yarışmaları düzenledik. Farklı etkinliklerle
onları bir araya getirdik. Bedelsiz verilen
bu hizmetler sayesinde birçok gencin
hayatına dokunduk.
Bir TED Ankara Koleji mezunu olarak
unutamadığınız bir anınızı okuyucularımızla
paylaşmanızı istesek ne anlatırsınız?
Dünyanın neresine gitsem; mutlaka bir
Kolejliyle karşılaşıyorum. Aynı dönemde
okumasak bile, ortak bir hafızamız var.
Aynı sıralarda oturmuş olmak, aynı kitapları
okumak, aynı hocaların öğrencisi olmak,
Foto Naci’ye fotoğraf çektirmek gibi
anılarla hemen yakınlaşıyoruz. Böylece
anılarımız eksilmiyor, yeni dostluklarla
çoğalıyor.
Yaşamınızda Kolejli olmanın olumlu katkılarını
fark ettiğiniz anlar oldu mu? Ailenizde başka
Kolejli var mı?
Hem benim hem de eşimin ailesinde
birçok kolejli var. Kolej; mezunlarıyla,
hocalarıyla, öğrencileriyle, velileriyle,
çalışanlarıyla kocaman bir ailedir. Böyle
büyük bir ailenin bir üyesi olmak insana
güç veriyor. Ayrıca, Atatürk’ün kurduğu bu
okulda aldığımız eğitim, bizleri Türkiye’nin
çağdaş, modern, ilerici ve aydınlık bireyleri
haline getirdi. Hepimiz Cumhuriyet’e
yürekten kelepçeliyiz. Ben, bir siyasetçi
olarak ülkemin eğitim politikasının ve her
bir çocuğumuzun sahip olacağı eğitim
imkânının Kolej düzeyinde olabilmesi için
mücadele ediyorum.
Bu keyifli ve bilgilendirici söyleşi için teşekkür
ederiz.
Asıl ben teşekkür ederim.
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Encyclopedia of
Successful People
In Turkey Listesinde
Bir Kolejli;

Murat Erdör'94

Topluma önemli katkıda bulunan, ulusal / uluslararası seviyede
büyük etkiler yaratan insanların biyografilerini yayınlayan Oxford
Worldwide Press’in Türkiye’deki en başarılı 3000 kişiyi seçtiği
Encyclopedia of Successful People adlı yayında Murat Erdör'e
de yer verildi. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak Sayın
Erdör'e başarılarının devamını diliyoruz.

KİMDİR?
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Lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra Bilkent
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1999 yılında mezun olan Murat
Erdör, Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Stratejik Pazarlama ve Marka
Yönetimi” üzerine master yaptı. Finans, hizmet ve enerji sektörlerinde
yerli ve yabancı birçok şirkette çalıştıktan sonra uzun süre dijital
pazarlama ve otomasyon konusunda dünyanın sayılı markalarından
birisi olan Emarsys’de Türkiye Ülke Müdürlüğü görevini yürüttü.
Emarsys’deki başarılarının ardından Türkiye’nin lider pazarlama
platformu Euromessage Türkiye Genel Müdürü olarak çalışan Erdör,
kariyerine dijital dönüşüm danışmanı olarak devam ediyor; aynı
zamanda “Bilgi Paylaştıkça Güzel” temalı www.muraterdor.com adlı
web sayfasıyla farklı konularda sektöre katkıda bulunuyor.

KOLEJLİLER MART2017
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Hepsi ve Daha Fazlası
Çok Yakında Sizlerle

16

TARİH

ETKİNLİK

KONUŞMACI / YER

4 NİSAN 2017

K-SOHBET /
TÜRK DIŞ POLİTİKASININ TEMELLERİ VE
GÜNCEL SORUNLARIN BİR DEĞERLENDİRMESİ

7 NİSAN 2017

ANKARA KOLEJ LIONS DERNEĞİNİN
OTİSTİK ÇOCUKLAR YARARINA DÜZENLEDİĞİ
TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
KOROSUNDAN ‘’SEVGİYE EZGİLER’’ KONSERİ

8 NİSAN 2017

K-SEMİNER /
CESARETLENDİREN EBEVEYNLER

ÖZGE TECELLİ

15 NİSAN 2017

K-SEMİNER /
GENÇLERİN UYUŞTURUCULARDAN KORUNMASI

MUTLU ÇELİK

29 NİSAN 2017

K-SEMİNER / TOPRAKLA BULUŞAN KENTLER:
YENİLENEBİLİR PEYZAJLAR

2 MAYIS 2017

K-SOHBET / SPOR

13 MAYIS 2017

K-SEMİNER / YE-ME TERBİYESİ

13 MAYIS 2017

MEZUNLAR TİYATROSU GÖSTERİMİ

27 MAYIS 2017

K-SEMİNER / DİŞ VE AĞIZ SAĞLIĞI

27 MAYIS 2017

MEZUNLAR KOROSU

3 HAZİRAN 2017

GELENEKSEL MEZUNLAR BALOSU

4 HAZİRAN 2017

GELENEKSEL KURU FASULYE GÜNÜ

ÖZLEN ÇELEBİ

TEDÜ ÇOK AMAÇLI SALON

DR. KUMRU ARAPGİRLİOĞLU’79
TANSU POLATKAN
PROF.DR. HASAN ÇAĞLAR
TED ANKARA KOLEJİ İNCEK KAMPÜSÜ İLKOKUL AMFİSİ
DR. ALTAN DOĞAN’79
TED ANKARA KOLEJİ İNCEK KAMPÜSÜ İLKOKUL AMFİSİ
SHERATON OTEL ANKARA

KOLEJLİLER MART2017
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Yeni Yönetim Kurulumuz Seçildi

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Olağan Genel Kurulu ikinci
toplantısı 12.02.2017 Pazar günü saat 11:00'da TED Ankara Koleji
Spor ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Genel Kurul Toplantısı
Dernek Yönetim Kurulu Başkanı A. Haşmet Kasapoğlu'nun
konuşması ile açıldı. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra,
İstiklal Marşı okundu.
Genel Kurul Başkanlık Divanına Sn. Şahin Mengü'66 (Başkan), Sn.
Aydan Özkazanç'79 (Başkan Vekili), Sn. Prof. Dr. Özlem Atay'84
(Sekreter Üye), Sn. Dr. Hikmet Erhan Güven'95 (Sekreter Üye), Sn.
Atayla Varlık'84 (Sekreter Üye) oy birliğiyle seçildi.
2014 Genel Kurulunda; sandık sayıları 10 iken 2017'de 24 sandık
kuruldu. 20 olan oy kabin sayısı 48'e yükseltildi. Karşılama
Bankoları ise 2014'te 10 iken 2017'de bu rakam 20'ye çıktı.
Seçimlere Meşale 1931, Önce Kolej grupları ile bağımsız aday
olarak Sn. Levent Özel'81 katıldı. Genel Kurulda 24 sandıkta
1748 üye oy kullandı. Seçim sonucuna göre, Meşale 1931 Grubu
göreve geldi.
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Yeni Yönetim Kurulu; Yasemin Polat'73 Başkanlığında; Umar
Necdet Akdaş'91 (Başkan Yardımcısı), Sibel Oğuzutku'89 (Genel
Sekreter), Şeref Topkaya'84 (Sayman), Ferizet Clark'79, Murat
Tanser Başaran'87, Burak Erdör'88, Serhat İpek '92, Ali Bener'95,
Volkan Çağlar'03, ve Gizem Öztan'09 'dan oluşuyor.
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KOMİSYON GÖREV LİSTELERİ
KOLEJ-IN

KOLEJLİ AĞ

KÜLTÜR SANAT

NECDET AKDAŞ'91
TANSER BAŞARAN'87
VOLKAN ÇAĞLAR'03
ALİ BENER'95
ALİCAN ERTAŞ' 07
OKTAY ÜNSAL'93
ESRA GÜLEYÜPOĞLU'85
ARINÇ BAYAZIT'04
AÇELYA ALTAN'00
BARIŞ ORUÇ'08
BARIŞ ÇALIŞKAN'14
EMRAH BENLİ'98
MURAT ULUĞ'94
OĞULCAN ARIKAN'10
NİLÜFER ÇAKMAKLI'12
FERİZET CLARK '79

BURAK ERDÖR '88
FERİZET CLARK '79
TANSER BAŞARAN'87
SERHAT İPEK'92
ALİ BENER'95
OKTAY ÜNSAL'93
EZGİ BOZ'11
FATMA ATAMAN'77
CENGİZ BIÇAKCIOĞLU'82
ALİ KEMAL ARKUN'93

FUNDA DAĞDELEN'82
FERİZET CLARK'79
AÇELYA ALTAN'00
HAKAN İNANDIK'89

ETKİNLİK

DÖNEM
ELÇİLERİ

50. YIL
ETKİNLİKLERİ

DERGİ
KOMİSYONU

TANSER BAŞARAN'87
SERHAT İPEK'92
BURAK ERDÖR '88
CENGİZ BIÇAKCIOĞLU'82
ALİ KEMAL ARKUN'93

BARIŞ ORUÇ'08
OKTAY ÜNSAL'93
AÇELYA ALTAN'00
MERVE N. ABANOZOĞLU'12
EMRAH BENLİ'98
MURAT ULUĞ'94
OĞULCAN ARIKAN'10
NİLÜFER ÇAKMAKLI'12
CENGİZ BIÇAKCIOĞLU'82

AÇELYA ALTAN'00
MERVE N. ABANOZOĞLU'12
EZGİ BOZ'11
AYFER NİĞDELİOĞLU'81
ASLI KARATAŞ'09
BAŞAK ERMAN'12
ÇAĞDAŞ GÜZER'95
ORÇUN DEMİRÇEKEN'12
ÖZÜM ÖZBAY'93

OKTAY ÜNSAL'93
SERHAT İPEK'92
ALİCAN ERTAŞ' 07
FUNDA DAĞDELEN'82
BARIŞ ORUÇ'08
MERVE N. ABANOZOĞLU'12
BARIŞ ÇALIŞKAN'14
EMRAH BENLİ'98
OĞULCAN ARIKAN'10
NİLÜFER ÇAKMAKLI'12
EKİN DERİCİOĞLU'93
SERTEL SEÇER'00

K-İNSAN

İLETİŞİM
(KURUMSAL)
GİZEM ÖZTAN'09
BURAK ERDÖR '88
TANSER BAŞARAN'87
VOLKAN ÇAĞLAR'03
ALİCAN ERTAŞ' 07
ARINÇ BEYAZIT'04
EZGİ BOZ'11
FATMA ATAMAN'77

ESRA GÜLEYÜPOĞLU'85
ARINÇ BAYAZIT'04
CENGİZ BIÇAKCIOĞLU'82
İLKNUR SEVEN'80
DENİZ ÖZME'81
KORHAN KAYA'98

STK
OKTAY ÜNSAL'93
SUPHİ YALÇINKAYA'85
NİL YÜCESOY'68

19

BİZİM DÜNYAMIZ

Öğretmenler Gününde
Öğretmenlerimizle Birlikteydik
24 Kasım 2016 tarihinde çok sevdiğimiz, değerli öğretmenlerimizle Kolej-IN'de bir araya geldik.
Çok sayıda üyemizin yanısıra, emekli ve hali hazırda görevi başında bulunan öğretmenlerimiz
katıldı. Biz de TED ANKARA KOLEJLİLER Dergisi olarak bu fırsatı kaçırmadık ve etkinliğe katılanlarla
küçük söyleşiler gerçekleştirdik.

20
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Selçuk Pehlivanoğlu'81 / TED Genel Başkanı:
Selçuk Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Eğer ileri gidecek, çağ atlayacaksak; 21.yüzyılda bunlar savaşlarla,
silahlarla değil beyinlerle yapılıyor. Onun için bir neslin
yetiştirilmesi öğretmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Mesleğini
seven, ileriye bakan, değerleri ile yoğurulmuş ama Cumhuriyet
ilkelerine bağlı, çağdaş Türkiye bireyleri yetiştirecek öğretmenler
bizim için çok kutsaldır. Bir neslin geleceğini tayin eden bu aziz
insanları sadece bir gün değil aslında her gün kutlamak gerekiyor.
TED Ankara Koleji öğretmenleri her zaman kutsaldır, öğrencileri
için de, mezunları için de kutsaldır. Kurum olarak onları her zaman
sahiplendik ve bundan sonra da sahiplenmeye devam edeceğiz.

Ahmet Çörtoğlu'80 / TED Ankara Koleji Vakıf Başkanı
Ahmet Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Çok duygulu bir an yaşıyorum. İlkokul birinci sınıf öğretmenimle
karşılaştım. Tam 49 yıl sonra, beni ilkokul birinci sınıftan alıp mezun
eden öğretmenimle burada karşılaştım. Çok değişmiş, Allah ona
sağlıklı uzun ömürler versin. Bizim üzerimizdeki emeği çok fazladır.
Bizlerin yaşamını şekillendiren, bugünlere getiren, bu okulu bu ülke
için bu hale getiren öğretmenlerdir. Bundan sonra da, bu görevi
üstlenen genç öğretmenlerimiz bu bayrak yarışını Atatürk’ün
kurduğu bu Cumhuriyet okulunda sürdürecek. Cumhuriyeti
koruyacak, kollayacak, daha ileriye götürecek nesillerin yetiştiği bir
okul olma hüviyeti devam edecek. Duyguları ifade etmek çok zor,
hakikaten çok duygulandım, hani derler ya; “küçücük çocuktum,
köyden kente gelmiştim ve gördüğüm ilk önemli kişi oydu.”
Çok heyecanlandım. Öğretmenlerimize minnetimizi göstermek
için buradayız. Bu yuvada, bizleri buralara onlar getirdi. Biz de
elimizden geldiğince onlara layık birer Türk bireyi olabildiysek ne
mutlu bize. Ben bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü
kutluyorum. Her şeyin daha güzel olmasını diliyorum.

Sevinç Atabay / TED Ankara
Koleji Vakıf Genel Müdürü
Sevinç Hanım, bugün için
düşüncelerinizi bizimle paylaşır
mısınız?
85
yıllık
bir
Cumhuriyet
Kurumu olan TED Ankara Koleji
bütün değerlerini; Atatürk’e,
Cumhuriyete ve elbette bu okulu
85. yıla taşıyan öğretmenlerine
borçludur. Onlara karşı çok
vefalıdır,
onların
koyduğu
her taşın üzerine yeni bir taş
koymak için uğraşır. TED Ankara
Koleji’nin eğitim anlayışı ‘zihnin
öz gelişimidir.
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Haşmet Kasapoğlu'79 / TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Yönetim Kurulu Eski Başkanı
Haşmet Bey'in karşılama konuşmasından;
Ulu Önderimiz ve Türk Milletinin Başöğretmeni Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün öğrencilerine ışık verme görevini verdiği
saygıdeğer öğretmenlerimiz! Böylesine anlamlı bir günde
sizleri şahsım ve öğrencilerinizin kurduğu TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.
Safa getirdiniz. Onur verdiniz. Sizler bizlere hayatı öğrettiniz.
Bilimi, çağdaşlığı, Atatürk’ü öğrettiniz. Laikliği, demokrasiyi,
kişilikli olmayı, dik durmayı, saygıyı, eşitliği, değerlerimizi
öğrettiniz. İnsan olmayı, çocuk olmayı, kadın olmayı öğrettiniz.
Okumayı, yazmayı, kültürü, sanatı, sporu öğrettiniz. Kendimiz
olmayı, dünyaya ayak uydurmayı, öne geçmek için neler
yapılabileceğini öğrettiniz. Bağımsızlığı, özgürlüğü, vatandaş
olmayı öğrettiniz. İşte bu yüzden iyi ki varsınız. İyi ki TED Ankara
Koleji gibi Atatürk’ün kurucusu olduğu bir yuvada bizlere ışığınızı
fedakârca vermekten hiç kaçınmadınız ve iyi ki şu an buradasınız.
Değerli öğretmenlerim; burası öncelikle sizin yuvanızdır, buranın
sıcaklığı, aydınlığı sizlerin bize verdikleriniz sayesindedir. O
yüzden sizleri yalnızca yılda bir kez yapılan bir buluşmada değil,
her zaman buralarda görmekten, ağırlamaktan bizleri mahrum
bırakmayınız. Öğrencilerinizin, evlatlarınızın sizlere ve Atatürk’e
layık olmak için ne kadar çaba sarf ettiklerini görünüz. Bugünkü
etkinliğimizi oluşturmakta bizlere daima destek veren TED Ankara
Koleji Vakfı Başkanı Sayın Ahmet Çörtoğlu'na, TED Ankara Koleji
Vakfı Genel Müdürü Sayın Sevinç Atabay’a, okulumuzun değerli
müdürleri Sayın Aydın Ünal Hocama, Zuhal Üstündağ Hocama,
Neşe Özmeriç Hocama, yönetim kurulu üyemiz ve etkinlik proje
başkanımız Sayın Anıl Üstünoğlu'na ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
24 Kasım Öğretmenler Gününüzü kutluyor, başta Ulu Önder
ve Başöğretmen Atatürk olmak üzere ülkemize ve TED Ankara
Koleji’ne aydınlığı getiren tüm öğretmenlerimize minnet ve
şükranlarımızı sunuyor, kaybettiğimiz öğretmenlerimizi ve diğer
tüm kaybettiklerimizi temsilen çok değerli Kıvılcım Hocamızı
saygı ve rahmetle anıyorum. Hepinizi çok seviyoruz. En derin
saygı ve sevgilerimizle birlikte, ellerinizden öpüyoruz.

Sibel Oğuzutku'89 / TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Genel Sekreteri
Sibel Hanım, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır
mısınız?
Şu anda gerçekten çok heyecanlıyım, Mezunlar Derneği Genel
Sekreteri olarak öğretmenlerimizi ağırlamaktan gurur ve
mutluluk duyuyorum. Bizleri yetiştirdikleri için her birine şükran
borcumuz var, umarım bu mutlu günlerinde bir nebze onların
da gönlünü almış oluruz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler
Günü kutlu olsun.

Ergün Alkan'63 / TED Ankara Mezunları Derneği
Onur Kurulu Başkanı
Ergün Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Toplumlarda insan kalitesinin yükselmesi, dolayısıyla uygarlık,
hak, hukuk, demokrasi, cumhuriyet, laiklik gibi kavramların
özümsenmesi ancak ve ancak eğitim ve öğretim ile mümkündür.
Bunu gerçekleştirenlerin başında da aileler ve öğretmenler
gelmektedir. Beş yaşından itibaren anne ve babadan
sonraki rol modellerimiz bizim için çok büyük emek veren
öğretmenlerimizdir. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler
Gününü kutlar, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
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Selçuk Börekçi'89
Selçuk Bey, bugün için düşüncelerinizi
bizimle paylaşır mısınız?
Öğretmenlerimiz okulumuzun olmazsa
olmazlarıdır. Bizler, onlar sayesinde yetiştik
ve bu günlere geldik. Selçuk Başkanımın
konuşmasında söylediği gibi; ülkemiz
eğer ilerlemek gelişmek istiyorsa bu
öğretmenlerimiz sayesinde olacaktır. Onlar
bize bilgiyi ve doğruyu öğretecekler, bu
şekilde ileriye yürüyeceğiz.

Osman Çarkcı
Osman Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Ben iki yıl evvel emekli oldum. Kurumumuzun emekli öğretmenlerini düşünüp düzenlediği
böyle bir organizasyon için gerek Vakıf Başkanımıza, gerek organizasyonda emeği geçen
herkese çok teşekkür ederiz. Burada emekli olan arkadaşlarımızı görüyoruz, şu anda
çalışan arkadaşlarımızla birlikte oluyoruz, bunlar mutluluk veriyor. Dostları görmek, onlarla
hasbihal etmek çok güzel bir şey. Herkese teşekkür ederim.
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Erol Şeran
Erol Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Kolej benim yuvam, onu çok seviyorum. Öldüğümde tabutumu
götürürlerken bir Kolej etkinliğine rastlanılsa “bu etkinliğine
katılmama izin verin, ondan sonra gömün” şeklinde bir vasiyetim
olur, yani bu derece tutkunum. Bu büyük okul tam bir eğitim
yuvasıdır. Kızım buradan mezun ve şu anda TED Üniversitesi’nin
‘İnsan Kaynakları Müdürü’ olarak görev yapıyor. Oğlum TED Ankara
Koleji mezunudur. Torunum da burada okuyor. Bundan büyük bir
mutluluk olamaz.

Denizhan Sungur'68
Denizhan Hanım, bugün için düşüncelerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Ben de yıllarca Mezunlar Derneği yönetiminde bulundum.
Zamanında bu kutlamaları biz de düzenledik fakat her sene
biraz daha güzel bir katılım oluyor. Hepimiz çok duygulandık.
Derneğimizin böyle bir günde, bu kadar güzel bir performans
göstermesi hepimizi çok mutlu etti. Konuşmalar, söylenen marşlar
hepimizi çok duygulandırdı. Umarım bu gelenek bu şekilde
devam eder.

İlknur Tunca'61
İlknur Hanım, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Burada tam 36 yıl İngilizce öğretmenliği ve müdür muavinliği
yaptım. Öncesinde de 7 yıl öğrencisiydim, 1961 senesinde mezun
oldum. Amiyane tabirle “manyak bir Kolejliyim.” Öğrencilerim
gelip beni öpüyorlar, hatırımı soruyorlar; şu anda o kadar duygu
doluyum, o kadar sevinçli ve mutluyum ki anlatamam.

Seydi Dinçtürk
Seydi Bey, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Efendim, 1954 yılından beri Kolejliyim. Eşim orada öğretmendir,
ben de otuz yıl çalıştım. 1963 ve 1966 doğumlu iki kızım var, ikisi
de oradan mezun ve ikisi de üniversiteyi bitirdi. Birisi profesyonel
olarak emekli oldu. 1954 yılından beri hiç dinmeyen ve artan bir
Kolej sevgisi var. Türkiye’ye büyük katkı sağlayan, gerek özel sektör
ve gerek devlet sektöründe daima başarıdan başarıya koşan büyük
bir topluluk ve gittikçe gelişiyor. Bu durumunu daima devam
ettirmesini arzu ettiğim, benim için çok önemli ve hayatımda her
şeyimi borçlu olduğum bir kurum.
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Yasemin Seven Polat'73
Yasemin hanım, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Burada o kadar güzel bir topluluk var ki; zaten bu topluluğa
baktığınızda camianın ne olduğunu anlıyorsunuz. 1962 yılından
beri buradayım. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği kuruluşundaki
değerleri devam ettiriyoruz. Her zaman çok onur duydum ve
şuna inandım ki; aslında bizim işimiz insan mühendisliği. Bunu
yaptığımızı düşünüyorum. Cumhuriyet değerleriyle çok güzel
öğrenciler yetiştirdik. Bir öğretmen olarak çok mutluyum.

Deniz Özme'81
Deniz Hanım, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Ben uzun zamandır Kolej camiasında çalışmaktan mutluluk
duyuyorum. Kolejde öğretmenlik de yaptım, eş zamanlı olarak
çeşitli derneklerde yöneticilik de yaptım. Kolej ailesinin mensubu
olmaktan her zaman büyük bir mutluluk duyuyorum. Öğretmenlik
çok kutsal bir meslek, kendim İngilizce öğretmeniyim. Bütün
öğretmenlerimizin -başta en büyük öğretmenimiz Mustafa Kemal
olmak üzere- öğretmenler gününü kutluyorum.
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Şadi Maral
Şadi Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
1970 yılında Kolej Lise kısmına girdim. Aslen fizik öğretmeniyim ama
matematik öğretmenliği de yaptım. Uzun yıllar müdür yardımcılığı
görevinde bulundum. 2000 yılında emekli olup ayrıldım. 30
sene anlatmakla bitecek gibi değil. Öylesine dolu anılarım var
ki; tabii arada acı anılarım da oldu, kaybettiklerimiz oldu. Şu anki
Yönetim Kurulu Başkanı, Mezunlar Derneği Başkanı, Türk Eğitim
Derneği Başkanı hepsi öğrencim oldular. Öylesine mutluyum
ki; Kolejli olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum.
Kolej mezunu olmasam bile, Kolejde uzun yıllar çalışmış olmanın
gururunu ve mutluluğunu taşıyorum.
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Günal Ensari
Günal Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Her yıl 24 Kasım yaklaştığında -kendim için söyleyeyim- içim
bir tuhaf oluyor. Buraya geleceğim diye iki, üç gün öncesinden
hazırlanmaya başlıyorum. Kimleri göreceğim, kimlerle
karşılaşacağım diye heyecanlanıyorum. Gençliğimin tümü,
35 yılım burada geçti. Ama her şeyiyle çok mutlu olduğumu
söylemek istiyorum. Hiçbir gün pişman olmadım. Her günüm
mutlu geçti. İyi ki TED Ankara Koleji öğretmeni oldum. İyi ki
TED Ankara Kolejli öğrencilerim oldu. Onlar sayesinde ben de
onlarla birlikte büyüdüm ve yetiştim. Onlar sayesinde yabancı dil
öğrendim. İngilizceyi TED Ankara Koleji’nde öğrendim. Hentbol
Federasyonu Başkanı oldum. Şimdi Uluslararası Federasyonda
çalışıyorum. Akdeniz Konfederasyon Başkan Yardımcısıyım.
Türkiye, İtalya ve İsviçre üçgeninde dolaşıyorum. Hepsi TED
Ankara Koleji’nin sayesinde oldu. Öğrenciyken son derece kötü
bir İngilizcem vardı, ders yaparken çocuklarla İngilizce konuşmaya
başladım. Rahmetli Kıvılcım Hoca öğrencilerle konuşurken
öğrenciler demişler ki; “beden eğitimi dersi İngilizce mi oldu?” O
da gelip beni çağırdığında; “hocam İngilizce öğrenmek istiyorum”
dedim ve kafasını yara yara öğrendim de. TED Ankara Koleji’nde
çok mutlu günlerim oldu. Şimdilerde, yetiştirdiğim öğrencilerimi
farklı konumlarda, çeşitli başarılara imza atarken gördüğümde
duyduğum mutluluğu anlatamam. Her yıl bugünü iple çekiyorum
çünkü hepsini bir arada görme şansım oluyor. Böyle bir gün
düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizlere çok değer
veriyorlar ama unutmasınlar onlar bizim için çok daha değerli.

İnal Mağnet'46
İnal Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
1942’den bu yana -2016 yılındayız- TED Ankara Koleji camiasının
içindeyim. Yani salonda gördükleriniz arasında maalesef en eskisi
benim. Bugünde eski dostlar ve talebelerimizle olmak çok, çok
güzel bir şey. Çok mutlu oldum. Hatırlanmak güzel bir şey. Biz
zaten TED Ankara Koleji’ni hiçbir zaman unutamayız.
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İnci Tuğ
İnci Hanım, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
TED Ankara Koleji’nde 39 sene çalışmış olmaktan ötürü büyük
onur duyuyorum. Bugün burada olduğum için o kadar mutlu ve
sevinçliyim ki anlatamam. Emekli olduktan sonra Türkiye Kadın
Dernekleri Federasyon Başkanlığı yaptım. İş Meslek Kadınları
Derneği Başkanlığı yaptım. Şu anda da Köy Öğretmenleri ile
Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği Başkanıyım. Kitaplıklar
açıyorum, bilgisayar sınıfları açıyorum. 400 çocuk giydirdim.
2015-2016 döneminde her yaştan ve sınıftan çocuklara kitap,
defter, kalem yardımları yaptım. O kadar mutluyum ki anlatamam
size. Kolej camiasında olmak, Kolejli olmak bir ayrıcalık ama
çocuklarımıza hizmet etmek de başka bir ayrıcalık. Öğretmen
emekli olmaz dedim ve hala çalışıyorum. Çok mutluyum. Bütün
öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Daha güzel,
daha verimli, daha yardımsever olabilmek ve çocuklarımıza daha
çok katkıda bulunabilmek amacıyla bu günü kutluyorum.
Uğur Tola'65 / Onur Kurulu Üyesi
Uğur Bey, bugün için düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
TED Ankara Koleji öğretmenlerinin hepsini kutluyorum. TED
Ankara Kolejli olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bizim ilişkimiz 1958
yılında başladı ve 1965 yılında ayrılmış olmamıza rağmen, mezunlar
olarak bu sevgi ve içtenlik dolu birliktelik 50 yıldır devam ediyor.
Ben, bizlere emek veren, hayata hazırlayan, bizlere mesleğimizi
ve ailemizi kazandıran tüm Kolejli öğretmenlerimize çok, çok
teşekkür ediyorum ve şimdiki genç öğretmenlerimize de başarılar
diliyorum. İyi ki sizler Kolej'in öğretmenlerisiniz, iyi ki gençleri
sizlerin elinde Atatürkçü nesiller olarak yetiştirme şansımız oluyor.
Çok çok teşekkürler, tekrar kutluyorum.

Mezunumuz
Süha Çayköylü'den
Öğretmeni Neriman Egüz'e
Mektup
Neriman Egüz
Neriman hanım, eski öğrencilerinizden
Süha Bey'in mektubunu okudunuz.
Neler söylemek istersiniz?
Suha Çayköylü’ nün yazısını aldığımda çok
mutlu oldum. 15 Temmuz gecesinden iki ya
da üç gün sonra Suha Çayköylü beni aradı;
“hocam çok yakınınızda patlamalar oldu,
yalnızdınız nasılsınız?” dedi, çok tatlı bir oğlan,
çok güzel konuştuk. Çok mutlu oldum.

27

BİZİM DÜNYAMIZ

Derneğimizin 49. Kuruluş Yıldönümünü
Coşkuyla Kutladık
14 Ocak 2017 tarihi TED Ankara Koleji Mezunları Derneği'nin 49. yaşına girdiği bir tarihti. Hem bu
güzel günü kutlamak hem de 2017'ye keyifli bir "Merhaba" demek için Kolej-IN'de düzenlenen
etkinliğe çok sayıda üyemiz ve mezunumuz da katılarak bizleri yalnız bırakmadı. TED ANKARA
KOLEJLİLER Dergisi ekibi olarak bizde davetlilerle kısa kısa söyleşi yapma fırsatı bulduk.
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Selçuk Pehlivanoğlu'81 / TED Genel Başkanı:
Bu sene, Mezunlar Derneğimizin kuruluşunun 49. yılını kutluyoruz.
Seksen dokuz yıllık bir Cumhuriyet kurumunun mezunlarını temsil
eden çok değerli bir guruptan bahsediyorum. Bugün ülke genelinde
38 okuluyla, on binlerce mezunuyla, 32 bin öğrencisi ve binlerce
çalışanıyla çok büyük bir aileyiz. Bu büyük bir güçtür. Kültürümüze
yerleşmiş olan bu gücün devamı mezunlarının gücüyle alakalıdır.
Dolayısıyla, Ankara Koleji okulları nasıl ana konumuzsa, Mezunlar
Derneğimiz de tüm mezunlarımızın ana konusudur.

Gül Çamurdan Sürmen'70
Bu gece gerçekten çok önemli çünkü bizim kuruluş
yıldönümümüzü kutladığımız bir gecedir. Çok uzun yıllar oldu, ilk
kurulduğunda ben lise ikideydim. O günden bu günlere -ki mezun
olalı 46 yıl oldu- büyük bir coşkuyla, çoğalarak, keyifle ve dayanışma
içinde geldik. Bugün benim için o kadar önemli ki; gelemeyecek
halde olmama rağmen kendimi toparladım ve geldim.
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Haşmet Kasapoğlu'79 / TED Ankara Koleji Mezunları Der. Yön. Kurulu Eski Başkanı
Haşmet Bey'in karşılama konuşmasından;
Değerli mezunlarımız, Türk Eğitim Derneği camiamız kurumlarının saygıdeğer başkanları,
Yönetim Kurulu heyetleri, kıymetli büyüklerim, sevgili Kolejli arkadaşlarım ve kardeşlerim,
hepiniz hoş geldiniz. Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz.Geçtiğimiz günlerde girmiş
olduğumuz 2017 yılına; yeni umutlarla ve güzel hayallerimizle başlamak istemiştik. Zira,
yaşamakta olduğumuz siyasi ve ekonomik dalgalanmalara ek olarak bir yandan yanı
başımızda ve gitgide endişe verici hale gelen savaş ortamı ve belirsizlikler, diğer yandan
yeni yılın ilk saatleriyle başlayan ve her yeni bir günde içimizi bir kez daha yakan terör
ve bunun neticesinde kaybettiğimiz sivil-asker-polis vatandaşlarımız.. Bu bizleri derinden
üzmektedir. Yeri gelmişken, tüm kaybettiklerimize tanrıdan rahmet ve yakınlarına sabır,
ayrıca yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ancak, ülkemizin, Cumhuriyetimizin ve TED camiamız
kurumlarının daha da iyi günlere ulaşması için umutlu olmayı gerektiren bir çok özelliğe
de sahibiz. Bu yüzden umutsuzluğa kapılmayacağız. TED Ankara Koleji mezunları olarak
bizler, barış ve huzur istiyoruz. Hukukun ve demokrasinin tüm kurumlarıyla birlikte
üstünlüğünü ve uyum içinde tam olarak çalışması gerektiğini savunuyoruz. Olağanüstü
dönemlerde yaşamak yerine, çağdaş toplum olma yolunda Atatürk’ün gösterdiği çizgide
koşmamız gerektiğine yürekten inanıyor, bu sorumluluk duygusu ve vatan sevgisiyle
yaşıyoruz. İşte bu yüzden,terörün asıl amacına ulaşmasına,sinmiş,endişeli,korkmuş şekilde
kendi kabuklarına çekilmiş bir toplum olması için planlanmış bu kalleş senaryolara asla
izin vermeyeceğiz.Sosyal yaşantımızdan,makul ölçüde kutlamalarımızdan yolumuza
daha çok çalışarak devam etmekten vazgeçmeyeceğiz. Kolejli olarak; bizleri en az yeni
bir yıla girmek kadar heyecanlandıran diğer mutluluğumuz ise; 1968 yılında kurulan TED
Ankara Koleji Mezunları Derneğimizin 49. Kuruluş Yıldönümünü kutluyor olmamızdır. Ulu
önder Atatürk'ün emriyle ve Cumhuriyetimizi kuran müstesna heyetinin sayesinde 1928
yılında kurulan bugünkü adıyla Türk Eğitim Derneği'nin ve bunun çatısı altında 1931-1932
öğretim yılında faaliyetine başlayan bugünkü adıyla Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji,
zaman içinde 30.000'i aşan mezun vermiştir. Tüm bu mezunlarımızı bir arada tutmak,
aralarında iletişimi sağlamak, iyi günde kötü günde birlikte olabilmek amacıyla, 1968
yılında kurulan Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Mezunları Derneğimiz; çağdaş ve laik
vizyonuyla umutlarımızı hep taze tutarak, meşalemizi bu güne kadar olduğu gibi bundan
böyle de taşımaya devam edecektir. 49. Kuruluş yılımızı mutlulukla, hiç bitmeyen ve
bitirmeyeceğimiz taze umutlarımızla kutluyor ve bugünlere gelmemizi sağlayan, ve bu
muhteşem "Kolejlilik'' çatısını bizlere emanet eden, başta Atatürk ve Cumhuriyetimizin
değerli kurucu heyetine, Türk Eğitim Derneği camiamızın her kurumunda her mertebede
görev yapanlarına , derneğimizin kurucularına ve bugüne kadar emeği geçenlere, vefat
edenlerine rahmet, hayatta olanlara şahsım ve tüm Kolejliler adına minnet ve şükranlarımı
sunuyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
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Berati Arısoy'65 / TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği Kurucu Başkanı
Bugün 49 yaşında bir çocuğum olduğu
duygusunu yaşıyorum. 49 yaşındaki
çocuğunun doğum gününü kutlayan bir
insanın duyguları neyse benim duygularım
da o. Ben ameliyattan kalkıp geldim. Eşim
soruyor “Nereye gidiyorsun?” Ben de
dedim ki “çocuğumun doğum gününü
kutlamaya.” “Ameliyatlı adam gezer mi?”
dedi eşim, ben de “çocuğumun doğum
günüyse ameliyat masasından kalkar
giderim” dedim. Çok duygu yüklüyüm.

Celal Göle'65 / Onur Kurulu Üyesi
Kolejli olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Benim Kolejliler
arasında önemli bir ayrıcalığım var. “Nedir?” diyeceksiniz. Dört
nesildir Kolejliyim. Mezunlar arasında dört nesil Kolejli yok. Annem
Kolejli idi rahmetli oldu. Annemden sonraki nesil, yani ben
Kolejliyim. Kız kardeşimde ikinci nesil Kolejli. Üçüncü nesil benim
kızım, Kolejli. 4. Nesil; iki torunumun ikisi de Kolejli. Hep araştırıyorlar
“dört nesil Kolejli var mı?” diye ama benden başka yok.
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Jale Metiş Diker'79
Muhteşem bir camianın üyesi olmaktan
çok mutluyum. TED gönüllüsüyüm, her
zaman çocuklarımız için çalışırken Mezunlar
Derneğimizin de bizi hatırlaması çok güzel
bir şey. Burada eski dostları, arkadaşları
görmek ve eski yıllara dönmek muhteşem.

Serhat İpek'92
Ben şu anda hem Kolejli İşadamları
Derneği hem de Mezunlar Derneğinin
yönetimindeyim. Kolej bizim için her şey
demek. Spor kulübünden Türk Eğitim
Derneğine kadar her kısımda çalışmak,
görev almak çok büyük zevk.
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Uğur Boz '82
2002 yılından beri yönetim kurullarında
çeşitli görevler aldım, demek ki aradan
on beş sene geçmiş. 34. Yıl kutlamalarına
katılmıştım, o zamandan beri bu
kutlamalara katılıyorum. Her geçen yıl
daha güzel oluyor, daha coşkulu oluyor.
İnşallah seneye 50. Yılımızı kutlayacağız.
Nice 50 yıllara diyorum.

Zehra Odyakmaz '67
Bu derneğin beş kurucu üyesinden bir tanesiyim, 3 numaralı üyesiyim. Bu dernek benim
için çok önemlidir. Biz bu derneği kurarken çok zorluklar yaşadık. Daha önce devam
edemeyen bir dernek örneği olduğu için biz çok güçlüklerle kurduk. Ama ne mutlu bana
ki; 1968’den bugüne kadar derneğimiz hiç fasılasız, gittikçe büyüyerek, tanınarak devam
etti ve bütün arzum ebediyen devam etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti varlığını ilelebet
sürdürecektir, bu Dernek de aynı şekilde ilelebet devam edecektir. İnşallah torunlarımızın
torunları da Derneğimizin daha başarılı, daha etkin faaliyetlerine tanık olurlar.
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Duygu İnandık / Koro Eğitmeni
İlk kez geçen sene katıldım. Sizin camia
olarak enerjinizden inanılmaz derecede
hoşlanıyorum. Beraber büyümenin etkisi
olsa gerek, çabuk keyifleniyorsunuz, çok
eğleniyorsunuz. Paylaşımlar çok keyifli,
dolayısıyla bu samimiyet sohbetlere
de yansıyor, bize, şarkı söylemeye, her
şeye yansıyor. Çok seviyorum burada
bulunmayı.

Bora Sürmeli'90
49.Yılımızı
kutluyoruz.
Çok
mutlu
olduğumuz, beraber olup kaynaştığımız
bir gece. Ben inanıyorum ki; birlik ve
beraberliğimizin oluşturduğu bu güç
-Sayın Başkanımızın da konuşmasında
bahsettiği gibi- artarak, katlanarak devam
edecektir. Mezunlar Derneğimize bu gece
için teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan
sonra da nice güzel beraberlikler yaşarız.

Nem Ayşen İpekoğlu '82
Biz aynı zamanda TED Ankara Koleji
Mezunları
Korosundayız.
Mezunlar
Derneği böyle bir oluşuma öncülük ettiği
için çok mutluyuz, çok keyifli zamanlar
geçiriyoruz, çok güzel konserlerimiz oluyor.
Buradaki katılımı, koro etkinliklerinde de
bekliyoruz Kolejlilerden.
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Erhan Yalçın'79
49 yıl bu, dile kolay. Böyle bir kurum -Atatürk’ün kurduğu- var
mıdır? Bilmiyorum ama bildiğim; TED Ankara Koleji güven demek,
iyi bir eğitim demek, ileride çok iyi bir çevre demektir. Bunları
rahatlıkla söyleyebilirim.
Necdet Akdaş'91
Bugün çok güzel bir gün 49. yıl kutlamasını yaşıyoruz. Yarım asra
bir sene kala kardeşlik, dostluk ve kolej ruhunun hâkim olduğu,
herkesin bir araya geldiği çok güzel bir gece. İnşallah daha uzun
yıllar el ele; bu kardeşliği arttırarak, Ata’mızın bize emanet bıraktığı
Cumhuriyet değerlerini koruyarak hep beraber daha ileriye
götüreceğiz. Çok mutluyuz. Teşekkürler.
Alev Şuşut'63
Kolejimi öveyim, ben hep Kolejliyim. ODTÜ mezunuyum ama
hep Kolejli oldum, kendimi ODTÜ’lü saymıyorum. Çok mutluyum,
gururluyum. İyi ki böyle bir okuldan mezun oldum.
Meltem Yalınay'84
Harika bir organizasyon, bizi bir araya getirdiğiniz, Kolej ruhunu
tekrar canlandırdığınız için çok teşekkür ederiz.
Serhan Sakarya'09
Ankara Koleji ile ilişkim yaklaşık 1998 yılında başladı. Okul
Başkanlığı, Mezunlar Derneği yöneticiliği yaptım. Bugün, özellikle
de kendi evimizde, bu gibi etkinliklere katılmak beni yürekten
mutlu ediyor. TED Ankara Koleji ailesi her geçen gün büyüyerek,
kendini geliştirerek ve yeni nesillere aktararak eğitim alanında
Türkiye’ye ışık olmaya devam ediyor. Çok mutluyum, emeği
geçenlere teşekkür ediyorum.
Arzu İnal'81
Çok mutluyum. Dostlarımla olmayı seviyorum. Güzel camiamda
bu tür birliktelikleri kaçırmamaya çalışıyorum. Bana iyi geliyor,
daha doğrusu birbirimize iyi geliyoruz. Teşekkürler.

Tunç Girgin'86
Aynı zamanda Spor Kulübünün Müdürüyüm. Uzun zamandır
bu kadar çok okul arkadaşımı bir arada görmek zevkinden uzak
kalmıştım. Gelince ne yaparım diyordum ama çok keyif alıyorum,
inşallah her sene geleceğim. Tüm arkadaşlarıma da gelmelerini
tavsiye ederim.
Simge Kervancıoğlu'95
Her zaman ki gibi çok güzel bir organizasyon olmuş. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz.
Serhan Özdemir'89
Çok güzel bir akşam. Her sene çok keyifli oluyor. Arkadaşlarımızla
beraber çok mutluyuz. Keyifli bir akşam geçiriyoruz.
Ahmet Hamdi Beştaş'67
Burada eskilerdenim. Kolejli olmaktan gurur duyarım, bu benim
çok sevdiğim bir konudur. Devamlı takip ederim. Burada sizleri
görmekten mutlu oldum.
Gülnur Beştaş
Ahmet Beyi’n eşiyim. Kolej mezunu değilim ama Kolejli sayılıyorum
artık. Oğlum da burada basket antrenörüdür. Her ne kadar bu
camiadan olmasam da bu ortamı seviyorum.
Tayfun Angın'91
Gayet mutluyum. Mezunlar Derneğimize teşekkür ediyorum. Kolej
büyük bir camia, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok,
yeter ki birlikte olalım. Hepinize teşekkür ediyorum.
Devrim Gürkan'91
Çok keyifli bir akşam oluyor. Eğlenen insanların yüzlerine
bakıyorsunuz, hakikaten “iyi ki Kolejliyim” dedirten bir akşam.
Emeği geçen herkese, başta Haşmet Başkan olmak üzere, çok
teşekkür ediyorum.
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49. Kuruluş Yıldönümünde
İlk Adres; "Anıtkabir"

'TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, yeni
yaşını her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder
Atatürk'ün huzurunda kutladı. Dernek
Yönetim Kurulu Eski Başkanı A. Haşmet
Kasapoğlu '79, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
mezunlarımız, Anıtkabir'de bir araya geldi.
11 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen özel
törende, mozoleye çelenk bırakılmasının
ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Bu sene, 49. yılını kutlayan derneğimizin
yeni yaşı kutlu olsun; nice aydınlık günler
geçirmek dileğiyle..
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Kolej-IN'de
"Kısırlaştır-Aşıla-Yaşat"
Projesi
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği lokasyonu çevresinde
bulunan sokak arkadaşlarımız artık daha güvende. Mezunumuz
Prof. Dr. Dilek Yörükoğlu '79 vasıtasıyla ''Kısırlaştır, Aşıla, Yaşat''
projesi Kolej-IN'de hayat buldu. Proje kapsamında; yardıma
muhtaç olan sokak hayvanlarının yaşamını sürdürmesi için
kulübeler bağışlandı, bağışlanan kulübeler tadilat görerek sıcacık
bir yuva haline geldi.

5199 sayılı kanun kapsamında, Orman Bakanlığı 9. Bölge
Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortak projesi olan
''Kısırlaştır, Aşıla, Yaşat'', Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri
Daire Başkanı Şafak Uğur sayesinde ve Prof. Dr. Dilek Yörükoğlu,
Yönetim Kurulu Eski Başkanı A.Haşmet Kasapoğlu aracılığıyla TED
Ankara Koleji Mezunları Derneğine ulaştı.
Kolej-IN çevresinde bulunan canlı dostlarımız, bağışlanan yeni
evlerine kavuştu.
Bu projenin, kişiye özel değil tüzel bir uygulama olduğunu
ve çevrenizde yardıma ihtiyacı olan sokaktaki dostlarımız için
bu projeden faydalanabileceğinizi hatırlatalım. ''Yaşamak tüm
canlıların hakkıdır'', unutmayalım...
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Tayfun Talipoğlu ile
Yol Hikayeleri
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz başarılı
gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu vefatından
kısa bir süre önce K-Sohbet etkinlikleri
kapsamında Kolej-IN’deydi. 18 Kasım Cuma
günü gerçekleşen etkinlikte, keyif veren
sohbeti ile tanınan Talipoğlu, hikayelerini
ve tecrübelerini üyelerimizle paylaştıktan
sonra teşekkür plaketini Yönetim Kurulu
Eski Başkanı Haşmet Kasapoğlu’ndan aldı.
Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine
ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.
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Popüler Diyetler

Şizofreni Gerçeği

Güven Hastanesi desteği ile 12 Kasım 2016
tarihinde Diyetisyen Pınar Polat tarafından
K-Seminer etkinlikleri kapsamında bir
seminer verildi. Günümüzün popüler
diyet uygulamaları ve sonuçları hakkında
uzman görüşlerini aktaran Polat'a, söyleşi
sonrasında teşekkür plaketi takdim edildi.

Kasım ayının ikinci K-Semineri'nin konusu "Şizofreni Gerçeği" idi. Seminer, Uzman Psikolog
Fatoş Canborgil'66, Şizofreni Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Meral Taşkent ve
Yasemin Şenyurt tarafından verildi. Söyleşide uzmanlar tarafından "şizofreni hakkında
doğru bilinen yanlışlar, bilinmesi gereken doğrular, kimler bu hastalığa yakalanabilir"
konularında bilgi verilirken, Yasemin Şenyurt ilk ağızdan bilgilerini ve tecrübelerini paylaştı.

KOLEJLİLER MART2017

Nasıl Bir
Anne-Babayım?
Çocuklarımızın duygu ve davranışlarının
ne kadar fakındayız? Her durumda
doğru davranışı sergileyebiliyor muyuz?
Anne-baba-çocuk
ve
eş
ilişkisini
dengeleyebiliyor muyuz? Tüm bu sorular,
26 Kasım 2016 tarihinde K-Seminer
etkinlikleri kapsamında Uzman Psikolog
Müge Kepenek tarafından verilen "Nasıl
Bir Anne-Babayım?" konulu seminerin ana
konusuydu. Uzman görüşlerini aktaran
Kepenek'e etkinlik sonunda teşekkür
plaketi verildi.

Hayatın Matematiği
10 Aralık Cumartesi günü mezunlarımızdan Doç. Dr. Sibel Arda'80
tarafından "Hayatın Matematiği" konulu bir seminer verildi.
Arda'nın "İnanın hayatta hiç bir şey tesadüf değil. Gelin, hayatın bu
şaşırtıcı matematiğini birlikte çözelim" çağrısı çok sayıda üyemizi
İncek salonunda bir araya getirdi. Seminer sonunda Arda'ya
teşekkür plaketi dernek Yönetim Kurulu Eski Başkanı Haşmet
Kasapoğlu tarafından verildi.

Çocuğunuz Nasıl Bir
Erişkin Olacak?
2016 Yılının son semineri 17 Aralık Cumartesi günü Psikiyatr ve
Psikoterapist Dr. Cumhur Boratav tarafından "Çocuğunuz Nasıl
Bir Erişkin Olacak?" konusu kapsamında verildi. Genetik kodlar,
ebeveynlerle bağlanma süreçleri, mizaç-sosyal ayna etkileşimi ve
doğumdan erişkinliğe giden süreç konularında bilgi veren Boratav,
katılımcıların sorularını da ayrıntılı şekilde cevapladı.
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Dünyanın
En Eski Mabedi;
Göbeklitepe
21 Ocak 2017 tarihinde mezunumuz Yonca
Boyacı Eldener'90 ile birlikte Dünyanın
en eski mabedi olan Göbeklitepe'ye
mistik bir yolculuğa çıktık. Aynı zamanda
Göbekli Tepe Muhafızı adlı kitabın yazarı
olan Eldener, bizleri inanç tarihinin en
mistik yerine götürdü. İncek Salonunda
gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda
üyemiz katılım sağladı.

Anne-Baba Ehliyeti
Çocuklarımıza duyduğumuz sevgiyi, onlara verdiğimiz değeri
ne kadar gösterebiliyoruz? Çocuklarımızın kendilerini değerli
hissetmelerini sağlamak için neler yapabiliriz? Tüm bu önemli
sorular 11 Şubat Cumatesi günü Uzman Psikolog Pınar Çakır
tarafından yanıtlandı. "Anne-Baba Ehliyeti" konulu seminer tüm
katılımcılar oldukça bilgilendirici ve eğitici bir etkinlik oldu.

Ali Şef ile Birlikte
Çikolata Atölyesi
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18 Şubat Cumartesi günü "Geleneksel
Sevgililer Günü" etkinlikleri kapsamında
herkesin yemekten keyif aldığı Çikolata
için İncek Salonunda bir atölye oluşturduk.
Ali Şef'in "sevmeden olmaz, emek
vermeden olmaz" mottosu ile başlanan
atölye çalışmasında tüm katılımcılar kendi
çikolatalarını yapıp tadına bakmanın
keyfini çıkardı.
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Günümüzde
Kadın Olmak;
Aylin Nazlıaka'86
Dünya Kadınlar Günü özel K-Semineri
kapsamında mezunumuz, iş kadını, başarılı
bir politikacı ve aynı zamanda bir anne
olan Aylin Coşkunoğlu Nazlıaka'yı konuk
ettik. 4 Mart 2017 tarihinde gerçekleşen
etkinlikte Nazlıaka, iş ve aile yaşamında
başarıya giden yolda "Kadın Olmak"
hakkındaki deneyimlerini üyelerimizle
paylaştı. Etkinlik sonunda TED Ankara
Koleji Mezunları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Yasemin Polat tarafından
Nazlıaka'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

K-Sohbet'in Konuğu
Metin Feyzioğlu'86
6 Mart 2017 Pazartesi günü K-Sohbet etkinlerinin konuğu Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu idi. Çok sayıda
üyemizin ve mezunumuzun katıldığı etkinlikte Feyzioğlu, ülkemizin
gündemini oluşturan konularda katılımcılarla sohbet etti. Etkinlik
sonunda Feyzioğlu'na teşekkür plaketi TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat tarafından verildi.

Söz Kolejli Kadınlarda
Mart ayında düzenlenen K-Sohbet etkinliklerinden bir diğeri 8
Mart Dünya Kadınlar Günü özel etkinliği "Söz Kolejli Kadınlarda"
sohbeti idi. İncek Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı
olarak katılan isimler; Prof. Dr. Zehra Odyakmaz'67, Prof. Dr. Işıl
Saatçi Çekirge'81, Bilge Alpat Baki'92 (Heitkamp CFO) ve Diş Hekimi
/ Müzisyen Gizem Berk'98 idi. Moderatörlüğü Devrim Gürkan'91
tarafından yapılan panel üyelerimizden yoğun ilgi gördü.
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Sanat Tarihi ve
Arkeoloji Alanında
İçimizden Biri
Billur Tekkök
Karaöz'79
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım
ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Billur Tekkök Karaöz'79 ile Kolej yılları ve
müzeler üzerine keyifli ve bilgilendirici bir
sohbet gerçekleştirdik.

Söyleşi: Ayfer Niğdelioğlu '81
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Billur Hanım öncelikle Kolej ile ilgili bizimle paylaşmak
istediklerinizi dinlemek isteriz sizden.
TED Ankara Koleji’ne 1972 yılında girdim. Kolej-IN o günlerdeki
yapısı bugün olduğundan çok farklıydı. Biz arkadaşlarımızla bir aile
gibiydik ve hep birlikte büyüdük, halen de o bağı sürdürüyoruz.
Özellikle 79 Mezunları olarak görüşmelerimiz yakın bir şekilde
devam ediyor. Kolejliler bir aradayken kimin hangi dalda ya
da hangi ünvana sahip olduğunun pek bir önemi olmuyor.
Her alandan tam bir dayanışma içerisindeyiz. Benim anılarımın
çoğu ortaokul dönemine ait. Atatürk büstünün etrafında
toplandığımız öğle araları, kantine gidip sosisli sandviç sırasında
beklediğimiz anlar, müzik odasında Bach ile tanıştırılmamız, spor
dersinden çıktıktan sonra terli terli koca avluda koşturduğumuz
anlar unutulacak gibi değil. Zaman, zaman bu anları belgeleyen
görüntüleri sosyal medya gruplarımızda arkadaşlarımız arasında
paylaşıyoruz. 2013 yılında, TED Ankara Koleji’nin Lise binası TED
Üniversitesi kampüsüne ev sahipliği yapmaya başladıktan sonra,
lisedeki son sınıfımın eşimin sınıfı ile birleştirildiğini gördüm (M
ve N), bir yıl sonra da aynı derslikte TED Üniversitesi öğrencilerine
ders verdim. Üniversite’de iki yıl “Introduction to Art” ve “Word
Literature ” derslerine girdim. Öğrencilerimin çoğu da TED Ankara
Koleji mezunuydu ve ilk sordukları soru “Hocam siz hangi yıl
mezun oldunuz?” oluyordu. Bu, insana tuhaf bir duygu yoğunluğu
yaşatıyor.

Dönem arkadaşlarınızla hala görüşüyor musunuz?
Tabii, hemen her gün, her saat devam ediyor diyebilirim. Haftalık
görüştüğümüz gruplar kadar, her kategoride sosyal medya
üzerinde de çeşitli paylaşım gruplarımız var. Ayrıca, eşim Esat
Karaöz de, benim Kolej’den dönem arkadaşımdır.
Türkiye’de Sanat Tarihi ve Müzecilik'e verilen önem sizce
ne durumda?
Türkiye’de sanat tarihinden önce, aslında sosyal bilimlere bakış
açısına eğilmek gerekir. Ülkemizde sanata, insan eğitimine bakış
açısı o kadar geriledi ki, biz eğitimciler bunun etkisini kadına,
çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddet ile görmeye başladık.
Son on yılda yeni açılan programlara baktığınızda; genellikle
üniversitede çalışma olanağı sağlayacak matematik, psikoloji
gibi ya da modası geçmeyecek finans, doktorluk, mühendislik
gibi bölümlerin arttığını görüyoruz. Ama kültüre ilişkin, bu
topraklarda gelişen sanatın ve kültürün yönetimine ilişkin sanat
tarihi gibi bölümlerin, özellikle de ‘Sanat Tarihi, Müzecilik’ gibi
bölümlerin ikincil olduklarını gözlemliyoruz. Başkent Üniversitesi
bu konuda duyarlı davranıp 2006’da Sanat Tarihi ve Müzecilik
Bölümü’nün açılmasını sağladı. Gururla ifade etmeliyim ki,
mezunlarımızın çoğu aktif olarak alan uzmanlıklarını master ve
doktora programları ile geliştirip bu alandaki açığı kapatıyorlar.
Genel anlamda bu bölümden mezun olanlar yerel belediyelerde

KOLEJLİLER MART2017

çalışabilirler, müze ve özel koleksiyonları değerlendirebilirler,
bienallerde kuratörlük yapabilirler, çalışma alanları sadece
müzelerle sınırlı düşünülmemelidir. Belediyelerin şu anda sanat
tarihçisi çalıştırma zorunluluğu var. Koruma Uygulama ve Denetim
Büroları’ları (KUDEB) kuruldu. Bunlar belediyelerin kendi alt
birimlerinde, bölgede bulunan sanat eserleri, sanat tarihine ilişkin
önemli yapıtların, kültürel mirasın korunmasına ilişkin birimler
olarak kuruldular ama halen buralarda çalışanların çoğu uzmanlık
alanı farklı olan kişiler. Sanat tarihçileri yetiştirmek ve bu alanda
uzmanlaşan kişileri bu birimlerde çalıştırmak daha doğru olacaktır.
Şu anda Türkiye’de o kadar çok özel müze, çağdaş müze oluşumu var
ki -İstanbul tek başına büyük bir kaynak - hatta alanda yeni uzman
mezunlara ihtiyaç var. Türkiye’de kuratör olarak çalışacak yetkin
kişiler olsa da, önemli etkinliklerde yurtdışından gelen kuratörler
öne çıkmakta. SALT Ulus, Galata, Beyoğlu’na gittiğinizde, çoğu
sergide mutlaka bir yabancı ayağın olduğunu göreceksiniz. Aynı
şey ‘Bienaller’ için de geçerli. İstanbul Bienali’nde sanatçı başkadır,
sanat tarihçisi başkadır, müzecilik ve sergileme tecrübesiyle
donanımlı sanat tarihçisi başkadır. Yani bunlar, aynı tıp alanındaki
ihtisaslar gibi farklı ihtisas alanlarıdır. Bunların ayrıştırılması
gerekiyor. Her şeyin uzmanlaştığı, her şeyin müzesinin olabildiği
günümüzde bu sergilemelerin sanat tarihçisinin denetiminde ve
uzmanlığında, belli bir metodoloji ile yapılması gerekir.
Siz aslen arkeologsunuz değil mi? Sizce Türkiye’de
arkeolojiye verilen önem nedir? Kazı çalışmaları hakkında
ne düşünüyorsunuz?
Evet, ben Klasik arkeolog olarak Ankara Üniversitesi DTCF’den
mezun oldum, sonrasında Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi
ve Arkeoloji bölümünde master yaptım, sonrasında da ABD
University of Missouri-Columbia’da doktora yaptım. Bu nedenle
iki dalda uzmanlığım var. 25 yıl Çanakkale bölgesinde kazılarda,
yüzey araştırmalarında çalıştım. Özellikle de, Troia’nın benim
yaşamımda önemli bir rolü vardır. Doktora tezimi Troia’nın
katmanlarını ve binalarını tarihlendirdiğim uzmanlık alanım
olan Yunan ve Roma seramikleri üzerine yazdım. Halen kazılarda
uzmanlığımla katman tarihlendirmeleri yapıyorum. Katıldığım
kazılar öğrencilik yıllarımda Phaselis, Arykanda, Urfa Kurban Höyük,
güneyde Domuztepe, Tarsus, Göksu Vadisi projeleridir. Halen
Başkent Üniversitesi kazısı olan Kaunos’da, Gordion ve İstanbul
Bathonea kazılarında çalışıyorum. Türkiye’de kazılar T.C. Turizm ve
Kültür Bakanlığı’nın izniyle yapılıyor. Kültür Bakanlığı’nın Kültür ve
Turizm Bakanlığı olmasından sonra bakanlıklara ayrılan bütçeler de
birleştirildi. Ayrıca kazılara soluk aldıran Dösim (Döner Sermaye
İşletmesi Merkez Müdürlüğü) bütçesinden aktarılan fonlarla
ilgili kısıtlamalar kazı bütçelerini fark edilecek oranda azalttı. Kazı
alanı girişi ve hediyelik eşya dükkanlarının işletimi Bilintur’a bağlı
BGK (Bilkent Kültür Girişimi)’ya devredildi. Şimdilerde bu fondan
aktarılanlar kazı bütçelerine ek ödenek teşkil ediyor, ama hala
çok limitli olarak seyrediyor. Son yıllarda Bakanlığın kazılarda
restorasyon yapmaya yönelik istemlerine paralel olarak sınırlı

KİMDİR?

1979 TED Ankara Koleji mezunudur. 1984’de
Ankara Üniversitesi, DTCF Klasik Arkeoloji
bölümünde lisans, Hacettepe Üniversitesi, Sanat
Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde master, MissouriColumbia Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümünde doktora çalışmalarını tamamladı. Bilkent Üniversitesi Tarih ve Tiyatro
Bölümlerinde(1996-2001), öğretim görevlisi olarak, 2001-2005 yılları arasında
Cincinnati Üniversitesi Classics Bölümünde araştırma doçenti olarak görev yaptı.
2005 yılında Başkent Üniversitesi bünyesinde görev aldı. Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi dekan yardımcılığı (2006-2010) görevini tamaladıktan sonra,
Sanat Tarihi ve Müzecilik Ana Bilim Dalı Başkanlığı (2009-2011) yaptı. Ayrıca 2013
yılından beri Başkent Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans koordinatörlüğü görevini
sürdürmektedir. 1992-2001 yılları arasında Troia kazılarında Bronz Çağı sonrası
seramik tarihlendirme ekibi başkanlığı yaptı. Troia kazıları Agora, Batı Kutsal Mekanı,
Aşağı Şehir Evleri’nin Yunan ve Roma dönemi seramik malzemesini monografik
yayınlarla yayınladı. Troad bölgesi yerleşimi, etnoarkeolojisi üzerine yayınları
bulunmaktadır. Ayrıca Thyatira (Akhisar), Villa of Maxentius (Roma), Domuztepe,
Tarsus, Göksu Vadisi arkeolojik projelerinde çalıştı. Kaş Bölgesi Sualtı Kültür Mirası
Sanal Müze Projesini SAD ile ortak bir TÜBİTAK projesi ile gerçekleştirdi. Asıl uzmanlık
alanı olan antik seramiklerle ilgili yayını Cincinnati Üniversitesi Troia antik kazı
malzemesi üzerine internet erişimlidir.
bütçe ile, kazıdan çok restorasyon yapılmaya başlandı. Restorasyon
için mimar, arkeolog, sanat tarihçisi vb. disiplinler arası bilgi gerekir.
İstanbul’da son on senede çok sayıda restorasyon firmaları oluştu
ve bu firmaların bazılarına restorasyon yasağı geldi. Ardından,
T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı kota koydu. Bakanlık adına kazıları
yürüten kazı başkanına düşen görevler arasında kazı bütçesini
yönetme işi gibi (işçi günlükleri, SGK vb gibi işler) zorluklar da
var. Sanat tarihi kazıları da çok değerlidir, geç dönemleri ve
kültürel dönüşümü belgelemesi açısından. Devletin kültür için ek
ödenek tahsisi yapmasının şart olduğunu görüyorum; çünkü M.Ö.
12.000’den günümüze bu topraklarda yaşanmış kültürün tarihine
ayna tutan bir ülkede yaşıyor olmamızın bize yüklediği doğal bir
sorumluluk olduğuna inanıyorum.
Keyif aldığınız müzeler hangileri?
Ben aslen İstanbul’luyum ve bir boğaz çocuğuyum. Yeniköy’den
denize girdiğimiz İstanbul’u dün gibi hatırlıyorum. Çocukluğum
babamın işi nedeniyle Ankara’da geçti, okul bitince hemen
İstanbul’a giderdik. Babamın, beni ve ağabeyimi (İsmail Hakkı
Tekkök'75 TED Ankara Koleji mezunu) sorular sorarak, çeşitli
müzeleri gezdirmesi çocukluğumun en önemli anılarıdır.
İstanbul’da en keyif aldığım yürüyüş mekanı olarak Gülhane Parkı,
İstanbul Arkeoloji Müzeleri avlusu, yıllardır orada yaşayan kedi
aileleri, Osman Hamdi Bey’in özel kitaplığı ki, öğrencilik yıllarımda
kullanma şansına sahip olduğum için ayrıcalıklı hissetmişimdir
hep kendimi ve tabii ki müzenin koleksiyonu, benim ilk tanıştığım
müzelerden biridir antik dünya ile. Son yıllarda artan ivme ile
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çoğalan özel müzeler arasında Sabancı, Pera ve Santral İstanbul
gibi kaybolabileceğiniz mekanlar da var, ama kentin büyüklüğü
ve kültür çeşitliliği düşünülürse bunu yansıtan müzelerin azlığı
da göze batmakta. Ankara’nın bu konuda Cumhuriyet Başkenti
kimliği ile kurum müzeleri ile bayrağı hala önde taşıdığını
söylemeliyim. Kentte kaybolmak ve bir gününüzü sanki başka bir
ülkede gibi yaşamak isterseniz Kale’deki Anadolu Medeniyetleri
Müzesi, biraz ilerisindeki Yüksel Erimtan Müzesi ziyareti ve daha
sonra da müze terasında yudumlayacağınız kahvenizle kentin nasıl
büyüdüğünü ve yaygınlaştığını görebilirsiniz. Öğlen yemeğinizi
PTT Pul Müzesi’nde yedikten sonra SALT Ulus’da bir sergi görüp,
oradan CER Modern’e gidip sergileri görüp kahvenizi içebilirsiniz.
Aynı gün içinde Ankara’da 4 mekanı ziyaret edebilirsiniz. İstanbul
için ise, aynı şeyi söylemek zor. PTT Pul Müzesi 1926’da Clemens
Holzmeister tarafından tasarlanmış neoklasik üsluplu bir yapıdır,
Ulus’un göbeğinde Cumhuriyet tarihinin uzantısı olan bu kurum
müzesi ülkemiz haberleşme tarihini hem ülkemiz hem de dünya
pulları ile sunarken yaşanan tarihsel olayların pul arşivindeki
niteliklerini de göstermektedir. Gezilmesi çok keyifli ve müzeyi
oluşturan yetkilileri ile sahip çıkılan bilginin belgenin zenginliğinin
önemini de vurgulamakta. Koleksiyonu inanılmaz zengin, Osmanlı
döneminden başlayarak Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele yıllarından
Cumhuriyet dönemi sırasındaki haberleşmeyi ön plana çıkaran ve
Tasarımhane grubu tarafından yapılmış tasarım, sergilemedeki
özeni gösteriyor. Pul çok önemlidir; haberleşme tarihine dünya
genelinde -sadece Türkiye için değil- inanılmaz bir veri tabanı
üzerinden, dünyadaki olayları pul tarihine göre belirleyen bir oyun
gibi, yıllara göre dünyada neler olduğunu gösteren bir belgedir
aslında… Diğer keyifli bir mekan ise, çok az bilinen Tandoğan’daki
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Müzesi. 2013’de halka açılan
bu mekanın ruhu ile koleksiyonlarının değeri tartışılamaz, aslen
1890’da Süvari Kışlası olarak yapılmış mekan Milli Mücadele yılları
ve Kurtuluş Savaşı’nda hizmet vermiş ülkemiz savunma sanayi
ve teknolojisinin tarihini de anlatmakta. Gerçekten mutlaka
görülmesi gereken bir müze, ülkemiz silah endüstrisinin dünyadaki
bütün endüstriyel üretimin -özellikle Alman endüstri devriminden
sonra, Almanya’daki firmaların- Türkiye tarafından alınıp kullanılan
makinalarından örneklerin görüldüğü bir arşiv müzesidir. Burası
aynı zamanda bir teknoloji arşivi müzesidir ama ne yazık ki hiç
bilinmiyor. Bir diğer kurum müzesi de, TRT Kurumu içerisinde yer
alan TRT Müzesidir. Yine çoğu kimse bilmez. Çocukluğumuzda
dinlediğimiz bütün radyo tiyatrolarının arşivleri burada, kulaklıkla,
banttan istediğiniz bölümü dinleyebiliyorsunuz. Ses efektlerinin
inanamayacağınız metotlarla nasıl yapıldığına -özellikle kar,
yağmur sesi- şahit oluyorsunuz. TRT dizilerinin kostümleri, bu
dizilerde kullanılan uçaklar, ambulans arabaları büyük bir hangarda
yer alıyor ve ne yazık ki çoğu Ankaralı tarafından yeterince ziyaret
edilmiyor. Müzeyi arayıp, izin alarak gezebiliyosunuz. Yaptıkları
tüm çalışmaların, dizilerin, belgesellerin, Türk Sanat Müziğinin
CD’lerini satın alabiliyorsunuz. Atatürk’ün Nutuk’u ilk okuduğu
mikrofonun da yer aldığı müthiş bir müze. Biz, Müzecilik Yüksek

Lisans Programı kapsamında yürüttüğümüz bir çalışma ile
Ankara’daki müzeleri belgesel haline getiriyoruz ve yakında kendi
özel web sitesinde yayınlanacak. Doğru arşivleme işi de sanat
tarihinin alanlarındandır. Toplumun biraradalığı ve yaşadıkları,
ulus-devlet olmayı sağlayan en önemli faktördür, birlikte geçirilmiş
sürelerde biriktirilmiş ortak hafızadır. Dünyada parasal karşılığı
olmayan çok değerli ve tek olan çok fazla koleksiyonu barındıran
müzelerimiz var, bunların ek ödenekler ile desteklenip, eserlerinin
korunmaya ve restore ettirilmesine ihtiyacı vardır. Bulunduğumuz
jeopolitik alanda ve 2016’da yaşanılan gerçekliklerle sahip
olduğumuz değerleri korumak yolunda yeni nesilleri eğitmek ve
geliştirmek zorundayız. Bu eğitimin en önemli bölümü müzelerde
gerçekleştirilebilinir. Tüketim toplumu olmaktan çok, aileyi ve ailevi
değerleri koruyan, bilim üreten, zamanının çoğunu AVM’lerde
veya sosyal medayada tüketmeyen yeni nesillere ihtiyacımız var.
Öğrenmeyi sokağa taşıyacağımız yaratıcı fikirler “flip museum”
dediğimiz uzaktan eğitimli müzeler, Anadolu ile büyük kentleri
birleştirecek en basit çözümler. Bunlar birer devlet politikası olarak
yer almak zorunda. Ben çok sıradan insanların çok değerli şeyler
yapabileceğini gördüm. Her şeyi duyguyla dışa vurmak çok farklı
bir şey. Sanata ağırlık veren, sanatı ön plana çıkaran ülkeler başarılı
olurlar diyorum.
Bölümün geleceği ile ilgili bir şeyler söylemek ister
misiniz?
Benim hayalim, modern araç ve yöntemleri kullanarak çağdaş
normları yakalayacak programlar geliştirmek. Örneğin son
yıllardaki öğrencilerimin teknolojiyi çok iyi kullanan bireyler
olduğunu görüyorum. Dolayısıyla, Sanat Tarihi ve Müzecilik
Bölümü’nde grafik, iç mimari, moda tarihi, animasyon bölümleriyle
programı geliştirme ve dörtlü modül haline getirme fikrim var ve
bunun üzerine çalışıyorum. Müzeciliğin en önemli unsurlarından
biri olan ışık tasarımı iç mimarinin alanıdır, müzecilikte öğrenme
kısa animasyonlarla daha etkin hale gelebilir, müze içi yönlendirme
görsel sanatlar ve grafik tasarımı alan uzmanlığıdır. Tekstil ülkesi
olan Türkiye’de moda ve tekstil tasarımı tarihi müzesi yoktur, ama
gereklidir. Müze, bazen içinde hiçbir şeyi olmayan bir mekân da
olabilir, sadece ışık bir sergilemenin önemli öğesi olabilir. Mekanda
minimalist şekilde tek bir obje ve ışıkla bir duygu düşünce ve bilgiyi
aktarabilirsiniz. Sanal müzeler dünyada artan boyutta ilerliyor.
Uzaktan müze eğimi programı da. Bu alanlara yeterli düzeyde
eleman yetiştirmek için bu bölümlerin uzmanlık alanlarının
sınırlarının geliştirilmesi ve genişletilmesi gerekiyor. Türkiye’nin
önemli sorunlarından biri yorgun öğrenciler, üniversiteye
geldiklerinde yaratıcılıkları sıfırlanmış ve yorgunlar. Onları motive
etmek, kendilerine inançlarını güçlendirmek çok önemli. Bu
anlamda değişim programlarının (ERASMUS vb) bu işleve hizmet
ettiklerini düşünüyorum ve öğrencilerimi teşvik ediyorum.
Billur Hanım, bu keyifli söyleşi için çok teşekkür ederiz.
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Okurlarımız için kısaca kendinizden, eğitim ve mesleki
kariyerinizden, ailenizden bahseder misiniz?
İyi eğitime önem veren bir ailenin tek evladıyım. Doğma
büyüme Ankaralı olduğumu da söylemem gerekir! İlk ve orta
eğitimimi TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Bilkent
Üniversitesi’nde önce Endüstri Mühendisliği alanında lisans
eğitimimi, daha sonra da iktisat alanında yüksek lisans eğitimimi
tamamladım. Bilkent’ten mezuniyetim Küresel Finansal Kriz’in ilk
belirgin etkilerini gösterdiği dönemle aynı vakte denk geldi ve
finans alanında başka bir yüksek lisans yapmanın faydalı olacağını
düşünüp, Londra’daki Imperial College’dan derecemi aldım. Bir
sonraki sene için de Amerika’daki University of Washington’dan
ekonomi alanında doktora çalışmalarımı sürdürmek için
kabul aldım ve İngiltere’den Amerika’ya taşındım. Doktora
çalışmalarımın birinci senesini tamamladıktan sonra Washington
D.C.’deki Brookings Enstitüsü’nde iyi bir iş imkanı karşıma çıktı ve
doktora eğitimime biraz ara verip, dünya ekonomisinin yeniden
şekillendiği bir dönemde önemli isimlerin yanında olup, tecrübe
kazanmanın mühim olacağını düşündüm. Yaklaşık iki sene
Brookings’te çalıştıktan sonra da doktora çalışmalarıma geri

döndüm ve geçtiğimiz Haziran ayında doktoramı tamamlayıp,
Birleşik Krallık’taki St. Andrews Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent
olarak akademik kariyerime başladım.
TED Ankara Koleji birikimlerinizin kariyer yaşamınızda
etkilerini hissettiğiniz anlar oldu mu? Bizimle
unutamadığınız bir anınızı paylaşır mısınız?
Ankara Koleji mezunu olmanın ayrıcalığını her zaman hissettim.
Hem üniversite döneminde hem de iş hayatında mezunlarımızın
sorumluluk sahibi olmaları ve yetenekleri sebebiyle dikkat
çektiğine bir çok kez şahit oldum. Biz Kolejliler iyi öğretimin yanı
sıra iyi bir de eğitim alıyoruz. Çalışma masamın duvarında, 8.
Sınıftaki öğretmenim Mustafa Çetin’in sözleri hala asılıdır: “Üşenme,
erteleme, vazgeçme.” Kızılay’daki kampüsün son mezunu benim
dönemim (2003). Kampüse her gittiğimde, anılar gözlerimde
tekrar canlanıyor ve çok duygulanıyorum. Ankara Koleji’nin
profesyonelce düzenlediği müzikallerde rol aldığım 2000 yılı,
hayatımın en unutulmaz anılarının olduğu yıllardan birisidir. Lüküs
Hayat Opereti’nde Bahçıvan Memiş rolüyle yer almıştım!
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KİMDİR?
Galip Kemal Özhan, St. Andrews Üniversitesi İktisat
Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev almakta.
University of Washington’dan ekonomi doktora, Imperial
College London’dan finans alanında yüksek lisans ve Bilkent
Üniversitesi’nden ekonomi yüksek lisans ve endüstri
mühendisliği lisans dereceleri bulunmakta. Washington
D.C.’deki Brookings Enstitüsü’nde Ocak 2012 - Eylül 2013
yıllarında arastırmacı olarak görev yaptı. Uluslararası finans,
makro iktisat ve parasal iktisat alanlarında araştırma
yapmakta olan Özhan’ın makaleleri, European Economic
Association (EEA) tarafından 2016 Genç Ekonomist Ödülü ve
Money, Macro and Finance Research Group (MMF) tarafından
2016 En İyi Makale ödülleri ile takdir edildi.
Çok genç yaşta kariyer basamaklarını hızla tırmanan
bir ekonomist oldunuz. Bu nasıl oldu? Küçüklükten beri
hedefiniz miydi? Hayat rüzgâri mi bu yöne savurdu? Biraz
anlatır mısınız?
30 yaşında iktisat alanında öğretim görevlisi olmak bugünlerde
normal bir durum. Öncesindeki yüksek lisans ve iş tecrübesi belki
biraz ekstra sayılabilir. İktisatçı olmak, küçük yaştan beri bir hedefti
benim için. Özellikle, 2001 krizi sonrası, Türkiye ekonomisinin
yeniden şekillendirildiği süreçte Kemal Derviş’in başarısının
öneminden çok etkilenmiştim. Ekonomi politikalarının insan
hayatı üzerindeki öneminin farkına vardıktan sonra, yenilikçi ve
etkili ekonomi bilgisiyle geleceğe katkıda bulunmak en büyük
arzumdu. En iyi katkıyı sağlayabilmek için de dünyanın nasıl
çalıştığını iyi anlamalıydım ve bunu öğrenmek için çok kararlı
olmalıydım. En büyük motivasyon kaynağım her zaman bu oldu.
Şu anda olduğunuz yer beklentilerinizin neresinde?
Hedefiniz nedir?
Şu an bu yaşta olmak istediğim yerdeyim. Eğer akademik
kariyerinizin henüz başındaysanız, en önemli unsur, iş bulduğunuz
kurumda sizin çalıştığınız alanda işini iyi yapan kıdemli
akademisyenlerin bulunmasıdır. Bu sayede kendinizi geliştirmeniz
ve yeni şeyler öğrenmeniz daha kolay oluyor. Şu an çalıştığım
St. Andrews Üniversitesi İktisat Bölümü’nde de böyle kıdemli
araştırmacılar mevcut ve güzel bir işbirliği içerisindeyiz. Doktora
çalışmalarım sırasında yazdığım makaleleri dünyada çeşitli merkez
bankalarında ve üniversitelerde, çok önemli ekonomistlerle
birlikte çeşitli organizasyonlarda anlatma fırsatına eriştim. Bu
sayede hem gelecekteki araştırmalar için verimli etkileşimlerde
bulunmuş oluyorsunuz hem de politika yapıcıları işlerinizden
haberdar edip birinci derecede ekonomi politikalarına etki yapma
şansı elde edebiliyorsunuz. Hedefim bu ikisini her geçen gün daha
iyi yapabilmek.

2016 yılında European Economic Association (EEA)
tarafından –doktorasını son üç senede tamamlamış
ekonomistlere- verilen Young Economist (Genç Ekonomist)
ve Birleşik Kralık’taki Money Macro and Finance Research
Group (MMF) tarafından verilen Best Paper (En iyi Makale)
ödüllerini aldınız. Ne hissettiniz? Bunların önemi ve
anlamı nedir?
EEA, kuruluş amacı Avrupa'da iktisadi bilimin geliştirilmesine
ve uygulamasına katkı sağlamak olan uluslararası bir kurum. Bu
konuda Avrupa da en büyük sorumluluğu alan kurum demek de
doğru olur sanırım. Bu amacına hizmet etmek için yaptığı diğer
etkinliklerin yanı sıra 1986’dan beri katılımın çok büyük olduğu
yıllık kongreler düzenliyor. Mesela, 2013’te katılım 1600 kişinin
üzerindeymiş! Bu kongrede makalenizi sunmak için organizasyonu
düzenleyenler tarafından makalenizin öncelikle onay alması
gerekiyor. Tevcih ettiği Young Economist Award, doktorasını
son üç senede tamamlamış olan genç ekonomistlerin bu
kongrede sunduğu makaleler arasından en iyi olduğu düşünülen
makaleye verilen bir ödül. Bu prestijli ödülü kazandığımı ilk
öğrendiğimde tabii ki çok mutlu oldum. Özellikle geçmiş yıllarda
ödülü kazananlara baktığımda şimdi kendi alanında önde gelen
iktisatçılar olduğunu görüyorum. Bu beni hem motive ediyor hem
de ileride daha kaliteli üretim yapmam için omuzlarıma fazladan
yük bindiriyor. MMF ise benzer amaçla işlev gören, ama odak
noktası Birleşik Krallık’taki iktisat araştırmalarını desteklemek olan
bir kurum. Onların yıllık kongresinde sunulan ve en iyi olduğu
düşünülen makaleye de Best Paper Award’ı tevcih ediyorlar.
Ödülleri araştırmama layık gördükleri için her iki kurumun
araştırma komitelerine minnettarım.
Scotland’daki University of St. Andrews ile ilişkinizden
bahseder misiniz?
Yukarıda bahsettiğim gibi şu an St. Andrews Üniversitesi İktisat
Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktayım. St.
Andrews, Edinburgh yakınlarında oldukça tarihi bir kasaba. 15.
yüzyıla kadar İngilizce konuşulan dünyada yalnızca iki üniversitenin
varlığından haberdarız: Oxford ve Cambridge. İskoç öğrenciler
bu üniversitelerde öğrenim görmek istediklerinde zorlukla karşı
karşıya kalınca İskoçya’da bir üçüncü üniversitenin kurulması için
girişimlere başlanıyor. O dönemde de yalnızca Papa’nın onayı ile
bir üniversite kurulabiliyor ve St. Andrews Papa’nın onayını alıp,
İngilizce konuşulan dünyadaki en eski üçüncü üniversite oluyor.
Oldukça küçük (7000 civarı öğrencisi var) olmasına rağmen,
yaklaşık altı yüz yıllık geçmişi içerisinde tarihte önem teşkil eden
bir çok öğrenci ve akademisyene ev sahipliği yapmış bir üniversite.
Böyle bir üniversitede araştırmacı olmak çok tatmin edici bir
duygu. Önümüzdeki dönem, burada, yüksek lisans öğrencilerine
para politikası ve bankacılık teorisi anlatacağım.
Türkiye ekonomisini değerlendirir misiniz? Türkiye’deki
küçük yatırımcılara tavsiyeleriniz ne olur?
Öncelikle şunu söylemeliyim ki, makro iktisatçılar genelde orta
ve uzun vade içerisinde üretim ve refah odaklı analiz yapmaya
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çalışırken, finansçılar daha çok kısa vadeli getiri odaklı analiz
yapıyorlar. Uluslararası sermaye piyasalarının etkileri büyük
olduğunda ve incelediğiniz zaman aralığı çok dar olduğunda
da, ekonominin temel ilkelerine bağımlı hareketler bazen
gözlemlenemiyor. Ben iktisatçı olarak düşünmeyi daha önemli
buluyorum. Türkiye ile ilgili tereddüt etmeden söyleyeceğimiz
şey, sıradan biri için ülkede yatırımın çok riskli olduğu. Maalesef bu
risk, iktisadi politikalardan daha çok, ülkedeki siyasi durumun bir
sonucu olarak ortaya çıkmakta. Kurumlar arası denetim ve denge,
ve kurumların bağımsızlığı çok önemli unsurlar. Örneğin, hukuka
güvenmeyen biri “yatırım yaparsam ve ileride bir anlaşmazlık
sonucu yolum mahkemelere düşerse, hakkımı koruyamam”
diyerek kaygı içerisinde yatırımdan vazgeçer. Kurumlar, en
temelde, vatandaşlar ile devlet arasındaki bir sosyal kontratın
sonucudur. Bu kontratta devletin yükümlülüklerinden biri de özel
mülkiyeti muhafaza etmektir. Kurumlar çalışmadığında devletin
sorumluluğunu yapamadığını görüyoruz. Mesela böyle bir
güvensizlik durumunda tasarruf oranlarının artmasını beklemek
çok gerçekçi değil. Tasarruf artmadığı zaman da ülkemizin kronik
hale gelen cari açığını kapatmak da çok büyük dert. Cari açık, bir
nevi borçluluk, uluslararası sermaye akımlarına muhtaç olmak
demek. Fakat bu sermaye akımları yön değiştirdiği vakit geçmişte
bir çok ülkenin ekonomik krize girdiğini görüyoruz. Bu duruma
düşmemek için vatandaşa güven vermek ve tasarruf oranlarını
artırmak şart. Güven için de sosyal kontratın hayatta olması şart.
Bir taraftan da, bunca kargaşaya rağmen, Türkiye’de yatırımın
çökmediğini görüyoruz. Bence bunun iki sebebi var: Birincisi,
dünyanın geri kalanının ekonomik ve siyasi bir çok sorunla
mücadele ediyor oluşu, “göreceli olarak” Türkiye’nin riskini makul
kılıyor. İkincisi ise, Türkiye’deki ahbap-çavuş kapitalizminden dolayı
bir takım yatırımlar sıfır risk içeriyor.
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Avrupa Birliğinde ‘Euro’ bölgesi olan ülkeler iflah olmuyor
gibi bir kanaat var. Siz buna katılıyor musunuz, sizce
nedenleri nedir?
Avrupa Birliği son yıllarda bir çok krizle mücadele ediyor. Avro krizi,
mülteci krizi, Rusya’nın Kırım’ı ilhaki ile süregelen güvenlik krizi,
Brexit, ve son olarak da avrupanın entegre olmasına karşı olan
Donald Trump’ın Amerikan Başkanı seçilmesi. İşleri gerçekten zor!
Bir çok insan, özellikle benim jenerasyonum, Avrupa Birliği’nin
en başta neden önemli olduğunu hatırlamıyor. Avrupa Birliği
temelde bir barış projesidir. İkinci Dünya Savaşı’nın açtığı derin
yaraları kapatmak, insanlığı popülizm ve aşırılıktan korumak için
atılan temelleri, 1951’deki Paris Antlaşması’na dayanır. Çeşitli
diğer ekonomik antlaşmalarla da bu dayanışmanın artmasını ve
uluslarüstü birlikteliğin sağlanmasını amaçlamıştı kurucu babalar.
Avro Bölgesi böyle bir vizyonun sonucudur. Avro Bölgesi’nin ilk
tasarılarında sorunlar olduğu avroya geçilmeden önce biliniyordu.
Bunu Rudi Dornbusch, Milton Friedman gibi çok önemli
iktisatçıların, 90’larda yazdıkları makalelerde okuyoruz. Kuruluş
felsefesi doğrultusunda kendisini yenileyerek ve geliştirerek
devam etmesi insanlığın hayrınadır. İktisadi detaya inersek, Avro
Bölgesi’ndeki en büyük sorun, bir grup bağımsız devletler arasında

ekonomik riskin paylaşılmadan para politikasının tek bir merkez
bankası tarafından yapılmasıdır. İktisadi entegrasyonun yalnızca
para birliğiyle değil, aynı zamanda mali birlik ve bankacılık birliğiyle
de desteklenmesi gerektiğini 2008’de başlayan kriz ispatladı.
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri de çeşitli eyaletlerden oluşuyor,
fakat Kaliforniya’da yaşayan vatandaşın vergisi, Missisippi’deki
vatandaşa yarar sağlamak için kullanılabiliyor. Kaliforniyalılar da
bunu öğrendiklerinde ayaklanmıyorlar! Ama Almanya’daki vergi
mükelleflerini, İtalyan vatandaşlarına kötü günde destek olmak
için ikna etmekte zorlanıyorsunuz. Son yıllarda artan popülizm
ve milliyetçilik ile politika yapıcıların işi de zorlaşıyor. Şu an ideal
olan, Avrupa Birliği’nin iki halkalı bir yapıya kavuşabilmesi. Avro
Bölgesi içerisinde olan ülkelerin acilen daha çok kaynaşması, tam
federal bir yapı olmasa bile, Vestfalya Sistemi tipi bağımsızlıktan
uzaklaşması lazım. Örneğin, İtalya’daki bankalar İtalya ekonomisi
için büyük sorun teşkil ettiğinde, kredi akışının sürdürülebilmesi
için diğer üyeler tarafından çeşitli mühendisliklerle kısa vadeli
kaynak akışı sağlanabilmeli. Bu yardım edenlerin de yararına olur.
Avro Bölgesi içerisinde olmayan, fakat Avrupa Birliği içerisinde
olan ülkeler de parasal ve mali bağımsızlıklarından ödün vermeyip
Avrupa'nın politik değerlerine sahip olabilmeli. Bu tabii ki içerideki
meselelerde daha az söz hakkı demek. Bundan bir kaç sene
önce Türkiye böyle bir öneriyle gidip, Avro Bölgesi’nde olmadan
Avrupa Birliği’nde olmayı müzakere edip, yeni Avrupa'nın kurucu
babalarından olabilirdi. Tabii böyle bir durum şu an yok.
Bir gün Türkiye’ye döner misiniz?
Türkiye’ye daha donanımlı durumda, çevreme daha faydalı
olabileceğim bir dönemde dönmeyi isterim.
Bu sohbet için teşekkür ederiz ve başarılarınızın devamını
dileriz.

KOLEJLİLER MART2017

49

Kolej-IN'de
Reformer Pilates
ve Spinning
Derleyen: Gazi Acarsoy
Reformer pilates aleti ilk olarak 1. Dünya Savaşı sırasında
yaralı askerlerin yatakta tedavisi için Joseph Pilates tarafından
kullanılmaya başlanmıştır. Joseph Pilates duvarlara ve yataklara
taktığı yaylarla hastalara yaptırdığı egzersizler ile günümüzdeki
reformer aletinin ilk denemelerini yapmıştır. O dönemde yaylarla
uygulanan tedavi sonucunda hastalar yataklarından kalkmak
zorunda kalmadan güçlenmiş ve daha çabuk iyileşmişlerdir.
Reformer pilates aleti günümüzde oldukça geliştirilmiş bir haldedir.
Bu aletle ayakta, yatarak, oturarak ve diz üstünde onlarca farklı
egzersiz yapılabilmektedir. Tesisimizde üyelerimizin durumlarına
ve yaptığımız analizlerin sonuçlarına göre planladığımız
derslerimizde direnç, esneklik, koordinasyon ve denge gibi
pilatesin sağladığı faydaların tümünü bir arada sunmaktayız.
.Bunun karşılığında üyelerimize daha iyi duruş , zarif, etkin hareket
ve çoğu insan için sırt ağrısı gibi fiziki dengesizliklerle ilişkili
ağrılardan kurtulma şansı sağlıyoruz.

Uzman Hocalardan
Spinning
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Spinning; tesisimizde uzman hocalarımız
tarafından müzik eşliğinde yaptırılan,
kilolarımızdan eğlenceli bir şekilde
kurtulmamızı sağlayan bir ders olarak
üyelerimize
verilmektedir.
Vücut
değerlerinizi
görebileceğiniz
dijital
göstergeli özel bisikletlerde ,hocalarımızın
ders boyu verdiği komutlarla spor daha
eğlenceli hale geliyor. Derslere devamlılık
sağlayan
üyelerimizin
kalplerinde
güçlenme, kondisyon artışı, dolaşım
sistemlerinde düzenli çalışma, yüksek
kalori yakımı sağladığı ve en önemlisi
de vücudun bütün kasları çalıştığı için
bölgesel ve bütün olarak istenmeyen
yağların önlenmesine yardımcı olur.
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Briç Kursu
Dünyanın en saygın kağıt oyunlarından bir tanesi olan Briç'i öğrenme fırsatı
artık Kolej-IN'de. Çayyolu Briç Kulübü koordinatörlüğünde başlayan kursumuza
katılan üyelerimiz eğitimlerini; Levent Özgül ve Özgür Göksel tarafından alıyorlar.
26 Aralık 2016'da kursa başlayan briç severler beş aylık süreç sonunda dönemlik
eğitimlerini tamamlayacaklar.

Tavla Turnuvası
Kolej-IN heyecan dolu bir turnuvaya daha
ev sahipliği yaptı. Ustası, acemisi tüm tavla
sever üyelerimiz 3-4 Aralık 2016 tarihinde
bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı
etkinlikte kıran kırana mücadeleler
yaşandı. Turnuvanın birincisi Cengiz
Bıçakcıoğlu '82 olurken, Okan Sakınç da
ikinciliği kazandı. Birinci ve ikincilerimize
kupaları teslim edildi, beraberinde sürpriz
hediyeler de verildi.

Masa Tenisi Turnuvası
Geleneksel Masa Tenisi Turnuvası, Kasım ayında Kolej-IN'de gerçekleştirildi. 1213 Kasım'daki etkinliğe yoğun katılım sağlanırken, ''Erkekler, Kadınlar, Karışık ve
Çocuk'' kategorilerinin birincileri ve ikincileri ödüllerle taçlandırıldı. ''Erkekler''de
birinci Bora Emri, ikinci Tuncay Terzioğlu; ''Kadınlar''da birinci Songül Aktaş, ikinci
Merve Ertonga; ''Çocuklar''da birinci Kerem Öğün, ikinci Efe Ali Yıldırım; ''Karışık''
kategorisinde ise birinciler Bahattin Azizağaoğlu, Songül Aktaş, ikinciler Tuncay
Terzioğlu ve Merve Ertonga oldu. Kendilerini tekrardan tebrik ediyoruz.
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KİTAP AYRACI

Bir Yaşar Kemal Romanı;
Yılanı Öldürseler
Yaşar Kemal, 'Yılanı Öldürseler' ile,
dokuz yaşında türlü oyunlarla anne
katili yapılan bir çocuğun psikolojik
travmasıyla bizi buluştururken, kurban
kavramını sorgulamamızı sağlamıştır.
Küçük Hasan ile doğanın güzelliklerinin
farkına varırken, geleneksel değerlerin ve
toplumsal koşulların karakterdeki etkilerini
görmemize yardımcı olmuştur.
Yaşar
Kemal;
doğanın
güzellikleri
hakkında yaptığı betimlemelerde, bu
güzelliklerin karaktere verdiği pozitif
enerjiyi okuyucunun da hissetmesine
olanak vermiştir. Romanın baş karakteri
Hasan, insanlarla kuramadığı ilişkiyi doğa
ile kurmuş; doğanın değişmez bir parçası
olmuştur. Başlarda Anavarza kayalıklarında
yaşayan hayvanları izlemiş, fakat daha
sonra toplumun ve ailesinin baskısıyla
onları avlamaya başlamıştır.
Hasan'ın seçimlerini fazlasıyla etkileyen aile
baskısı ve toplumsal değerler; okuyucunun
kendinden bir şeyler bulmasına yardımcı
olmuş, Hasan'ın suskunluğu ve öncesinde
de anasının suskunluğu aralarındaki

bağı ortaya koymuştur. Fakat babasını
öldürdüğü düşünülen anasına karşı
Hasan'ın tutumu, toplumun kandırmaları
ve batıl inançlarıyla zamanla değişmiştir.
Ölünün hortladığına inanan büyükanası
ve amcaları, yaşadıkları toplumu da
etkileyerek Hasan'ın beynini yıkamış ve
Hasan'a anasını öldürtmüşlerdir.
Yaşar Kemal'in romanında işlediği bir
toplumsal gerçek de töredir. Hasan’dan
babasını öldüren anası Esme'yi öldürmesi
istenmiştir. Esme'nin güzelliğinden dolayı
onu öldürmeye cesaret edemeyen
aile bireyleri; küçücük çocuğu kolayca
kandırabileceklerini düşünerek bu görevi
ona vermişlerdir. Babasının, en korkunç
hayvanlardan biri olan yılan suretiyle
dünyaya döndüğünü ve töre yerine
getirilmeden huzura eremeyeceğini
aşılayarak küçük Hasan'ı psikolojik bir
buhran içine sürüklemişlerdir.
Toplumsal değer ve geleneklerin kişi
üzerindeki baskısını bir kez daha görmemizi
sağlayan Yaşar Kemal, hapishanedeki
Hasan ile ilgili anılarını anlatarak baskıya

Colette: Hayvanlar ve Katiller
Gibi; Masum ve İlkel
Colette; hem yazdıkları hem de yaşantısı ile Fransa’nın en aykırı
kadınlarından biri. Sevmek Ya Da Terk Etmek kitabının yazarı
Delphine De Malherbe’nin dediği gibi “Kendisini devrimci ya da
feminist değil, 'erotik bir militan’ olarak tanımlayan bir kadın”. Üstelik
gençlik yıllarında çevresinde Marcel Proust, Jean Cocteau, Picasso ve
hatta Audrey Hepburn bulunan bir skandallar kraliçesi…
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Derleyen: Ekin Tezcan'10

Romanında beni ilk etkileyen şey kitabın ismi, çok sevdiğim Audrey
Hepburn’e adanmış olması ve arka kapakta Colette ile Hepburn’ün
kafa kafaya çekilmiş resimlerinin bulunmasıydı. Colette; okumaya
devam ettikçe tutarsızlıklarını bile haklı bulduğum, seneler öncesinin
Fransa’sında yaşamış olmasına rağmen çok fazla ortak yönümüz ve
düşüncemiz olduğunu düşündüğüm ve en önemlisi de cesaretine
hayran kaldığım bir kahraman oldu. Malherbe’in kaleminden,

yenik düşen zayıf bir insanın, pişmanlıkları
ve yaşanmışlıklarıyla güçlü bir insan haline
geldiğini gözler önüne sermiştir. Hasan'ın
babası ölmeden önce doğa ile olan güzel
etkileşimini ve toplum baskısından dolayı
travma yaşarken kayalıklara, doğaya
karşı duyduğu korkuyu gösteren yazar;
toplumun insan üzerindeki baskısını ve asıl
kurbanın bu insan olduğunu bir kez daha
kanıtlamıştır.

hayran olduğu Colette’in yaşamını okumak ise; onu daha iyi tanımak
açısından bana yol gösterdi.
Sevmek Ya Da Terk Etmek, neredeyse kitabın içeriğini tek bir
cümleyle anlatan, Puşkin’in bir sözü ile başlıyor: "Efsanenin yalanları,
tarihin sefil sayfalarından çok daha güzeldir.” Okudukça anlıyorsunuz
ki; Colette bir efsane ve onun hem kendisine hem de diğerlerine
söylediği yalanlar, sadece gerçekleri duymaktan korkanlar için değil;
yalnızca gerçekleri kabul edenler için bile yeni bir sayfa açıyor.
İnsanoğlunun beş duyusunu çok az bulan Colette, okuyucuyu hiç
duymadığı duyular ve duygularla tanıştırıyor. Bazen öyle doğru laflar
ediyor ki, benim gibi kitaplarda tek bir çizik ya da buruşukluk görmek
istemeyen bir insansanız bile altını renkli bir kalemle çizmeden
duramıyorsunuz. Üstelik bu söylemler yalnızca o yılların Fransa’sını
değil, günümüzün Türkiye’sini hatta dünyasını yansıtıyor. Örneğin;
on yedi yaşındaki üvey oğlu Bertrand ile yaşadığı yasak aşkın kendi
seçimi olmadığından söz ederken şöyle diyor: "Sapkınların hepsi
ahlakçıdır, kendilerini yiyip bitiren pisliği unutmak için demagojik bir
dünya görüşü dayatırlar.”
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Romanda; Colette psikanalistine yalnızca üvey oğluna duyduğu aşk ile nasıl baş edeceğini
bilmediğini anlatmıyor. Her ne kadar psikanalisti bunun için çağırmış olsa da Colette;
kadın erkek ilişkisinin çözümlenemeyen doğasını yaşamında yer etmiş tüm eski sevgililer,
kocalar, entellektüeller, burjuvalar ve müzikhol dünyasının tuhaf yıldızları üzerinden
gözler önüne seriyor. Colette’in yaşamından, Delphine De Malherbe’nin ise kaleminden
etkilenmemek mümkün değil.
Beni en çok etkileyen şeylerden biri ise, bu denli özgür, cesur ve aykırı bir kadının; kitabın
ismine isyan edercesine yalnızca sevmeyi tercih etmiş olması. Colette; bu sebeple hep
ihanete uğrayan, terk edilen ve sonunda üzülen taraf oluyor. Ama tuhaf bir şekilde her
seferinde sevmeye devam edebilmesi, onu okurken beni çok etkiliyor. Hangi ağaçtan
yapıldığını bildiğinden, kendini yontabiliyor. Colette, kendisinin de dediği gibi basit
bir kız, bizden biri ve doğallığı insanları rahatsız ediyor çünkü o tarzları reddediyor.
Çoğunluk onu feminist olarak adlandırırken o; bütün kadınların ölümcül, bütün erkeklerin
despot olduğunu ve iki cinsiyet arasındaki şiddetin doğal olduğunu bunu yadsıyanı da
küçümseyeceğini söylüyor. Bu çelişkiler; Colette’e daha çok güvenmemi sağlıyor çünkü
bizden biri olduğunu okuyucuya kanıtlıyor. Yaşamın kendisi bir skandalken, duygularını
dışa vurmaktan çekinmeyen bir skandallar kraliçesine kendimi yakın hissetmeyi kendime
çok görmüyorum. Colette okumaya devam edeceğim.

Kurt Vonnegut'un
Kedi Beşiği
Kurt Vonnegut ile tanışmam, 1963 yılında
yazdığı 'Kedi Beşiği' romanı ile gerçekleşti.
Kitapçıdan içeri girdiğim anda ortamın
büyüsüne kapılıp hangi kitabı alacağım
konusunda seçim yapamadığımdan;
annemin yayın evlerinde bastıkları
kitapları kargo ile göndermesi işime geldi.
Annemin yolladığı kitaplar arasından en
çok ilgimi çeken ise isminden dolayı 'Kedi
Beşiği' idi. Kitabın kedilerle ilgisi olmadığını
biliyordum, fakat okumaya başka bir
kitaptan başlamak kedilerime ihanet olur
diye düşündüm.
Kitabı okumaya başladığımda Vonnegut’un
çağdaş Amerikan yazarlarının önde
gelenlerinden biri olduğunu öğrendim.
Hakkında biraz araştırma yaptım ve bu
hümanist yazarın, 2. Dünya Savaşı’nda
Avrupa’da askerken Almanya’da savaş esiri
olarak ele geçirildiğini ve Almanya’nın
Dresden
kentinin
bombalanmasına
şahit olduğunu okudum. Gördüklerinin
ve yaşadıklarının onu çok derinden
etkilediğini sadece bu olayların sonucunda
yazdığı ‘Slaughterhouse-Five’ romanından
değil, benim okuduğum ‘Kedi Besiği’ isimli
romandan da hissedilebileceğini fark
ettim.

Kurt Vonnegut’un, ‘Kedi Besiği’nin ilk
sayfasında; romanında yarattığı bir din
olan Bokonon’un Kitapları’ndan yaptığı
alıntı beni, bu şekilde düsünmeye itti. Kitap,
‘Sizi cesur ve sağlıklı ve mutlu kılan foma
ile yaşayın’ alıntısı ile başlıyordu. Burada
bahsedilen ve Bokononca bir sözcük olan
‘foma’, zararsız yalanlar anlamına geliyordu.
Kitaba ilk başladığımda bana çok anlam
ifade etmeyen bu alıntı, daha sonra
hayatın ta kendisinin bir cümlede nasıl
anlatılabileceğini de bana göstermiş oldu.
Kitapta beni en çok etkileyen, Vonnegut’un
tamamen hayal gücüyle yarattığı, Karayip
Denizi’ndeki San Lorenzo Cumhuriyeti’nin
Bokonon dini ve bu dinin öğretileri oldu.
Yeryüzündeki dinlerin hiçbiri ilgimi
çekemezken; yalnızca hayal gücü ile
yaratılmış bir dinin bende bu kadar ilgi
uyandırması beni şaşırtmıştı. Ama hayal
gücü denen şey de insanları şaşırtmak için
var olmamış mıydı zaten? Bokononcular,
insanlığın ne yaptıklarının farkında
olmadan Tanrı’nın iradesini yerine getiren
takımlardan oluştuğuna inanıyorlardı
ve bu takımlara karass ismi veriliyordu.
Bokonon’un Kitapları’nda betimlendiği
gibi, hiçbir mantıklı sebep olmaksızın
hayatınız bir başka insanın hayatıyla
karışıyorsa o insan sizin karass’ınızın
mensubu olabilirdi; yani Vonnegut aslında
hayatın kendisini, uydurduğu bir din
aracılığıyla kitabına işlemişti.

Bokonon’un kitaplarının ilk cümlesinde
okuyucu, kitaplarda yer alan gerçeklerin
utanmadan söylenmiş yalanlar olduğu ile
ilgili uyarılır. Bu da Bokonon’un Kitapları’nın
dürüstlüğünü gösterir. Belki beni bu
kadar etkileyen de Bokonon dininin bu
denli dürüst olmasıdır çünkü faydalı
bir dinin utanmadan söylenen yalanlar
üzerine kurulduğunu kabul edemeyen
hiç kimse, Bokonon dinini anlayamaz. Kurt
Vonnegut’un anlatım dili de en az Bokonon
dini kadar keyifli ve ilgi çekiciydi, kendimi
romanın kahramanlarına yakın hissetmem
için birebirdi. Eminim okuyan herkesi de
hayatının bir yerinden yakalayacaktır.
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KÜLTÜR-SANAT

Yüreğinde ATATÜRK, Aklında Türkiye,
Dilinde Anadolu...
Söyleşi: Çağdaş Güzer'95

Takalar, Deriko, Gel Ey Denizin Nazlı Kızı, Dönme Dolap denildiğinde Modern Folk Üçlüsü akla gelir. İki
mezunumuz Doç. Dr. Ahmet Kurtaran‘64 ve Selami Karaibrahimgil'61 (ortaokul)’in grupları olduğu için
biz Kolejliler’deki yeri her zaman ayrıdır. 50 yıla yaklaşan sanat yaşamıyla birlikte diş hekimliğine yaptığı
katkılarla da tanınan Kurtaran ile müzik, Kolej, Atatürk ve Türkiye dolu bir söyleşi gerçekleştirdik.
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Modern Folk Üçlüsü’nü kurma
sürecinizi anlatır mısınız?
Hacettepe Diş Hekimliği’nde okurken,
biri hekim diğeri diş hekimi 3 Hacettepeli
“Bangibass” (Banjo-Gitar-Bass kısaltılmışı)
adlı bir grup kurmuştuk. Ankara Marmara
Oteli’nde “Tayfun- Esin Afşar” programı
alt kadrosunda sahne aldığımızda
menajer Erkan Özerman, Esin’in İstanbul
programında yer almamız için teklifte
bulundu. Diğer iki arkadaşımın babaları,
eğitimlerini etkileyeceği için izin vermedi.
Ben de önce Doğan’la, sonrasında Selami
ile tanıştım ve grubu kurduk. Tanışmamızın
ilk gecesinde, 1969 Temmuz’unda İstanbul
Denizatı Kulübü’nde (şimdiki Tarabya Plajı)
sahneye çıktık.

“Baba Şeref”in katkısı
büyüktür
Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği
ile Batı müziğini harmanlamaya nasıl
karar verdiniz?
Doğan, konservatuarın çello bölümünde
okuyordu; armoni ve müzik bilgisi yüksekti.
Ben ve Selami ise çocukluğumuzdan beri
özel dersler ve diğer yaptıklarımızla hep
müziğin içindeydik. Ancak o yıllarda, yani
kuruluş öncesi, müzik ilgilerimiz farklıydı.
Doğan İspanyol-Flamenko’ya, Selami
Amerikan Folk’una meraklılardı; bense
Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği
korolarında korist ve solistlik yapıyordum.

Bir araya gelince de, o güne kadar
yapılmamış olan “tek sesli-monofonik
Anadolu ezgilerini” armonik biçimde
çalıp, söylemeye karar verdik. Böylece,
Modern Folk Üçlüsü (MFÜ) tınısı doğdu.
İlk repertuarın oluşmasında, bir müzik
araştırmacısı olan Doğan’ın babası rahmetli
“Baba Şeref’in” büyük katkıları olmuştur.
Menajerliğinizi yapan Sayın Hıncal
Uluç’un, Modern Folk Üçlüsü’ndeki
yerinden bahseder misiniz?
TRT, siyah-beyaz televizyon yayınlarına
yeni başlamıştı. İlk 10-12 şarkılık
repertuarımız oluşunca, prodüktör Bülent
Varol’un daveti ile tv programı yaptık,
büyük beğeni topladı. Arkadaşımız Necip
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Kışlalı, (ki Hıncal’ın akrabasıdır) bize sevgili Boss’u (grup olarak ona
bu adı taktık…) önerdi. Boss’la, 1969 sonunda başlayan bu dostluk,
47 yıldır devam ediyor. Bu, bir menajerlikten çok 4 kişinin ortak akıl
ve beraberliğidir. Hıncal, bundan hiçbir zaman maddi bir menfaat
sağlamamıştır. Ancak MFÜ, Hıncal’ın yardımlarıyla 2-3 ay sonra
tüm gazete ve müzik yazılarının konusu olmuş ve aktif müzikle
uğraştığımız yıllarda da hep sütunlarda olmuşuzdur.

Yarınların Türkiye’si daha parlak olacak
Çocukları düşünen ve onlar için albüm yapan ender
sanatçılardansınız. Çocuklar ve yetişkinler için şarkı sözü
yazmak, müzik bestelemek farklı mıdır?
Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği’nden sonra, o yıllarda
TRT’de “Bu Akşam Yine Sizleyiz” adlı her hafta yayınlanan bir
çocuk programına başlamıştık. Tabii her program için yeni 2 parça
yapmak bizlerin bu konudaki repertuarımızı da geliştirdi. Hiçbir
hafif müzik sanatçısı o yıllarda (hatta şimdi bile) özgün Türk Çocuk
Şarkıları yapmayı düşünmemişti. Yıllar sonra rahmetli Barış Manço,
tv’de buna el attı. Bugün yayınlanmamış çalışmalarımız var. Doğan
son dönemde Tekin Özertem’in sözleri ile “ABC Alfabe” adlı çok
başarılı bir çalışma yaptı. Tüm harfleri besteledi. Ama çok az kişi
bunu biliyor. Esasında tam da günümüzde bu konular yeniden
gündeme gelebilir. Ancak, ülke gündeminde sanat, çocuk, sevgi,
birleştirici öğeler pek konuşulmuyor. Yaşlarımız 70’ler civarı, eğer
ömrümüz yeter ve birileri çocuklara, Türk Halk Müziği ve Klasik Türk
Müziği’nin bu tür evrensel yorumlarına yani sanat ve sanatçıya
ilgi duyarsa, bu konuyu el birliği ile diğer sanatçı arkadaşlarımızla
yeniden gündeme taşırız. Yarınların Türkiye’si, bu konuda kimse
şüphe etmesin, çok daha parlak olacak.
36 ülkede 300’ün üzerinde konser, TV ve radyo programı
yaptınız. Sizin için “en unutulmaz olanı” hangisiydi?
On binlere çaldığımız stadyum konserleri de oldu, kapalı
kapılar ardında 30- 40 kişilik özel davetlerde krallara ve devlet
başkanlarına da... Festival ve yarışmalara katılıp birincilikler de aldık,
5 kıtada Türk’ün sesini en ücra köşelere kadar duyurarak alkışlar
da… Şimdilerde bunları, resimleri ve anıları ile hatta yaptığımız
parçaların nota, armoni ve bizlerin söylediği partisyonları ile bir
kitapta toplamak arzusundayız. Bu konuda uygun bir kitabevi
veya sponsor bulursak “MFÜ ile 50 Yıl” adlı bu çalışmanın Türk Hafif
Müziği’nin de bir tarihçesi niteliği taşıyacağını düşünmekteyiz.

İlim ile filmi birlikte yürüttüm
Diş hekimliğinde yaptığınız öncü çalışmaları anlatır mısınız?
Anne baba’lara, teyze amca’lara, nene’lere-dede’lere seslenmek
isterim. Çocuklarınızı sanata, müziğe, resme, edebiyata, spora yani
klasik eğitimlerin dışındaki hobilere, çalışmalara yöneltin, destek
olun, teşvik edip, önlerini açın. Sayısız konser, tv-radyo programı,
plak-video-dvd yapmışım. Diş hekimliğinde ulusal-uluslararası
100’ün üzerinde bilimsel makale ve araştırma, 3 bilimsel kitap
yazmışım. Hala çalışıyor ve üretiyorum. Türkiye’de Oral
İmplantoloji’yi 1971’de başlattım. 1984 yılında diş hekimliğinde

KİMDİR?

1946’da İstanbul’da doğdu. İlk-orta-lise eğitimini TED Ankara
Koleji’nde aldı. 1964’de Kolej’den, daha sonra Hacettepe Diş Hekimliği
Fakültesi’nden 1970’de mezun oldu. 1974’de Protez “Doktor”u, 1978’de
protez branşında “Doçent” ünvanı aldı. Kurtaran, 1969’da, Doğan
Canku ve Selami Karaibrahimgil ile birlikte Modern Folk Üçlüsü’nü
kurdu. Grup, 5 plak, on dört 45’lik ve 4 cd yayınladı; Eurovizyon Şarkı
Yarışması’nda 1981’de ülkemizi temsil etti. 1997’de TED İstanbul
Koleji’nin kuruluşunda aktif görev aldı. Evli, 1 çocuk ve 1 torun sahibidir.

estetik ve porselen teknolojisini ülke geneline tanıtan kişilerdenim.
Bunları yaptım diye değil, yani istenirse "hem ilim hem de film”
beraber yürütülebildiği için söylüyorum. Selami de müzik
çalışmalarımızla birlikte ABD’de ve başka ülkelerde Kültür ve
Tanıtma Ataşelikleri’nde bulundu. Türkiye adına önemli çalışmalar
yaptı. Doğan da açtığı dershanelerde yüzlerce gencimize gitarı ve
müziği sevdirdi, halen de başarıyla bunu yürütüyor.
TED İstanbul Koleji’nin kuruluşu ve sizin katkılarınız ile
ilgili bilgi verir misiniz?
Okulumuzu, 11 inançlı Ankara Kolejli kardeşimle kurduk. Şimdilerde
kuruluşunun 20. yılına yaklaşıyor. Hepimiz için Ankara Koleji’nde
okumak ve sonrasında böyle bir okul kurmak, bir iftihar vesilesidir.
Halen, vakfın mütevelli heyetindeyiz, yönetimi profesyonellere
devrettik. Onların da çoğunluğu Kolejli. Bu arada İstanbul’da
yaşayan tüm Ankara Kolejliler’in hiç değilse bu okulu bir kez ziyaret
etmelerini özellikle öneriyorum. Bizlerin ne yaptığını görmeleri için
değil, aynı yoldan giden ve Atatürk ilkelerini benimseyen yeni nesli
görmeleri, neleri başardıklarını izlemeleri için.

Ciddi sorumluluklarımız bulunuyor
Kolej’de şu anda okuyan ve gelecekte sizin gibi müzikle
uğraşmak isteyen kardeşlerimize tavsiyeleriniz nelerdir?
TED Ankara Koleji, Atatürk’ün ve Cumhuriyet’imizin eseridir.
Burada okumak, kişilerin sırtına ciddi sorumluluklar yükler.
Dahili ve harici cehalet, dogma ve düşmanlara karşı bu misyonu
ve ilkleri korumak; bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemek
gibi yükümlülüklerimiz var. Bu, küçümsenemez, görmezden
gelinemez; yarınlara ertelenemez bir sorumluluk ve görevdir.
Sanat ise, yukarıda belirttiğim gibi, herkes için önemli bir stres ve
yorgunluklardan arınma sığınağıdır. Yeteneğiniz şarkı söylemeye
veya enstrüman çalmaya uygun olmayabilir. Ama iyi bir dinleyici,
yorumcu olabilir veya çevrenizdekileri bu yola yönlendirebilirsiniz.
Sanat, herkes için gereklidir, pozitif düşünme ve davranma için
önemli bir araçtır.
Ahmet Bey, bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.
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Estonya'da
İki Hafta
2012 yılında bir sivil hizmet kulübünün
(Lions); yaz tatilinin 2 haftasını
kapsayan ve başka bir ülkenin
kültürünü,
değerlerini
tanımaya
yardımcı olan öğrenci değişim
programı sınavına girdim. Sınavı
kazandığımda önümde 3 seçenek
vardı: Fransa Belçika ve Estonya. Fransa
ve Belçika’yı tercih etmek benim için
kolaylık olurdu çünkü Fransa’da birden
fazla kez bulunmuştum ve Belçika’da
gördüğüm diğer Avrupa ülkelerinden
çok farklı bir kültüre sahip değildi.

Hazırlayan: Ekin Tezcan'10
Nereyi tercih edersem, 2 hafta boyunca orada doğup büyüyen
ve yaşayan ailelerin evinde kalacak; onların yaşam tarzlarına, ev
kurallarına ve kültürlerine ortak olacaktım. Nereyi tercih edersem,
benim için harika bir deneyim ve macera olacaktı. Ancak Estonya;
hakkında hiçbir şey bilmediğim, yakınlarına hiç gitmediğim ve iş
dolayısıyla sürekli seyahat eden babamın bile hiç bulunmadığı
bir ülkeydi. Buzdolabına daha önce hiç olmayan bir magnet
ekleme fikri bile beni heyecanlandırmaya yetmişti. Üstelik kuzey
ülkelerinin en mucizevi dönemi olan beyaz geceler zamanında
yani Haziran’ın son haftası ile Temmuz’un ilk haftasında orada
olacaktım.
Estonya uçağı alçalmaya başladığında; kalp atış hızım da
yükselmeye başladı. Estonya hakkında bir çok araştırma
yapmıştım; bütün ülkenin Konya’dan birazcık daha büyük
olduğunu, yalnızca 1.3 milyon insan yaşadığını, Sovyetler
Birliği’nden ayrılan ilk ülke olduğunu ve 1991’de ‘Şarkı Devrimi’
ile bağımsızlığını kazandığını biliyordum. Ancak uçak alçalmaya
başladığında dilini, kültürünü, yaşam tarzını hiç bilmediğim bir
ülkede; 2 hafta boyunca hiç tanımadığım insanların evlerinde
kalacağımı, beyaz geceler zamanında güneşin yalnızca birkaç saat
için battığını ve benim aydınlıkta uyuyamadığımı ve daha birçok
şeyi düşünmeye başladım. Düşündükçe heyecanım arttı. Öyle ki,
Tallinn havaalanında babamı arayıp “Baba ben geldim ama çok
korkuyorum, geri mi dönsem acaba” dediğimi hatırlıyorum.
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Bütün bu korkularım beni karşılamaya gelen yeni ailemi görünce
yerini tatlı bir heyecana bıraktı. Havaalanından eve giderken
daha önce hiç bu kadar düz, temiz ve yeşil bir yer görmediğimi
düşündüm. Yanında kalacağım ilk aile; anne, baba, benim
yaşlarımda 2 kız çocuğu, 2 köpek, 3 kedi ve büyükbabadan
oluşuyordu. 2 katlı çok sevimli bir evleri ve evin neredeyse 3

katı büyüklüğünde bir bahçeleri vardı, öyle ki büyükbabanın
kulübesi bile bahçeye sığmıştı. Evin büyük kızı Kertu ile ertesi gün
şehir merkezine gitmeyi kararlaştırıp uyumak üzere odalarımıza
çekildik. Hava aydınlıktı ancak o kadar huzurlu bir yere gelmiştim
ki düşünmeye bile vakit bulamadan uykuya daldım.
Ertesi gün şehir merkezine indiğimizde gözlerime inanamadım.
Seneler boyunca işgal altında kalmış bir ülkenin tarihi yapılarını
böylesine koruması beni çok etkilemişti. Sokaklarda herkesin
kullanımına açık bedava internet olması inanılır gibi değildi.
Öğlene doğru şehir merkezinin tam ortasındaki, bir zamanlar
dünyanın en yüksek kulesi olan St. Olaf Kilisesi’nin 258 basamağını
tırmanıp tüm şehri ayaklarımızın altına alınca hissettiğim
mutluluğu anlatmak çok zor. Bu kuleye çıktığınızda tüm Tallinn’i
360 derece açı ile görebiliyorsunuz. Öğle yemeğimiz için aldığımız
sandviçleri yemek için daha harika bir yer olamazdı.

St. Olaf Kilisesinden Tallinn
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Bira Festivali

Şehir merkezini gezmeye devam ederken bir meydana geldik.
Kertu bana bu meydanın Başbakanlık binasının önü olduğunu,
başbakanın her sene üniversiteler açılmadan hemen önce tüm
öğrencileri buraya çağırdığını, okulların açılmasını kutlamak için
balkonundan kadeh kaldırdığını ve hep birlikte bira içtiklerini
söylediğinde, bir gün bu deneyimi yaşamak için kendime söz
verdim. Sıra Cumhurbaşkanlığı konutuna geldiğinde; konut
bahçesinin tüm halka açık olduğunu ve burada sürekli değişen
muhteşem peysajı görmek için sık sık buraya geldiklerini
öğrendim Şehir merkezini gezerken dikkatimi çeken en önemli
şey ise insanların son derece güler yüzlü ve iyi niyetli olduğuydu.
Dil konusunda boşuna endişelenmiştim çünkü 12-13 yaşında
çocuklar bile anadili gibi İngilizce konuşuyorlardı.

Ertesi gün, Eesti Meremuuseum (Estonya Denizcilik Müzesi)’ne
gittik. Burası en küçüğünden en büyüğüne gemiler, yatlar,
denizaltılar, tanklar ve uçaklar ile rengarenk, devasa ve son derece
etkileyici bir yerdi. Özellikle çocuklar için ve içimdeki çocuktan asla
vazgeçmemeye söz vermiş olan ben için tüm bu denizaltıların,
gemilerin içine girmek, kaptan kostümleri giyip fotoğraf çektirmek
çok eğlenceliydi. Fakat asıl eğlencenin hafta sonu başlayacağından
habersizdim.
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Denizcilik Müzesi

GEZİ REHBERİ
Hafta sonu devir teslim töreni olacağını biliyordum ancak bizdeki
gibi bir geceye sığdırılacağını düşünmüştüm; yanılmışım. Bütün
bir hafta sonunu geçirmek üzere şehir merkezinden oldukça uzak
olan Tabasalu bölgesine, kulüpten bir ailenin kır evine gidiyorduk.
Kocaman bir arazinin üzerine konumlandırılmış 3 tane küçük tahta
ev ve gelen misafirlerin karavan ve çadırlarını gördüğümde çok
şaşırmıştım. Yaklaşık 30 kişiydik ve benim gibi değişim programı
ile gelen bir İtalyan ve bir Meksikalı daha vardı. Kısa zamanda, ev
yapımı şarap ve biraların, İtalyan öğrencinin yaptığı ev yapımı
pizzanın, çalınan gitarların ve söylenen şarkıların da yardımıyla
herkesle aile gibi olduk. Öğle yemeğinden sonra gençler olarak
bisikletlere atlayıp deniz kenarına gittik. Bembeyaz sahilde piknik
yaptık. Ertesi gün Nova Ormanı’nı gezmeye gittik. Burası her
tondan yeşili bulabileceğiniz, tüm halkın istediği kadar mantar
ve çilek toplayabildiği, uçsuz bucaksız bir doğa harikasıydı. Hafta
sonu biterken, eve dönme vakti gelmişti. Ertesi gün yeni ailemin
evine doğru yola çıkacaktım.

Meksikalı ve İtalyan öğrencilerle birlikte

Yeni ailem; şehir merkezinden uzakta, kırsal bir bölgede yaşıyordu.
Anne, baba, benimle yaşıt bir kız çocuğu, 1 kirpi ve 2 köpekten
oluşuyordu. Burada tam bir mahalle kültürü hakimdi. Gençler,
çocukluklarından beri hep bir arada büyümüş, kardeş gibi
olmuşlardı ve beni de hemen aralarına aldılar. Yalnızca bir hafta
için bir arada olmamıza rağmen o kadar yakın dost olduk ki, beni
hep birlikte havaalanına bırakırlarken hepimizin gözleri yaşlıydı.
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Yeni ailemin kızı Anu ile ilk durağımız; babasının orman içindeki
av eviydi. Evi gördüğüm anda etkilenmiştim. Kartpostallarda
gördüğümüz kocaman tek katlı, belki de gördüğüm en büyük
ağaçlardan yapılmış ahşap bir evdi. İçerisinde kocaman bir şömine,
postlar ve duvarlarda da hayvan kafaları asılıydı. Av mevsiminde
yurtdışından av için gelen misafirleri burada ağırlıyor ve onlara
avlanma noktalarını gösteriyorlardı. Estonya beni daha ne kadar
etkileyebilir diye düşünürken, Anu beni evin 500 metre ilerisindeki
göle götürdü. Gölün etrafı kocaman ağaçlarla çevrelenmişti.
Babasına ait iskele, iskelenin hemen yanında da kuzey ülkelerine
özgü ‘smoke’ sauna bulunuyordu. (Smoke sauna’da buharın dışarı
çıkabileceği bir baca bulunmaz ve bizdeki gibi lüks için değil
ihtiyaç için kullanılır). Denize bile dibini görmeden giremeyen ben,
o kapkaranlık göle nasıl atladım bilmiyorum ama hayatımda ilk
defa bir gölde yüzdüm, benim için harika bir deneyimdi.

Şarkı Festivali başta olmak üzere festivalleri ile ünlü olan
Estonya’da, bir tanesine denk gelmişken gitmemek saygısızlık
olur diye düşündüğümden; yaklaşık 10 kişilik bir grup halinde Bira
Festivali’nin yolunu tuttuk. Kocaman bir alana kurulmuş amfisi,
devasa sahnesi, her türden yiyeceği bulabileceğiniz yemek alanları
ve lunaparkıyla adeta bir karnaval havası vardı. Estonya’ya özgü bin
bir çeşit birayı tadabileceğiniz bu festivalde, tabii ki şarkı söylemek
de olmazsa olmazdı. Gezdiğim tüm ülkeler arasında bizim biramız
Efes’e en çok benzeyen birayı da Estonya’da tattım. Tüm festival
boyunca insanların birbirine son derece saygılı, tahammüllü
ve sevecen yaklaştığını görmek beni ayrıca mutlu etti. Bu arada
oradaki yaşıtlarım son derece sorumluluk sahibi ve bilinçliydi.
Öyle ki Bira Festivali gibi alkol içeren gecelerde, aralarından bir kişi
sürücü olarak seçiliyor ve o kesinlikle alkol kullanmıyordu.

Nova Ormanı

Bu küçücük ülkenin insanları, kültürleri, birbirlerine olan saygıları,
temizliği, doğası, son derece eğitimli olmaları ve o kadar sene
sömürge kaldıktan sonra böylesine barış ve huzur içinde yaşamaları
beni bir gün orada yaşamayı isteyecek kadar çok etkiledi. Umarım
en yakın zamanda Estonya ile tekrar buluşuruz.

ESTONYA HAKKINDA İLGINÇ BILGILER

- Bayraklarındaki mavi gökyüzünü, siyah topraklarını, beyaz çalışkanlık ve
özgürlüğü sembolize etmektedir.
- Dünyada 2005 yılında elektronik oylama sistemini kullanmış ilk ülkedir.
- Herhangi bir dine inanan kişi sayısı toplam nüfusun sadece yüzde 14’ü dür.
- Ülkenin yaklaşık yüzde 50’si ormanlarla kaplıdır.
- Skype ve Hotmail’in çıkış noktasıdır.
- Başkent Tallinn’in surlarla kaplı tarihi kısmı komple UNESCO koruması
altındadır.
- Ülkede 1400 civarı göl vardır.
- Sauna kültürü çok yaygındır, hemen her evde sauna vardır.
- Tallinn şehrinin altı 17. Yüzyıldan kalma labirent gibi tünellerle doludur.
2. Dünya savaşında sığınak olarak da kullanılan bu tünellerden 380 tanesi
günümüzde ziyarete açıktır.
- Soomaa ulusal parkı Avrupa’da kurt, geyik ve kahverengi ayıları beraber
görebileceğiniz nadir doğal yaşam alanlarından biridir.
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HOBİ

İşte Bizim
Hikayemiz
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Gözlerim sıkı sıkıya kapalı. Bir sedyede yatıyorum. Sedyeyi tüm
soğukluğu ile sırtımda hissediyorum. Gözkapaklarımın ötesinde
öyle güçlü bir ışık var ki gözlerimi açmaya korkuyorum. Çok
uzun zamandır kapalı olan gözlerimi açılmaya zorluyor ışık.
Göreceklerimden korkuyorum. Açmıyorum. Öldüm mü acaba?
Bu genç yaşımda niye öldüm? Yaşayacağım bir hayatım, karım,
çocuklarım var benim! Hayır. Kulağıma konuşma sesleri geliyor.
O seslerin arasından da zayıf da olsa kalbimin usul usul atışını
duyuyorum. Ben ölmüş olamam. Ölülerin kalbi atmaz. Ben onun
hayata tutunmaya çalışan çabasını duyuyorum. Çıkarır mısınız beni
buradan? Kimse sesimi duymuyor, ben dahil. Ağzımı bile açamadan
nasıl konuşabilirim ki? Bir doktorun elleri geziniyor vücudumda,
hissediyorum. Sevmekten ziyade araştıran dokunuşlarından
tanıyorum. Demek ki yaşıyorum. Ölmedim... Hayatıma kaldığım
yerden devam edeceğim. Pişman olacağım hiçbir şey yapmadan
yaşayacağım bundan sonra. Daha çok sevecek, bunu daha çok
gösterecek, hayatımla ve kendimle barışacağım. Söz! Doktor
birisiyle konuşuyor, bağırıyor ona. Konuştuğu kişi kaygısız. Kızıyor
durmadan. Ve ansızın sedyeden de soğuk bir örtüyü çekiyor
yüzüme. O an üstümün örtüldüğü bir örtü olduğunu ve yüzüme

Yazı: Hakan Şahin'96

örtülenin de aynı örtü olduğunu hissediyorum. Demek ki... Demek
ki öldüm. Niye öldüm ben? Hatırladığım ne bir acı var, ne bir olay.
Öldüysem neden hala duyuyorum? Böyle mi oluyor ölmek? Bir
anons duyuyorum. Hastane anonsu bu. Nasıl olur? Ölüler duyar mı
çevresinde olanları? Ben duyuyorum. Ölmüş olamam, ben ölmüş
olamam. O davetkâr ışığa açmalıyım gözlerimi. Gördüklerimle
hesaplaşmaya cesaret etmeliyim. Kaybedecek neyim var?
Üstümdeki örtüyü parçalayıp kalkmalıyım. Kendi gerçeğime
uyanmalıyım.
Sanki birisi fark edecek de bana engel olacakmış korkusuyla hızlı
bir hareketle sıyırıyorum örtüyü üzerimden. Gözlerimi açıyorum.
Sonsuz bir ışık kaplıyor gözlerimi. Bakıyorum. Görmüyorum.
Sadece hissediyorum. Yalnız olmadığımı biliyorum, seziyorum.
Benimle birlikte nefes alan, hatta beni izleyen yüzlerce göz
hissediyorum. Dikkatlice bakıyorum o gözlere. Tanıdık biriyle
buluşmak için gezdiriyorum gözlerimi. Bana içtenlikle bakan hiçbir
gözü tanımıyorum. Bu meraklı ve beni daha fazlasını yapmaya
cesaretlendiren bakışları kendime siper edip tüm gücümü toplayıp
bağıra bağıra konuşmaya başlıyorum.
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Sahnedeyim. Bir tiyatro sahnesi burası. Ve ben seyircilere
ezberlemek için daha önce binlerce kez tekrarladığım sözleri sanki
o an aklıma gelmiş gibi söylüyorum. Adana'dayız. TED Adana
Koleji'nin güzelim tiyatrosundayız. Karşımızda Adanalı öğrenciler,
veliler, öğretmenler ve misafirler. Ankara'dan iki kalas, bir heves
gelmiş amatör oyuncuları büyük bir merakla izliyorlar. Bizler de
altı ay boyunca bitip tükenmeyen bir hevesle prova ettiğimiz
oyunumuzu altıncı kez sergilemenin mutluluğu içindeyiz.
Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bu soruyu sadece ben değil amatör
tiyatromuzun her bir neferi zaman zaman aklına getirmiştir.
Bütün bir mesai gününün ağırlığı henüz omuzlarımızdayken
eşimizi, çocuklarımızı, keyifli sofralarımızı, sonunu merak ettiğimiz
dizilerimizi bırakıp provalara, oyunlara neden sarılıyoruz? Bu
sorunun herkese göre ayrı bir cevabı var ama farklı cevapların tek
bir ana teması var; kendim için...
Hepimizin hayatta giydiğimiz farklı profesyonel ya da sosyal
elbiselerimiz var. Bazılarımız bu elbiselere o kadar alışmış ki,
elbiseler artık tenleşmiş. O elbise olmadan yatağa bile giremiyor
kimimiz. Bunun amatör tiyatromuzla ne alakası var derseniz,
biz tenimizle özdeşleşmiş bu sosyal elbiselerden sıyrılmak için
tiyatrodayız. Önce mevcut giysilerimizden sıyrılarak başlıyoruz
işe. Kolay olmuyor bu tabii ki. Kendi aynasında çıplak kalmaya
bazı yürekler dayanmıyor. Onlar zaman içinde elenip gidiyorlar
zaten. Maskesiz, kostümsüz, sınırsız, benliğimizle çırılçıplak kalmak
en zoru. Bununla yüzleşmek tiyatronun en öğretici kısmı. Sonrası
ise çocuksu bir mutluluk sadece. Bir kez size giydirilenlerden
kurtulduktan sonra tiyatro farklı kostümleri giymenize izin veriyor.
An geliyor hayatın başında bir üniversite öğrencisi, an geliyor
duygularını belli etmekten korkan bir maço, an geliyor libidosu
tavan yapmış bir kadın. Kostüm dolabından hangi kişiliği istersen.
Kendi tenini yeni kostümün içine yerleştirmesi ise en güzeli.
Bir kabın şeklini alma mutluğu ne güzel şey. O kalıba kendini
döktükçe daha önce görmediğin yanlarınla karşılaşıyorsun. Belki
de görmemezlikten geldiğin yanlarınla. İncinmekten korkan bir
erkek kendini koruma kaygısıyla istemeden de olsa çevresine
nasıl zarar verir? Peki, ben de kendi hayatımda bunu yaptım mı?

Anneme, babama, eşime, çocuklarıma haksızlık ettim mi? Kendi
hesaplaşmasını yapmayan o rolü oynayamıyor zaten. İşte bu
duygu tüm oyuncularda ortak. Bir de işin aynadan yansıyan
yanı var. Sahnede kendinizi kullanarak can verdiğiniz kostüm sizi
izleyen gözlerden geçip karşınızdaki kişinin gönlüne dokunuyor.
Aynanın karşısındaki aynada da bazı görüntüler oluşuyor. Sizden
çıkan ışıklar sizi izleyenlerde karşılık buluyor. Aslı şu ki karşılıklı iki
aynanın arasında sonsuzluğun oluşması gibi oyuncudan yansıyan
izleyiciye, izleyiciden yansıyan oyuncuya geçiyor. İşte bu işi bu
kadar büyülü yapan da bu sonsuzluk hissi. Kulis tozuna atılan
kabahatin asıl açıklaması bu his bence.
Kendimizden bahsettik. İzleyenden de söz ettik. Anlatmamız
gereken bir şey daha var. O da aynı sahne üzerinde var olduğumuz
ekibimiz. Günler ve geceler boyunca aynı amaç için ter dökmekten
fazlası bu. Hiçbir zorunluluğunuz yokken, kimse sizi buna
zorlamamışken, kutsal topraklara giden bir hacının adanmışlığı ile
her hafta en az sekiz saatini amatör bir tiyatro topluluğuna ayırmak.
Ağzındaki cümle artık anlamını kaybedene kadar birlikte tekrar
etmek, sahnede bütün gözler üzerindeyken unuttuğun repliğini
sana usturubuyla hatırlatacağına güven duymak, acısını, keyfini,
mutluğunu paylaşmak. Hem de bunu annen, oğlun hatta torunun
yaşındaki dostlarınla yapmak. Hayata birlikte göğüs germek.
Bizi bir araya getiren şey ne? Aynı derneğin üyesi olmak. Bunun da
derininde farklı zamanlarda olsa da aynı okuldan mezun olmak. En
temelinde ise hayata farklı gözlüklerle baksak da aynı değerlerle
harcımızın karılmış olması. Tüm kişisel ve sosyal tatminin ötesinde
bizi hayata hazırlayan meşalemize olan gönül borcumuz.
Batman'da, Polatlı'da, İstanbul'da, Adana'da ve bundan sonra da
kim bilir Bodrum'da, Trabzon'da, Diyarbakır'da, hatta Amerika'da
parlayan meşalelerle bir araya gelip ateşlerimizi birleştirmek,
aydınlığımızı çoğaltmak, gönüllere dokunup hayatlarımızı
güzelleştirmek. Bizi izleyen genç dostumuzun zihninde hayatını
şekillendirecek bir soru işareti bırakmak.
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İşte bu bizim tiyatro hikâyemiz. Kim bilir belki bir gün siz de bu
hikâyenin izleyicisi, hatta anlatıcısı olursunuz. Sürç-i lisan ettiysek af ola...

TEKNOLOJİ

Yeni Otomobiller
Eski Alışkanlıklar
Yeni trafik trendleri insanoğlunun sahip olma
hırsıyla baş edebilecek mi?

Üç boyutlu yazıcılar ile başlayan, üretim tekniklerini ve
alışkanlıklarını kökünden değiştirecek yıkıcı yenilikler ve son
dekatta iş dünyasının radarına ciddi bir şekilde giren; paylaşım
ekonomisi, ortak akıl, yeni kapitalizm gibi kavramlar, önümüzdeki
on senede yaşamımızda ve davranış/düşünme tarzımızda önemli
değişiklikler olacağının sinyallerini vermektedir.
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Ulaşım alışkanlıkları ve trafik kullanımı, beklenen değişikliklerin
günlük hayatımızda en dramatik olarak hissedileceği konulardan
birini oluşturmaktadır. Kişisel ulaşım araçlarının üretim sayılarının
özellikle gelişmiş ülkelerde tavan seviyesine ulaşması, trafikte
tahammülün ötesinde uzun bekleme süreleri, sebep olunan
çevre kirliliği, kazalarda yitirilen binlerce can ve yüksek sahip
olma maliyetleri; önümüzdeki on senede bugünkü alışkanlıkların
sürdürülemez olacağı ve yeni çözümler getirilmesi konusunda
uzmanları uyarmaktadır.

Yazı: Dr. Cenk Tezcan'78

Araç trafiği dünyanın hemen her yerinde sarsıcı bir şekilde artarken,
2000’li senelerin başlarında dünyayı etkileyen global ekonomik
çöküş, yaşanan dijital devrim ve şehir yaşam biçimlerindeki
derin değişiklikler; alternatif ulaşım girişimlerinin hayatımıza
girmesine sebep oldu. Bir taraftan; Uber, Zipcar, Blablacar, Lyft gibi
girişimler mevcut araçların bir paylaşım modeli üzerinden daha
verimli kullanılması üzerine odaklanırken, diğer taraftan elektrikli
araçların ve hatta sürücüsüz araçların üretilmeye başlanması, yakın
gelecekte ulaşımda ciddi değişiklikler yaşayacağımızın habercisi
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bundan 10 sene sonra, araba sahibi olmak sadece koleksiyonculara
veya hobi sahiplerine özgü bir lüks tüketim alışkanlığı haline
gelebilir. Kişisel araç sahibi olmak; sahip olma maliyeti, finansman
giderleri (kredili alımlarda), vergiler, sigortalar, bakım ve tamirat
giderleri, park ve yıkama giderleri, yakıt giderleri ve uyulması
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gereken yüzlerce kural ve kanunla birlikte geçmişin bir alışkanlığı
olarak kalabilir. Yakın gelecekte, tüm bu yükümlülüklerden
kurtulabileceğimiz yeni seçeneklerimiz olacak.
Tarih boyunca tanınmış insanların, zenginlerin malikaneleri,
lüks arabaları, taktıkları mücevherler, kısacası sahip oldukları;
gücün, ihtişamın ve büyüklüğün simgeleri olarak lanse edilmiştir.
Diğer taraftan, sahip olunan bu –fazladan- mal/mülk çok sınırlı
kullanılmaktadır. Fiyatları oldukca yüksek olan yazlık evlerin
kullanım süreleri yılda 1-2 haftayı geçmemektedir.

olmasaydık, o süreyi daha verimli nasıl kullanırdık ?
Bundan 10 sene sonra, akıllı telefonunuzdan ayarlayacağınız
sürücüsüz bir arabanın kapınızın önünden tam zamanında sizi
alıp, işe, okula, alışverişe götürdüğünü düşünün. Uber gibi şirketler
bu hizmeti bugün de veriyor ama bir de sürücü gideri olmadığını
düşünün ! Lux Research şirketinin araştırmasına göre 2030
senesinde sürücüsüz araç pazarının hacmi 87 Milyar Amerikan
Dolarını bulacak.
Teknoloji gelişimini tamamladıktan sonra, “Çağır-Gelsin” araba
filoları özellikle büyük metropollerde popularite kazanacak. Bu
noktada araba üreticileri iş modellerini değiştirmek zorunda
kalacaklar ve kişisel satışlar yerine filo yöneticilerine 10,000
araçlık anlaşmalar yapmak durumunda kalacaklar. Çoklu alımlar
nedeniyle araba fiyatları oldukca düşecek. Daha çok araba satmak
yerine, satılan arabanın yaptığı mil üzerinden ücretlendirmeye
doğru bir dönüşüm gözlemleyeceğiz. Doğal olarak da araba
üreticileri, daha dayanıklı, az bozulan, 2 Milyon km yapabilen
arabalar tasarımlamaya başlayacaklar. Operasyonel verimlilik
ve tamir kayıtları en önemli ölçüm kriterleri olacak. Büyük
ihtimalle geleceğin araba üreticileri, bugünün geleneksel araba
üreticilerinden farklı olacak, Google’un sürücüsüz araba, Tesla’nın
elektrikli araba üretmesi gibi…
Çoğu tüketici araba sahibi olmayacağından, arabanın markası, stili,
rengi gibi özellikler daha az önemli olacak. Taksiler, servisler, kasko
firmaları ve kreditörler bu gelişmelerden olumsuz etkilenecekler.
Ortalıkta akıllı arabalar olacağından daha az trafik polisine, daha
az hakim ve avukata ihtiyaç duyacağız. Park yeri ihtiyacımız
azalacağından yolları daha verimli kullanacağız.
Kanun koyucular, milyonlarca kişisel sürücüyle uğraşmak yerine
onlarla sınırlı büyük sürücüsüz araç filosuyla ilgileneceklerinden,
konuyla ilgili mevzuat ve kanunlar tahmin edilenden çok daha hızlı
ilerleme gösterecek. Gürültü ve hava kirliliği, alkollü araç kullanımı,
ölümlü ve ciddi yaralanmalı trafik kazaları tarihe karışacak.

Y kuşağını oluşturan bugünün genç insanları, sahip olma
konusunda farklı düşünmektedir. Tabii ki sahip olma dürtüsü
hemen ortadan kalkmayacaktır ama çok uzak olmayan bir zaman
dilimi içinde sahip olmanın yerine yeni alternatifler hayatımıza
girecektir.
Günümüzde araba sahibi olmamızın nedeni bir yere gitme
ihtiyacıdır. Türkiye’de araç sahibi olan 18 Milyonu aşkın kişi (TUİK),
senede 300 saatten fazlasını trafikte geçirmektedir. İstanbul gibi
metropollerde bu süre 438 saate (günde ortalama 72 dakika)
kadar çıkabilmekte (Yandex), sadece İstanbul’da trafiği çözmek
için harcanan tutar ise 6 Milyar TL’yi aşmaktadır. Trafikte geçirilen
zamanın çoğu işe gidiş-gelişte harcanmaktadır.
Gelecekte teknolojinin de sağladığı imkanlarla sanal veya fiziksel
olarak bir yerde tam zamanında bulunmak önem kazanacaktır.
Şayet arabada geçirdiğimiz verimsiz 72 dakikayı harcamak zorunda

Şehir planlamacıları tamamen sürücüsüz araçlara yönelik, çok
değişik standartlar gerektiren yeni yollar ve altyapı çalışmaları
yapacak. Çoğu tüketici, arabada geçirdiği zamanı daha verimli
kullanacağından ve bir çok maliyetten kurtulacağından bu
gelişmeleri memnuniyetle karşılayacak.
Bunun yanısıra, bu büyük değişim sırasında tersliklerin, zorlukların
yaşanması da kaçınılmaz. Terör amaçlı olarak sistemin hacklenip,
suni kazalar oluşturulması, araçların uzaktan terör amaçlı kullanımı,
şöför ve taksicilerin işlerini kaybetmesi bu olumsuzlukların sadece
bir kaçı… Diğer yandan sağlayacağı faydalar, gelişimin ve değişimin
önündeki engelleri ortadan kaldıracak güçte görünmektedir.
Sanırım çok uzak olmayan bir gelecekte arabaların statü sembolü
olarak kullanılması ve çocukların babalarının arabalarını aşırması
pek mümkün olmayacak…
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SAĞLIK

Sağlık
Dünyasından
Gelecek
Yansımaları
Yazı: Dr. Cenk Tezcan'78
Değişim, 21. Yüzyılın yadsınamaz bir gerçeği… Dünya ve yaşam o
kadar hızlı değişiyor ki, öğrendiğimiz bir bilgi 2 sene sonra geçersiz
oluyor, 6 ay sonra ise değişiyor. Peki, bu kadar hızla değişen bir
dünyada bugünün sağlık sorunları anlamını ne kadar koruyacak?
Yeni teknolojiler ve yeni iş modelleri, yeni çözümler getirecek mi?
Doktor ve hastane kavramları önemini koruyacak mı? Ölümsüzlük
ve ebedi gençlik mümkün olabilecek mi?
Gelin, konuya fütüristik yaklaşalım ve birlikte bu soruların
cevaplarını arayacağımız bir gelecek serüvenine çıkalım…
Global refah düzeyinin arttığı, teknolojinin, özellikle bilişim ve
iletişim teknolojilerinin giyilebilir, implante edilebilir ve yutulabilir
cihazları hayatımıza soktuğu, insan genom çalışmalarının hayatın
kodunu çözme aşamasına geldiği 21. Yüzyılda, sağlıkta en köklü
değişimi, hastane ve doktor odaklı bir sağlık sisteminden, birey
(burada sadece hasta kavramından bahsedilmiyor) odaklı bir
sağlık sistemine geçerek göreceğiz. Başka bir açıdan baktığımızda
sağlığın “kişiselleşeceği” aşikar. Kişiselleşen sağlık kavramı; sadece
hasta olduğunda sağlık sistemine başvuran ve nadiren takip
edilen bireyden farklı olarak, kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan,
sağlıklı yaşamaya, hasta olmamaya özen gösteren, sağlık verilerini
yanında taşıyan, gerektiğinde hastalığıyla ilgili verilerin 7/24 kontrol
altında tutulduğu proaktif bir yaklaşımı betimliyor. Bu tanımla
birlikte; internet (bilgiye ulaşımın kolaylaşması) ve sosyal medya
sayesinde sağlığı ve hastalıkları konusunda daha fazla bilgilenen
ve bilinçlenen bir toplumun daha kaliteli ve hızlı bir hizmet için
geliştireceği talep, teknolojinin ve yeni işletme trendlerinin de
buna vereceği cevap, geleceğin sağlık sistemini belirleyen ana
unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

64

Fütürizm, ana hatları itibarı ile; geleceği tahmin etmekten öte,
megatrendleri gözlemleyerek hedeflenen geleceğin yaratılması
için çaba göstermeyi, senaryolar üretmeyi ve hedeflenen/
tercih edilen geleceğe ulaşma yolunda ciddi çalışmalar yapmayı
gerektiren çokbilimli bir sistemdir. Teknolojik gelişmenin
geçtiğimiz 30 senede sürekli yükselen ivmesini göz önüne alarak,
gelecekle ilgili gerçekçi uzgörülerde bulunmak olasıdır. Bu sayede

bilimkurgu gibi görünen bir çok önermenin, çok uzak olmayan
bir gelecekte gerçek bilim olduğunu gözlemleme şansına sahip
olabiliriz.
Teknolojik gelişmeler beraberinde her zaman organizasyonal (ve
bireysel) gelişmeyi de gerektirir. Ne yazık ki beklenen bu paralel
gelişme her zaman eş zamanlı olarak gerçekleşmez. Aradaki
fark büyüdükçe şu iki şey olabilir; Ya teknolojik değişim yavaşlar,
ya da organizasyonel (ve de bireysel) ayak uydurma hızlanır.
Sağlık sektöründe sağlıklı bir gelişme sağlamanın yolu ikincisinin
gerçekleşmesine bağlıdır. Teknolojik gelişmeye ayak uydurmanın
tek adresi ise doktor ve hasta değildir. Teknoloji ile birlikte değişen
doktor – hasta ilişkisi; hemşireyi, eczacıyı, sosyal hizmet görevlisini,
resepsiyon görevlisini, Bakanlık yetkilisini, sağlık sigortası
görevlisini, hastane Yönetim Kurulu üyesini, karar vericileri, geri
ödeme sistemlerini ve hasta yakınlarını etkileyecek ve her biri
arasında yeni ilişkiler gelişmesine sebep olacaktır.
Bilişim ve iletişim teknolojilerinde son 20 senede izlenen çok
hızlı gelişme, hayatımızı hemen tüm alanlarda etkilemiş ve
kolaylaştırmıştır. Ancak, ilaç sanayindeki gelişmeler, yeni teşhis
metotları, tedavide kullanılan yüksek teknolojiye haiz cihazlar;
1930’larda 50 civarında olan ortalama yaşam süresini, 2000’li
senelerde 75 yaş üzerine taşımıştır. 2050 senesinde doğan
insanların rutin olarak 100 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam
sürmelerinin mümkün olacağı uzgörülmektedir.
Uzayan yaşam süresi ile birlikte kronik hastalık görülme sıklığı
artmış, bu da sağlık harcamalarının baş edilemez düzeylere
çıkmasına sebep olmuştur. Doğru kullanılan teknoloji sayesinde,
sağlıkta verilen hizmet kalitesinin ve hizmete erişimin artırılması,
verimliliğin artırılması, hasta ve çalışan memnuniyetinin
iyileştirilmesi, tıbbi hataların azaltılması, iş süreçlerinin kısaltılması,
maliyetlerin optimize edilmesi ve cironun artırılması mümkün
olabilir. Yeter ki beraberinde bu teknolojilerin etkin kullanımı için
gerekli davranış ve iş yapış modeli değişikliklerini ihmal etmeyelim.
Sağlıkta beklenen değişiklikleri anlayabilmek için hızlı değişimin iş
dünyasını dönüştürdüğü yeniliklere göz atmakta fayda var;
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Kronik Hastalık Yönetimi
Nüfus yaşlandıkça artmakta olan kronik hastalıklarla baş
etmenin önemli bir yolu, hastaları evde ve iş yerlerinde kontrol
altında tutarak hem yaşam kalitelerini artırmak, hem de işgücü
kayıplarını azaltmaktır. “Teknolojik evde bakım” mümkün olacaktır.
Google’un ürettiği lens, 7/24 kişinin kan şeker değerlerini doktora
gönderirken, yine aynı şirketin ürettiği akıllı gözlük Alzheimer
hastalarının yön bulma ve tanıma fonksiyonlarına yardımcı
olmaktadır. İçinde eğitim programları, videoları barındıran, üstün
telekonferans yetkinliği olan cihazlar, hastaların sağlık çalışanları
ile evden görüşmelerini sağlayacak ve gelecekte evde bakımda
yaygın olarak kullanılacaklardır.

Yaşlılarda Bağımsız Yaşam

* Yıkıcı teknolojiler nedeni ile şirketlerin ömrü çok kısaldı. (Teknoloji
firması olan Google’un geliştirdiği “sürücüsüz otomobiller” 2030’da
şöförlerin işini elinden alacağı benziyor)
* Yenilikcilik (inovasyon), sürdürülebilirliğin anahtarı olurken, eski
teknolojileri öldürüyor. Üretmek yerine üretimi organize etmek revaçta
(hiç yatağı olmayan AirBNB, 2014 senesinde 210,000 yatağı olan
Hilton’dan daha fazla ciro yaptı)
* 3 boyutlu yazıcılar hayatımıza çok hızlı girdi ve üretim modelini
kökünden değiştirecek özellikler içeriyor. Uzak olmayan bir gelecekte 3
boyutlu yazıcılardan organ üretilebileceği uzgörülüyor.
* Biyoteknoloji çağı başladı. Kök hücre teknolojisi, doku mühendisliği,
gen tedavisi, klonlama gibi yöntemlerle laboratuvarda organ
üretebileceğiz.
* Nanoteknoloji çok hızlı gelişiyor. Damar içinde dolaşan nanobotlar
üretmek çok yakın.
* Robotik çalışmalar süratle ilerliyor. 2030 senesinde bugün var olan 2
milyar işin robotlar tarafından yapılacağı tahmin ediliyor.
* Büyük veri, nesnelerin interneti ve bulut bilişim sayesinde sağlıkta bilgi
derinlemesine kullanılacak. Bu da tıbbi hataların önüne geçilmesini
sağlayacak
* Mobil sağlık; akıllı telefonlar, taşınabilir tıbbi cihazlar, giyilebilir
teknolojiler sayesinde sağlığa büyük katkılarda bulunacak, sağlığın
kişiselleşmesini hızlandıracaktır.
Önemli olan yukarı da bahsedilen teknolojilerin sağlık sektörüne
nasıl uygulanacağının düşünülmesi ve buna uygun iş modellerinin
yaratılmasıdır. Sağlığın gelecek yansımaları aşağıda dikkatinize
sunulmuştur;
Özel sektörün – özellikle ikinci ve üçüncü basamak sağlık
hizmetlerinde – değişik formasyonlarda yaygınlaşacağı ve
hastaların (ve sağlıklı kişilerin) müşteri olarak algılanacağı gelecekte,
sağlık daha kişisel olarak ele alınacaktır. Kişiselleşmekten kasıt,
bireylerin kendi sağlıklarından daha fazla sorumluluk almaları,
sağlıklarını korumada ve hastalıkları ile başa çıkmada kendi
inisiyatiflerini kullanabilme yeteneğini kazanmalarıdır. Sağlığın
kişiselleşmesi 3 değişik uygulama modelini gündeme getirecektir;
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engellilerin yaşam kalitelerini ve bağımsızlıklarını korumalarına
yönelik olarak sensörlerin ve erken uyarı sistemlerinin kullanılması,
mobil hemşire ve doktorların hastane dışında hizmet verme
becerileri geliştirmesi, evdeki akıllı televizyonlar ve tabletler
üzerinden uzaktan doktorla görüşme imkanı bu bireylerin
hastaneye bağımlılıklarını azaltacaktır.

Wellness (Sağlıklı yaşam ve zindelik)
Diğer yandan, sağlıklı ve genç nüfus ise, sağlıklarını korumak,
zindeliklerini, formlarını ve güzelliklerini devam ettirmek adına,
özel geliştirilmiş teknolojileri kullanacaklardır.
Her türlü iletişim araçları (akıllı telefonlar, IPTV, tablet, vs…), form
değiştirmiş, kolay taşınır tabletler, internet, sağlık portalleri, bunlar
için geliştirilmiş aplikasyonlar ve uygulama modelleri kişisel
sağlıkta yaygın olarak kullanılacaktır. Akıllı telefonlarda kullanılan
100,000 üzerinde sağlık/fitness uygulaması bulunmaktadır.
Saat, kolye, atlet gibi giyilebilir sensörler kesintisiz tıbbi veri
gönderilmesinde kullanılacaktır. İnternet ve sağlık portalleri ise;
sağlık bilgilerine erişim, destek grupları, randevu, hasta bilgilerinin
transferi, e-ticaret, vs… amaçlı olarak çok yaygın kullanılacaktır.
Teknolojideki gelişmeler, hastanelerde de operasyonel anlamda
ve uygulama modellerinde birçok değişikliği gündeme
getirecektir. Geleceğin hastanesi daha çok ‘entegre dijital’ bir
yapıya kavuşacaktır. Bu da kültürel açıdan rollerin değişmesine,
profesyonelleşmeye ve otelcilik özelliklerinin artmasına sebep
olacaktır.

Yönetim ve Personel
Hastaneler; finansman, teknoloji, otelcilik/ağırlama ve işletme
yönetimi konusunda uzmanlaşmış – profesyonel işletmeciler
tarafından yönetilecektir. Dijitalleşen ortamdan daha etkin
yararlanabilmek için eğitim sistemine mutlaka bilişim ve tıp
bilişimi konuları eklenecek, doktor ve hemşireler tıp dışında da
uzmanlaşma alanları bulacaklardır. Bilgisayarcı doktorlar, teknisyen
hemşireler, hukukçu doktorlar, vs… geleceğin dünyasında sıkça
göreceğimiz meslekler olacak. Hastaneler, aynı ticari işletmelerde
olduğu gibi kendi içinde kar merkezleri şeklinde yönetilecek, kanıta
dayalı performans, stok kontrolü gibi konular önem arz edecektir.
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SAĞLIK
* Biyoteknoloji, kök hücre ve genomik ilaçların yaygınlaşması, insan
zekasını da artıracak,
* Süper bilgisayarlar, yapay zeka ve gelişmiş tıbbi bilgi teknolojileri,
insanların yaşam kalitesini artırmada doktorların becerilerini
maksimum düzeye çıkaracak,
* Kişiselleştirilmiş DNA diyetleri, insanlara hangi besinlerin sağlıklarını
koruyacağını ve hastalıkları önleyeceğini öğreteceğinden uzun yaşamı
tetikleyecek,
* Genetik aşılar ve düzenleyici DNA cerrahileri gibi yaşam uzatıcı
uygulamalar, akıllı ilaçlar ve nöromedikal cihazlar; sağlığın
korunmasını, zekanın gelişmesini ve güzelliğin sürdürülebilmesini
sağlayacaktır.
Gelecek; hastanelerde ölçüm kriterlerinin önem kazandığı, somut
ölçümlerin performansa yansıyacağı, sürekli bir yenileşme ve
iyileştirme sürecinin yaşanacağı ve elde edilen ölçüm sonuçlarının
karar destek için kullanılacağı bir dünya sunacak bizlere…

Mimari
Sağlıkla ilgili bazı hastane mimarisi trendlerinden bahsetmek
gerekirse;
* “Healing”(İyilik halinin yaygınlaştırılması) konseptinin ön plana
çıkması ile birlikte, hasta yakınının hastayla birlikte olması, temas
etmesi, konuşması desteklenmektedir. Bunun nedeni; odada
sevilen/güvenilen birinin varlığının iyileşme sürecini hızlandırdığının
araştırmalarla ortaya konmuş olmasıdır.
* Acil servislerin, yeni uygulamalarda hastanenin ön kapısı olması
tasarlanıyor. Yeni hastane tasarımlarında acil servis alanları çok
büyüyor ve tüm teknolojiyle donatılıyor.
* Universal ameliyathaneler yaygınlaşacak. MR ve tomografi gibi ağır
cihazlar hareketli platformlar üzerinden ameliyathaneye sokulacak ve
operasyon anında ameliyat masasında çekim yapılabilecek.
* Hastanelerde akıllı bina uygulaması rutinleşecek. Yeşil hastaneler
yaygınlaşacak.
* Hastaneler, mekanda kullanılacak renklerden, seçilecek halısına
kadar hastanın iyileşme sürecine etkisi ve hastane çalışanın
memnuniyeti göz önüne alınarak donatılacak.

Tıpta Beklenen Gelişmeler
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Tıpta Yakın Gelecek Trendleri; (2030 senesine kadar)
* Sağlık sektöründe çalışan pek çok beyaz yakalı çalışanın hatta doktor
ve hemşirenin işlevini görebilecek yapay zekalar üretilecek, (Bu durum
hiç bir zaman doktor ve hemşirenin önemini azaltmayacaktır)
* Nanoteknolojik üretim süreçleri sayesinde, vücuda uygulandığında
medikal ve cerrahi amaçlı kullanılacak damar içi uzaktan kumandalı
cihazlar üretilecek,
* Robotlar bizlerden daha iyi görme, duyma, koku alma ve dokunarak
hissetme kabiliyetlerine haiz olacaklar ve bizim duyumsayamadığımız
elektromanyetik ve kimyasal spektrum aralıklarına erişebilecekler.
* Uzun yaşam ilaçları moda olacak, Bu ilaçlar, kullananlara daha aktif,
daha sağlıklı ve daha üretken bir yaşam sunacaklar. 100 yaşına kadar
sağlıklı yaşamak normal kabul edilecek. Bu ilaçlar, daha çok zenginlere
yönelik olacağından etik problemleri de beraberinde getirecek,
* Kişisel DNA haritalarının çıkarılması ve bu bilginin hastalıklardan
korunma amacıyla kullanılması ilaç sanayini değiştirecek, kişisel ve
hassas ilaçların yaygınlaşmasını sağlayacak,

Tıpta Uzak Gelecek Trendleri; (2030 senesi sonrası)
* Holografik Projeksiyon; Gerçek boyutlarda, transparan holografik
hasta görüntüleri kullanılmaya başlayacak. Fiziki mekanlarda veya
online sanal ortamlarda doktorlar bu 3 boyutlu görüntüler üzerinden
teşhis koyacak ve uzak mesafedeki meslektaşları ile hastanın
durumunu tartışabileceklerdir.
* Tamamlayıcı Gerçeklik; Doktorların, kullandıkları özel gözlüklerle
ameliyat esnasında sanal olarak vücüt içini görmeleri ve çok daha
hassas ameliyetlar yapmaları mümkün olacaktır.
* Robotik Cerrahi; Uzaktaki bir cerrah tarafından yönetilen robotlarla
veya önceden programlanmış ve doktor tarafından monitörize edilen
robotlarla ameliyat yapmak yaygınlaşacaktır.
* Nöral cihazlar; Nöro-yenilikler, direkt beyine erişim sağlayıp, zeka,
kabiliyet ve hafızanın artırılmasını sağlayacaktır.
* Kök hücre sentetik dokuları ve organ oluşturma; Organ nakli için
organ ve dokuların inkübatörlerde yaratılması yaygınlaşacaktır.
* Nörogenerasyon; omurilik, sinir ve beyin hücrelerinin kök hücre
teknolojisi ile yenilenmesi ve geliştirmesi sayesinde Alzheimer,
Parkinson ve felç gibi hastalıkların tedavisi mümkün olacaktır.
* Tedavi amaçlı klon bankaları; hastalıklı organların değiştirilmesi
için ve ömrün uzatılması için yeni organ oluşturmaya yönelik hücre
depolanması
* Düşünce sistemi ile yönetilebilen genler
* Hastalıklarla özellikle kanser ile mücadelede akıllı bakterilerin
kullanılması
* Ömür Uzatma tatilleri
* Gen Bankaları

Son Söz
Teknoloji, tıpta ve sağlık uygulamalarında bugün hayal bile
edemeyeceğimiz gelişmeleri hizmetimize sunacaktır. Damar
içinde çalışacak uzaktan yönetilen nanobotlar, akıllı ilaçlar, kemik
zamkları, hareket eden ameliyathaneler, yapay zeka hemşireleri
önümüzdeki birkaç on yılda hayal olmaktan çıkacaktır.
Dikkat edilmesi gereken, teknolojiyi adapte ederken alt yapının
doğru oluşturulması, ihtiyaç duyulan teknolojiye yatırım yapılması
ve teknolojiyi kullanacak personele güçlü ve sürekli eğitimin
verilmesidir. Değişimin aynı zamanda alışkanlıklarımızda ve yaşam
biçimimizde değişiklik talep ettiğini unutmamalıyız.
Sağlıklı geleceklere…

KOLEJLİLER MART2017
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyetimizin 93. Yılını
Görkemli Bir Baloyla Kutladı
Türk Eğitim Derneğinin Geleneksel
Cumhuriyet Balosu, eğitim ve iş dünyasının
tanınmış isimlerini 1 Kasım 2016 Salı günü
Ankara Sheraton Hotel’de bir araya getirdi.
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu’nun konuşmasıyla başlayan
balo, Zuhal Olcay ve Kanun Namına
Project’in sahnesiyle devam etti.Balodan
elde edilen tüm gelir, başarılı ancak maddi
olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine
devam edebilmesi amacıyla TED Burs
fonuna aktarıldı.

Cambridge Üniversitesi İle
Protokol İmzalandı
19 Aralık 2016 tarihinde Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu ve Türk Eğitim Derneği Genel Müdür Sevinç Atabay,
Cambridge University’nin farklı bölümleriyle ortak bir protokol
imzaladı. Protokol kapsamında TEDÜ Sürekli Eğitim Merkezinde
CELTA/DELTA merkezinin kurulması ve İngilizce öğretmen eğitimi
yapılması konularında imzalar atıldı. Ayrıca, Cambridge Uluslararası
sınav merkezi ile ortak çalışmaların yürütülerek dil eğitiminde
ortak yayınların çıkarılmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı.

TED Uygulama
Konferansının İkincisi
Gerçekleştirildi
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TED Okulları öğretmenleri 24-25 Aralık
2016 tarihlerinde gerçekleştirilen TED’in
Uygulamaları Konferansı’na katıldılar.
Geçtiğimiz yıl TED Samsun Koleji’nde
başlayan TED Uygulamaları Konferansı’na
bu yıl TED Çorum Koleji ev sahipliği yaptı.
Konferansa TED Çorum, TED Karabük, TED
Kdz.Ereğli, TED Samsun, TED Sivas, TED
Tokat, TED Trabzon ve TED Zonguldak
Okullarında görev yapan 141 öğretmen
katıldı. Kişilerarası iletişimi güçlendirmek
hedefi ile düzenlenen etkinlikte 49 sunum
yapıldı. TED Uygulama Konferansının
üçüncüsü 2017 Mart ayında TED Denizli
Kolej-IN'de gerçekleştirilecek.
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TED Senfoni Orkestrası
Konserleri Yoğun İlgi Gördü
TED Senfoni Orkestrası; İzmir ve Ankara’da dinleyicileri ile buluştu.
5 Kasım’da İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde
gerçekleşen konserde Şef Ahmet Ünlü yönetimindeki TED Senfoni
Orkestrasına Soprano Tuğba Mankal Dekak ve Tenor Emrah Sözer
eşlik etti. İzmir’de ilk defa sahne alan TED Senfoni Orkestrası büyük
ilgi gördü.
Orkestranın kuruluşunun 10. yılı şerefine 7 Ocak’ta Ankara
Congresium Kültür ve Sanat Merkezinde verilen yeni yıl
konserinde ise TED Senfoni Orkestrası, solist Jülide Özçelik ve Mert
Fırat sanatseverlere benzersiz bir müzik ziyafeti sundu. Yaklaşık
3.000 kişinin katıldığı konser öncesinde TED Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu’nun yaptığı açış konuşması büyük beğeni topladı.

"Başarı Her Yerde" Projesinden Muhteşem Sonuç
Türk Eğitim Derneği ve QNB Finansbank’ın İl Milli Eğitim
Müdürlüklerinin desteğiyle başlattıkları sosyal sorumluluk projesi
“Başarı Her Yerde” proje Okullarından Adana Kasım Sacide Ener
Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Dilara Aksak TEOG1’den tam puan
alarak gurur kaynağı oldu.
Fırsat verildiğinde başarısız öğrenci veya öğretmenin olmayacağı
gerçeğinden yola çıkan Türk Eğitim Derneği, QNB Finansbank
ortaklığı ile Başarı Her Yerde projesini başlatmıştı. “Başarı Her
Yerde” projesi kapsamına alınan okullar Adana ve Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlükleri yetkilileri tarafından, dezavantajlı olarak
nitelendirilebilecek konumda bulunan okullar arasından seçildi.
Projeyle Adana ve Ankara’daki 8 ortaokulda eğitim kalitesinin
ve akademik başarının geliştirilmesi, sportif, kültürel, sanatsal
alanlarda gelişim sağlanması hedefleniyor.
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TÜBİTAK Bölge Finallerinde
17 Bilimsel Projemiz Yarışacak
TÜBİTAK Liseler Arası Araştırma Projeleri
Yarışması’na TED Ankara Koleji adına katılan
projeler, 9-10 Mart 2017 tarihlerinde Spor
ve Sanat Merkezinde sergilendi. Sergide
ağırlıklı olarak Bilim İnsanı Yetiştirme
Programında öğrenim gören öğrencilerin
Fizik, Kimya, Biyoloji, Kodlama, Teknoloji ve
Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji,
Psikoloji ve Tarih dallarında hazırladıkları
toplam 59 proje yer aldı. Bu projelerden
17’si TÜBİTAK tarafından Ankara ve çevre
illeri kapsayan Bölge Finallerine katılmaya
hak kazandı.

Anaokulunda 1. Bilim
Günleri Gerçekleştirildi
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu’nda 21. yüzyılın hedefleri
doğrultusunda öğrencilerin “yaparak yaşayarak öğrenme” fırsatı
buldukları 1. Bilim Günleri gerçekleştirildi. “ForesighTED” (öngörülü,
geniş vizyonlu, bilge) sloganıyla 9-10 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenen
Bilim Günleri’nde, beyaz önlük ve büyüteçleriyle deneyden deneye
koşan öğrenciler, Fen Bilimleri, Matematik, Mühendislik, Sanat ve
Teknoloji atölyelerinde keşfetmenin tadına vardılar.
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6. Sınıf Öğrencileri
"Sürdürülebilir Enerji
Kaynakları" Temalı
3D Modelleme Yaptılar
“Dünyanın giderek en büyük sorunu haline gelen enerji
ihtiyacını, yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerji
kaynakları ile çevreye zarar vermeden çözmek mümkün” diyen
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokul 6. sınıf öğrencileri, STEM
projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde 3D
modelleme çalışmaları yaptılar.

JMUNESCO'17
Konferansına Katıldık
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri, 24-26 Şubat
2017 tarihleri arasında Bilkent Laboratory and International
School’da düzenlenen JMUNESCO ’17 konferansına katıldılar.
Eğitim, doğa bilimleri, iletişim ve bilgi sistemleri, kültür,
uluslararası güvenlik, küresel ilişkiler, insan hakları, finans,
güvenlik konularında diğer okul öğrenci delegeleri ile başarılı
çalışmalar yapan öğrencilerimizden “başsunuculuk” görevini
üstlenen Mehmet Kaan Atalay, “En iyi delege” ödülüne layık
görülürken, Oral Gürsoy ise mansiyon ödülünü aldı.

Karakalem taslak çizimlerle başlanan süreç, öğrencilerin Fen
Bilimleri ve Matematik dersi bilgilerini yaratıcılıklarını kullanarak
tasarıma dönüştürdükleri Sketchup çalışmaları ile devam etti.
Öğrencilerin derinlik, açı ve yön kavramlarını anlamaları için bu
modellemelerden bir animasyon oluşturuldu ve 28 Şubat-03
Mart 2017 tarihleri arasında Hi-Tech Sınıfta izlendi.

Genç Öncüler
Akıllı Bardak Tasarladılar
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu 4. Sınıf öğrencileri, okulda
yürütülen “Genç Öncüler Projesi” kapsamında akıllı bardak
tasarladılar. Öğrenciler, tasarım temelli fen eğitimi aşamalarını
kullanarak bir sıvının sıcaklığını uzun süre koruyacak bir termos
bardak geliştirdiler. Bilişim Teknolojileri dersinde ise 3 boyutlu
modelleme programı ile yaratıcılıklarını kullanarak inovatif bir
özellik de ekledikleri termos bardaklarını hazırladılar.
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Türkiye
Ekonomi Kurumu
Araştırma Ödülü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü Araştırma
Görevlimiz Gizem Tanrıvere, 2016 yılında ODTÜ’de tamamladığı
“Parental Education and Time with Children: An Analysis Using
2006 Turkish Time Use Survey” adlı yüksek lisans tezi ile Türkiye
Ekonomi Kurumu Araştırma ödülüne layık görülmüştür.

"Zeka Küpü" Projesi
TURKCELL, Milli Eğitim Bakanlığı’nın himayesinde zekâ, yaratıcılık,
liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlardan birinde veya bir
kaçında yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren
“üstün yetenekli” öğrencileri desteklemek için “Zekâ Küpü Projesi”ni
başlatmış ve bu projede TED Üniversitesi Eğitim Fakültemizden
Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı’nın projeye danışmanlık yapması
amacıyla girişimde bulunmuştur.
Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Zekâ Küpü Projesi”nin amacı,
üç sene içerisinde MEB Bilim ve Sanat Merkezleri’ndeki (BILSEM)
10.000 üstün yetenekli öğrenciye eğitim vererek onları geleceğe
hazırlamaktır. Bu proje kapsamında, üstün yetenekli çocuklar ve
eğitimleri alanında uzman, TEDÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi
Bölümü öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı, TURKCELL

72

VE MEB ‘dan aldığı davetle projenin önemli bir parçası olan üstün
yetenekli çocukların aile eğitimlerinin sorumluluğunu üstlenmiştir.
Çocukların teknoloji ile çağı yakalaması, var olan potansiyellerine
katkı sağlamaları ve ailelerinin üstün yetenekli çocukların eğitimleri
konusunda bilgilendirilmesini hedef alan proje, ülkemizde Maker
Hareketi konusunda atılan ilk adımlardan da biridir. İlk sene 7 ilde
(Erzincan, İstanbul, Adana, Ankara, Şanlıurfa, Ordu, Kütahya) 2000
öğrenci, eğitimci ve aileleri ile uygulanacak proje, önümüzdeki
yıllarda yaygınlaştırılarak sürekliliği sağlanacaktır. Öğretim
üyemiz Dr. Saranlı, proje çerçevesinde üstün yetenekli çocukların
ailelerinin farkındalıklarını artırma ve onları bilinçlendirmeye odaklı
sanal ortamda yürütülecek bilgilendirme yazıları, videolar ve aile
eğitim seminerlerinden sorumlu olacaktır.
Daha fazla bilgi için projenin resmi web adresinden http://www.
zeka-kupu.com/ bilgi alabilirsiniz.
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TED Üniversitesi Yenilikçi Öğretmen
Eğitimi ve *STEM Uygulamalarına
Bir Yenisini Daha Ekledi
TED Üniversitesi ve saygın biyomedikal şirketi Amgen arasında
3 yıldır süren öğretmen eğitimine yönelik işbirliği yeni bir
boyuta taşındı. Amgen Vakfı tarafından finanse edilen ve
Harvard Üniversitesi Merkezli "Educational Development
Center" tarafından koordine edilen "Amgen Biyoteknoloji Eğitimi
(ABE) Projesi" dünyada 5 merkezden sonra pilot uygulamalar
için Türkiye’de TED Üniversitesine verildi. Proje biyoteknoloji
uygulamalarını lise düzeyinde öğretmen ve öğrencilere ulaştırmak
açısından ülkemizde ki ilk STEM uygulamasıdır.
Yürütücülüğünü TED Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat
Günel’in yaptığı ABE projesi ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik
ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEMM)
iş birliği ile öğretmen ve öğrenci eğitimlerine başladı. Ülke
genelinden öğretmen ve öğrenciler için biyoteknoloji eğitimi
müfredatının hazırlanması ve laboratuvar uygulamaları Mayıs 2016
tarihine kadar devam edecek.

ABE ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenlere mesleki gelişim
faaliyetleri, müfredat materyalleri, ekipman ve malzeme sağlayan
yenilikçi bir STEM eğitim programıdır. Program bilimsel keşif
heyecanını öğrencilere tanıtmak amacıyla tasarlanmış moleküler
biyoloji müfredatına sahiptir. Proje koordinasyonu Harvard
Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. Proje kapsamında katılımcı
öğretmenlere hizmet içi eğitim faaliyetleri, iş-başı destek ve
materyal desteği sağlanmaktadır. Her yıl 75.000 'den fazla öğrenci
ve 100'den fazla öğretmene ulaşılmaktadır. Program 1989 yılından
bu yana ABD , Porto Riko , İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerin katılımı
ile gerçekleşmektedir. Bu yıl proje uygulandığı 5 ülke dışında
ilk kez genişletilerek Türkiye’de pilot uygulamalara başlamıştır.
TED Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Merkezli Education
Development Center arasında Eylül 2016 yapılan işbirliği anlaşması
çerçevesinde 2017 Mayıs ayına kadar projenin pilot uygulamaları 30
öğretmen ile başlatılmıştır. Pilot eğitimler, müfredat adaptasyonu
ve formatör öğretmen eğitimleri TED Üniversitesi, Educational
Development Center-Harvard Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik
Üniversitesi işbirliğinde yapılmaktadır.
Proje web sayfası: https://www.amgenbiotechexperience.com
*STEM: Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve
Mathematics (Matematik)

Türkiye'nin İlk Dijital Yurtdışı
Eğitim Fuarı TEDÜ'de Yapıldı
10 Aralık 2016, tarihinde TED Üniversitesinde Türkiye’nin ilk
dijital yurt dışı eğitim fuarı gerçekleştirildi. ABD Büyükelçiliği U.S.
Embassy Ankara, TURKEY, ABD resmi uluslararası eğitim kuruluşu
EducationUSA ve The Turkish Fulbright Commission işbirliğiyle
gerçekleşen fuarda öğrenciler ABD'nin seçkin dil okulu ve
üniversite yetkilileriyle birebir görüşme fırsatı bulabildiler.
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Ataol Behramoğlu DARZANÀ: 15. Venedik Uluslararası
TEDÜ'deydi
Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu
9 Aralık 2016 tarihinde, TED Üniversitesi
Atatürkçü Düşünce Topluluğunun da
katkılarıyla Ataol Behramoğlu’nu konuk
etti. Behramoğlu “Edebiyat, Cumhuriyet
ve Atatürk” konulu konuşmasıyla büyük
beğeni topladı.

TEDÜ Mimarlık Bölümü ve Mimarlar Derneği 1927 işbirliği ile düzenlenen “Darzana: 15.
Venedik Uluslararası Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu” sunuşu Feride Çiçekoğlu, Mehmet
V. Kütükçüoğlu, Namık Erkal ve Caner Bilgin’in katılımıyla, 11 Kasım 2016 tarihinde TED
Üniversitesi’nde gerçekleşti.

Sığınmacılar ve
Göçmenlerle Dayanışma
Derneği (Sgdd-Asam)
Psikososyal Destek Ve
Psikoeğitim Programı
Başladı

TEDÜ kampüsünde gerçekleşen ve 6 hafta
sürecek olan çalışma kapsamında 41 ildeki
SGDD ofislerinde görev yapmakta olan
300 insani yardım çalışanına ulaşılması
planlanıyor.

TED Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Travma
ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Topluluğu
(TART) ortak projesi olan Sığınmacılar ve
Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDDASAM) Psikososyal Destek ve Psikoeğitim
Programı 22 Eylül 2016 tarihinde başladı.
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Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları
Topluluğu (TART) üyeleri Yrd. Doç. Dr.
Ilgın Gökler Danışman (TED Üniversitesi
İİSBF Psikoloji Bölümü öğretim üyesi) ve
Doç.Dr. Banu Yılmaz (Ankara Üniversitesi
DTCF Psikoloji Bölümü öğretim üyesi)
eğitmenliğinde
yürütülen
program,
psikoeğitim ve destekleyici yaşantısal
grup uygulamaları yoluyla, sığınmacı ve
göçmenlerle çalışan yardım çalışanlarında
ortaya çıkabilecek tükenmişlik ve ikincil

travmanın ele alınmasını amaçlıyor. Bu
amaç doğrultusunda,
insani yardım
çalışanlarında görevden kaynaklı olarak
maruz
kalınabilecek
deneyimlerin
olası olumsuz etkilerinin tanınması
ve
değerlendirilmesi;
başaçıkma
kapasitelerinin arttırılması; koruyucu
etkenlerin devreye sokulmasıyla psikolojik
dayanıklılığın desteklenmesi ve uzun süreli
olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması
ve travma sonrası gelişimin desteklenmesi
hedefleniyor.
Proje kapsamında, yürütülen programın
etkililiğinin değerlendirileceği bir araştırma
da yer alıyor.
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Teknoloji Çocuklar İçin Çalışıyor;
ROBOTEL
Robotel Türkiye projesi doğuştan ya da sonradan uzuv kaybı olan
çocuklara umut oluyor. Ankara’da yapılan Robotel çalışmaları
TEDÜ desteği ile devam ediyor.
Robotel Türkiye projesi sayesinde doğuştan ve sonradan el ve
parmaklarında uzuv kaybına uğrayan çocuklar için 3 boyutlu
yazıcılar kullanılarak mekanik eller üretiliyor. Proje 2014’te Zeynep
Karagöz, Hakan Pakten ve Serdar Okumuş tarafından başlatıldı. İki
seneyi aşkın süredir İstanbul merkezli olarak çalışan Robotel’in,
Ankara organizasyonu 2016 yılında gönüllülerinden Melis Dursun
tarafından oluşturuldu. TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi
(İstasyon) ve TEDÜ Makine Mühendisliği Bölümü desteği ile
çalışmalara başlandı.
Robotel projesi; doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa
mekanik bir elin tasarlanmasıyla başlayan ve zaman içerisinde tüm
dünyadan katılımcıların desteği ile gelişen Enable Hareketi’nden
esinlenerek yola çıktı. Bir Robotel ile başlayan ekip, projeyi 2 yıl
içinde Türkiye çapında 300’den fazla gönüllünün yer aldığı bir
sosyal sorumluluk ağına dönüştürdü. Bugüne kadar İstanbul
ekibinin organizasyonu ile çalışan gönüllüler tarafından 12
robotel üretildi. Ankara’daki Robotel gönüllüleri Ekim 2016’da TED
Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi İstasyon’un ev sahipliğinde
bir toplantı yaptı ve çalışmalara başladı.
Robotel Ankara koordinatörü Melis Dursun projeyle ilgili “Dünyada
ve ülkemizde doğuştan veya sonradan oluşan nedenlerle el ve
parmaklarında kayıp olan çok sayıda çocuk var. Bu çocuklara hızla
büyüdükleri için protez el takılamıyor. Protezler hem ağır hem
maliyetli. Çoğu fonksiyonel değil. Robotel, ellerini kullanamayan
çocuklar için hızlı, pratik ve ekonomik bir alternatif. Kişinin ihtiyacına
göre ve kişiye özel ölçülere göre tasarlanıyor, 3 boyutlu yazıcılar
sayesinde üretiliyor. Ayrıca tasarımı sayesinde kırılan veya eskiyen
malzemeleri yenilemek için ideal bir yapıya sahip” açıklamasında
bulundu.

İstasyon’un özellikle çocuklar için toplumsal fayda sağlayan bir
projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Sosyal
İnovasyon Merkezi sorumlusu Berivan Eliş “Robotel Ankara’nın
çalışmalarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. TEDÜ
Makine Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinin
çalışmalarının bir çok çocuğa mutluluk taşıyacak olması çok güzel
“ dedi.
Robotel Ankara ekibinin ilk çalışmasının 9 yaşındaki Elifsu ile
birlikte olacağını söyleyen Eliş, “Öğrenciler sıkı bir şekilde araştırma
yaparak mevcut tasarım ve teknolojiyi geliştirmek ve projeyi
farklı noktalara taşımak istiyorlar. Amaç, olabildiğince çok çocuğa
ulaşmak. TED Üniversitesi’nin şehrin merkezinde yer alması,
toplantılar ve buluşmalarda çocuklar ve ailelere rahat ulaşım için
bir fırsat sağlıyor” dedi.

Robotel Türkiye İşleyişi
Elifsu için yapılan Robotel çalışmaları Robotel Ankara grubu
koordinatörü Melis Dursun ile gönüllü ekibinde yer alan TEDÜ
Makine Mühendisliği öğrencileri Ramazan Büyüksanık, Kaan
Toksoy, Alp Sarıgöl ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Emre
Şen ve Ozan Dost Şahin tarafından yürütülüyor. Süreç, ölçü
alma ve fotoğraf çekim aşaması ile başlıyor. Yapılacak Robotel
için model, renk ve süsleme konusunda tercihler belirleniyor.
Bilgisayar ortamında uygun model hazırlandıktan sonra, 3 boyutlu
yazıcılarda basılarak monte ediliyor. Yapılan Robotel test ediliyor,
gerektiği noktalarda düzeltmeler uygulanarak tekrar basılıyor.
Son aşamada Robotel sahibine teslim ediliyor. Ayrıca Robotel
sahiplerinin talep ve ihtiyaçlarına bağlı olarak, zamanla, yenileme
ve destek sağlanıyor.

Nasıl Gönüllü Olunur?
Robotel’de gönüllü olup destek olmak için tasarımcı ya da üretici
olmaya gerek yok. Gereken en temel özellikler heves ve özveri
sahibi olmak. Detaylı bilgilendirme için www.robotel.org adresini
incelemek, gönüllü ekip ile irtibata geçmek ya da aylık toplantılara
katılmak mümkün. İnterner sayfasında yer alan gönüllülük formu
doldurularak sisteme kayıt olunabiliyor. Robotel Türkiye ekibi
gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirdikten sonra gönüllülere
çağrıda bulunuyor. Her vaka için isteklilerden ekipler oluşturuluyor
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Emre Kongar TEDÜ'deydi
Prof. Dr. Emre KONGAR “Cumhuriyet Kazanımları ve Hukuk “ adlı
söyleşi ile 8 Mart’ta TED Üniversitesi yerleşkesinde öğrenciler
ile buluştu. TEDU400 Öğrenci Gelişim Seminerleri kapsamında
üniversite öğrencileri ile bir araya gelecek olan Prof. Kongar
öğrenciler ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası Prof.
Dr. Emre Kongar kitaplarını imzaladı.
Sosyal bilimler ve kültür alanında otuzdan fazla kitabı, 1990 yılının
en çok satan kitapları arasına giren "Hocaefendi'nin Sandukası"
adlı romanı olan Kongar’ın "21.Yüzyılda Türkiye" adlı incelemesi
ve "Kızlarıma Mektuplar" adlı eseri yayınlandığı dönemlerde en
çok satan kitaplar listesinde yer alıyor. "Tarihimizle Yüzleşmek" adlı
kitabı iki yüz bin dolayında satış ile en çok satılan kitabıdır.

Bu Fuarda"Kariyer" Var;
TEDÜ Kariyer Fuarı
TED Üniversitesi Kariyer Fuarı, TEDÜ öğrencilerini Ankara’nın önde
gelen 20’den fazla markasıyla tanıştırdı. Öğrenciler, çalışmak
istedikleri sektördeki firmalar ile bu fuar sayesinde iletişime geçip,
merak ettikleri soruları sorup staj başvurusunda bulundular.
Firmalar ile yüzyüze tanışmanın yanı sıra, TEDÜ Kariyer Fuarı’nda
çeşitli etkinlikler eş zamanlı olarak planlandı. Özgeçmiş hazırlama,
mülakat soruları gibi öğrencilerin merak ettiği konular hakkında kısa
eğitimler ve bazı firmaların sunumlarıyla özel seanslar gerçekleşti.
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TED Üniversitesi
Akademik Araştırmayı
Destekliyor
TED Üniversitesi Proje Ofisi öncülüğünde yürütülen Lisans
Öğrencileri Bilimsel Araştırma Desteği (LAD) ile lisans öğrencilerinin
akademik araştırmaya özendirmek için, projesi olan gençlere
destek sağlıyor.
Lisans düzeyindeki eğitimi genellikle sınıf içinde öğretim
üzerinden sürdürmeye çalışan genel yaklaşımın aksine TED
Üniversitesi’nde2016-2017 akademik yılından itibaren TEDÜ
Araştırma Destekleri kapsamına Lisans Öğrencileri Bilimsel
Araştırma Desteği (LAD) de dâhil edildi.
LAD kapsamında üniversitede okuyan lisans öğrencileri proje
takımları kuruyorlar. Bu takımlara TEDÜ öğretim kadrosundan bir
akademisyen proje danışmanı olarak destek veriyor. Herhangi
bir konu veya bilimsel alan sınırlandırması olmadan yapılan
başvurulara 5000TL’ye kadar maddi destek sağlanabiliyor.
Bu yıl ilk defa duyurulan LAD çağrısına yapılan başvurular
arasından 6 proje takımı desteklenmeye hak kazandı. Projelerde
rüzgâr türbinlerinden sanal gerçekliğe, akademik becerilerin
geliştirilmesinden ebeveynlerin ve çocukların ekran önünde
geçirdikleri zaman alışkanlıklarına kadar pek çok farklı konu ele
alınıyor.

Kazanan LAD projeleri arasında yer alan “Relationship Between
Community Service Involvement and Basic Empathy Levels” isimli
projeyi sürdüren Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nden
3 TED Üniversitesi öğrencisi proje çalışmalarını sunmak üzere
2-4 Mart 2017 tarihinde Atina’da düzenlenen “Young People as
Active Citizens in Europe -CatchEyoU-“ konferansına katıldılar.
Ar. Gör. Hazal Yılmaztürk’ün proje danışmanlığında Burcu Ünal,
Tuğçe Temizöz ve Aybüke İnan’dan oluşan proje takımı Atina’daki
etkinliğe ilişkin deneyimlerini TEDÜ Rektörü Prof. Dr. Murat
Tarımcılar ile paylaştılar.
2016-2017 Akademik Yılı TEDÜ-LAD tarafından desteklenen tüm
projelerin isimleri aşağıda görülebilir:
• Investigation of Burrowing Animal Impacts on Seepage Through
Earth-fill Dams
• Open World Game Development with Integrated Virtual Reality
• Vertical Axis Wind Tirbune
• Relationshıp Between Community Service Involvement and
Basic Empathy Levels
• Investigating The Relationshıp Amongst Parents’ Screen Time,
Children’s Screen Time And Maturity Of Children’s Drawings
• Academic Self-Efficacy and Motivation on Academic
Procastination
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SPOR

Mezunumuz Kaan Mandıroğlu'12
Dünya M.M.A. Şampiyonasında
Dünya 2.si Oldu

3-7 Aralık 2016 tarihleri arasında Ukrayna'nın
Kharkiv şehrinde World Mixed Martial Arts
Federation tarafından düzenlenen Amatör
MMA şampiyonasın' a Türkiye adına
katılan mezunumuz Kaan Mandıroğlu'12,
85 kg MMA Full kategorisinde dünya 2.si
oldu. Mandıroğlu 2014 yılında da aynı
organizasyonun 78 Light kategorisinde
dünya 1.si olmuştu. Kendisini tebrik ediyor
başarılarının devamını diliyoruz.
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KİD Yılbaşı Kokteyli
Kolejli İşadamları Derneği tarafından her yıl düzenlenen KİD Yılbaşı
Kokteyli’nde bu yıl ana tema birlik ve beraberlikti. Davet, Kayhan
Yapı ev sahipliğinde, üyelerin ve davetlilerin yoğun katılımıyla
gerçekleşti.
Kolejli İşadamları Derneği’nin kuruluş günlerinde, kurucu üyeler
arasında yer alan, iş ve özel hayatında olduğu kadar KİD üyeleri
arasında da her zaman çok sevilmiş, erdemli ve saygıdeğer
davranışlarıyla örnek olmuş merhum Mehmet Bülent Torpil’in
ortağı olduğu Kayhan Yapı’da, eşi Hicran Torpil’in ev sahipliğinde
gerçekleştirilen ve ana teması birlik ve beraberlik olan davete
yaklaşık 160 konuk katıldı.

KİD Afrika'da
Yurt içinde ve yurt dışında yeni yatırım alanları araştırmayı
her zaman gündeminde tutan KİD, günümüz koşullarında
keşfedilmemiş ekonomisiyle öne çıkan Afrika kıtasına, Ruanda’nın
başkenti Kigali’ye bir iş gezisi düzenledi.
Dernek Başkanı M. Hakan Çınar liderliğinde, Dernek üyelerinden
Kemal Yüce, Ercüment H. Tekin, Onur Öz, K. Kağan Usluel, Kutay
Davudoğlu, Kaya Gültekin, Murat Öğütcü, Onur Özer’in yanı sıra
mezunlarımızdan Burak Boz ve Dernek personeli Levent Mutluer’in
katıldıkları iş gezisi, üç gün sürdü.
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Gezinin ilk gününde heyet, Sanayi Ticaret ve Doğu Afrika
İlişkiler Bakanı Francois Kanimba’yı ziyaret etti. Sayın Bakan, Türk
heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirttikten sonra,
Türkiye ile Ruanda arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerin
memnuniyet verecek ölçüde gelişmeye başladığını vurgulayarak,
Kigali’deki Kongre Merkezi’nin bir Türk iş adamı tarafından inşa
edildiğini ve diğer bir Türk iş adamının da çok büyük bir enerji
yatırımı gerçekleştirdiğini söyledi. Her geçen gün daha fazla
Türk iş adamının yatırım yapmak amacı ile ülkelerini ziyaret edip
görüşmeler gerçekleştirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade
eden Bakan, Ruanda’da özellikle enerji, madencilik ve inşaat

Ülkemizin içinde bulunduğu, kaçınılmaz şekilde bizleri de üzen,
sinirlendiren, çaresiz hissettiren bu zor günlerde, aynı sıralarda
okumuş, aynı bahçede oynamış, benzer yaramazlıklarla farklı
müdürlerin odasını ziyaret etmiş, yıllar boyunca kardeşçe, hep
birlikte aynı kültürün parçası olmuş Kolejliler olarak, hem sosyal
hayatta hem de iş hayatında daha çok iletişim içinde olmak,
varlık göstermekle yetinmeyip, gerektiğinde çözüm de üreterek
birbirimize destek olmak, parçası olduğumuz Kolej gücünü daha
da artırmaktır bugünün amacı. İyi günde de kötü günde de
birbirimizin yanında olmak, birlikte iş yaparak, birlikte çalışarak
bize öğretilen erdemlerle, Atatürk ilkeleri izinde faydalı, gurur
duyacağımız işler üretmektir.
Yeni yılın bizlere ve ülkemize barış, huzur, sevgi ve başarı getirmesi
dileğiyle.

sektörlerinde daha çok ve daha büyük yatırımların yapılması
gerektiğini belirtti. Gezi sürecinde, Ruanda Büyükelçisi Sayın
Mehmet Rauf Karaca, Jeoloji ve Madencilik Dairesi Başkanı
Dr.Emmanuel Munyangabe, Kigali Belediye Başkanı Bayan
Monique Mukaruliza’yı, Kigali Sanayi Bölgesi’ni, Ruanda Kalkınma
Dairesi’ni ziyaret eden heyet ayrıca kahve üretim ve dağıtım,
inşaat, sağlık ve maden sektöründe faaliyet gösteren iş adamları
ve Ruandalı hukukçularla ikili görüşmelerde bulundu.
Gezinin son gününde, Volcanoes Milli Parkı’nda Dünyaca ünlü Dağ
Gorillaları Safarisine katılım gerçekleştirildi.
Kolejli İşadamları Derneği heyetinin genel izlenimi, ülkenin
inşaat, enerji, madencilik, turizm ve gıda işleme sektörlerinde
yatırım yapmak için elverişli olduğu, kahve ticareti için uygun
olduğu, Kigali’nin yeşil ve temiz bir şehir, insanların nazik, bakımlı,
güler yüzlü ve misafirperver çalışkan ve disiplinli olduğu, sigara
tüketiminin çok az olduğu, parlamentosunun %64’ü kadın olan
ve Kigali Belediye Başkanının da kadın olduğu ülkeye kadın elinin
değmiş olduğu yönündeydi.
Geçmişinde çok büyük travmalar ve acılar yaşayan bir ülkenin iyi
bir yönetim ve Ruanda halkının geçmişten ders alarak birbirini
kucaklaması ve özverili çalışması ile bugün geldiği nokta heyetimiz
tarafından takdirle karşılandı.
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Fırat Yıldız'85 ile
Hayvanlar ve
Hayvan Hakları
Üzerine...
"Hayvan haklarını savunmak, hiçbir zaman
yalnızca hayvan haklarını savunmak
olmamıştır. Aslında, yaşam hakkını
savunuyoruz" diyor Fırat Yıldız. Biz de bu
konuda daha detaylı bilgi alabilmek için
kendisiyle keyifli ve bilinçlendirici bir
sohbet gerçekleştirdik.

Söyleşi: Sinan Durham'12
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Fırat Yıldız kimdir? Hayvansever kişiliği dışında neler
yapar? Bize kendinizi tanıtır mısınız?
Her şeyden önce Kolejli olmaktan onur ve gurur duyuyorum.
Bugün belli bir noktadaysam sebebi hocalarımın, arkadaşlarımın
ve Kolejli olmanın sonucudur. Kolejli olmak bir ayrıcalıktır. Ben
'85 mezunuyum, sonrasında yine Kolej kadar kıymetli ve önemli
bir diğer okul olan MÜLKiYE'ye yani Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesine gitme şansı elde ettim. Hem KOLEJ'li hem
MÜLKİYE'li olmak benim için çok kıymetli. Çok yakın bir zamanda
tekstil ürünleri ağırlıklı "mAddog" markasını hayata geçireceğim.
Öncelikle internet üzerinden satış yapacağım, sonrasında çok
gerek olursa bir mağaza da açabilirim. Ama öncelikli amacım
internet üzerinden satış yapmak.

Sizi "mAddog" adıyla da duyuyoruz? Merak edenler için
"mAddog" nedir açıklayabilir misiniz?
Evet, "mAddog" benim lakabımdır. New York'ta yaşadığım sıralarda
orada iş yaptığım Afrika kökenli Amerikalı arkadaşlarımın taktığı bir
lakap. Sözcük anlamı ‘deli köpek’ olsa da, gözü kara ve çok cesur
anlamına gelen, New York konuşma dilinde kullanılan bir sıfattır.
New Yorkluların, yanan binaların içine gözü kapalı giren itfaiyeciler
için, çetelerle mücadele edip öne çıkan polis dedektifleri için
kullandıkları bir sıfattır. Aslında "mAddog" ismi ve logosu 1989
yılından beri vardır. Logonun içindeki "A" harfi "anarşinin A’sıdır.
Anarşinin anlamı; kurulu, mevcut bir düzene karşı durmaktır. Benim
açımdan da, dünyada var olan, hayvanlara karşı sömürme ve onları
kullanma üzerine kurulu acımasız bir düzene karşı durmaktır.

Bir TED Ankara Koleji mezunu olarak unutamadığınız
bir anınızı okuyucularımızla paylaşmanızı istesek ne
anlatırsınız?
Kolej anıları kolay kolay bitmez, yan yana geldiğimizde onlarcası
dilimizden dökülüverir. Ben hem ortaokul da hem lisede
basketbol takımında oynadığım için basketbol anılarım çoktur.
Arkadaşlarımızın tıklım, tıklım doldurdukları tribünler önünde
oynamak çok özel anlardır. Sadece benim için değil, bunu yaşamış
herkes için Kolejimizi temsil etme onuru büyük bir onurdur.
"Sımsıkı, taş gibi, dağ gibi dimdik" tezahüratını burada dile
getirirken dahi tüylerim diken diken oluyor.

Türkiye'de, geçmişten günümüze, hayvan haklarında
gelinen nokta ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
Şahsım adına konuşacak olursam, Türkiye'de etkin sokak
eylemlerinin başlamasında ve yayılmasında çok önemli katkı
sağladığımı düşünüyorum. İnsanların sokaklara çıkıp hayvan
haklarını savunabileceklerini ve bunun gerçekten bir sonuca
ulaşabileceğini gösterdik. AKP iktidarında, bütün Bakanlar
Kurulunun imzası ile Meclis genel kuruluna getirilen 5199 sayılı
Hayvanları Koruma kanundaki değişiklik teklifi, yasalaşmadan
geri çekilen tek tekliftir. Daha çok insanları korumak amacıyla,
hayvanların izole edilerek soykırıma uğrayacağı bu yasa teklifine,
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sloganlarla insanlar arasında bir farkındalık yarattık. Bu olanlar
benim için çok önemli ve gurur verici bir durumdur.

benim isim babası olduğum "ÖLÜM YASASINA HAYIR!" sloganlı
sokak eylemleri sonucunda hükümete geri adım attırarak, yasa
değişiklik teklifinin tekrar görüşülmek üzere geri çekilmesini
sağladık. Bu durum Türkiye'de ilk ve tektir. İnsanlar, bu eylemler
sonucunda sağladığımız çok önemli başarılarla "tek başıma ne
yapabilirim" psikozundan kurtularak, büyük kalabalıkları "tek
başına" olanların oluşturduğunu anladılar. Resmi kayıtlara göre
İstanbul'daki eyleme 20.000, Ankara'daki eyleme 7.000 civarında
insan katıldı, bu kendisi için bir şey istemeden, başka canlılar
için mücadele eden insanların yaptığı en büyük sivil toplum
hareketidir. Hala önümüzde çok kritik bir yasa değişiklik teklifi
vardır ve her an meclise sunularak yasalaşabilir. Önümüzdeki yıllar,
maalesef Türkiye'de hayvanların aleyhine çok ciddi ve tehlikeli
bir dönem olacaktır. Türkiye'de, özellikle sosyal medyanın etkin
kullanılmaya başlanmasıyla, hayvan hakları ile ilgili çok geniş
kitlelere ulaşma şansı elde ettik. Sosyal medyayı iyi kullanarak,
yine benim isim babası olduğum "SATIN ALMAYIN, SAHİPLENİN"
sloganı ve paylaşımları ile barınakların içler acısı durumlarını
gösterip, insanlara ya da bu işi yapan gönüllülere, barınaklardan
hayvan sahiplenme kültürünü göstermiş ve öğretmiş olduk. Bu
da sahipsiz hayvanlar adına çok önemli bir gelişmedir. İnsanların,
hayvanları satın alarak aslında ne kadar büyük bir hata yaptıklarını
sözle değil, video ve fotoğraflarla yaptığımız çeşitli paylaşımlarla
gösterdik. Şimdi birçok belediye bizim bu sloganımızı kullanıyor,
dev billboardlarda insanları hayvan sahiplenmeye teşvik ediyorlar.
Sokak hayvanları için, "BİR KAP SU- BİR KAP MAMA" ve benzeri

Ülkemizdeki hayvan hakları ile ilgi topluluklar ve bu
alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile ilgili
düşünceleriniz nelerdir? Sizce amaçlarına uygun hareket
ediyorlar mı, eksikleri var mı, varsa nelerdir?
Hayvan hakları için STK'lar çok çok önemli ve kıymetlidir, çünkü
Türkiye'de hayvanlarımızın vahim durumlarının birinci nedeni
ne belediyeler, ne duyarsız insanlardır. Bu vahim durumun birinci
sorumlusu amaçlarına uygun hareket etmeyen Hayvan Hakları
STK'larının yetersizlikleri ve art niyetleridir. Ben hiç bir derneğe veya
STK'ya resmen üye değilim, Türkiye'de benim standartlarıma göre
iş yapan en fazla 5-6 tane STK, yani Sivil Toplum Kuruluşu vardır.
Geriye kalanların, lafta STK diye adlandırılan ancak gerçek hayatta
bir kişilik derneklerden daha ileriye gidemeyen, asıl amaçlarının
hayvan haklarını korumak ve farkındalık yaratmak olması gerekirken
"para ve yardım toplamaya odaklı" tuhaf oluşumlar olduklarını
şahsen çok iyi biliyorum. Ben bunları "sosyal medya dilencileri"
diye adlandırıyorum. Nerdeyse hayvan hakları ile ilgili aktif olan
her 10 derneğin abartısız en az 7-8 tanesi benim bu tarifime girer.
İnanılmaz miktarlarda paralar toplandığını iyi biliyorum. Örneğin;
Ankaralı karı-koca iki kişilik bir derneğin sosyal medya dilencilikleri
neticesinde 3-5 yılda trilyonun üzerinde servet edindiklerini
biliyorum. İnsanlara tavsiyem, şahsen tanıyıp bilmedikleri hiç
kimseye para göndermemeleridir. Dernek olması, paranın hayvanlar
için kullanılacağı anlamına gelmiyor. Dernek kasasından para
çıkarmak son derece kolay bir iştir, veterinerlerden alınan faturalarla
çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Maalesef yapılmamış işe
komisyon karşılığı fatura kesen onlarca veteriner kliniği var.

Satın alma, sahiplen!
Okuyucularımıza hayvan sahiplenme, sahiplendirme ve
acil durumlar hakkında neler anlatmak isterseniz?
Her şeyden önce ailesine hayvan katmayı düşünen bütün
insanları, öncelikle hayvan sahiplenmeye yönlendirmek ve bu
durumu çok iyi anlatmak lazımdır. İnsanların birçok çekinceleri
var, bunlarla ilgili detaylı ve doğru bilgiler vermek lazım. Örneğin;
barınak ya da benzer yerlerden gelecek hayvanların hastalıklı
olup, bunu çocuğuna bulaştırabileceği düşüncesi çok yaygın
bir çekincedir veya barınak ortamına giren insanlar gördükleri
karşısında şok olmakta ve böyle kötü bir ortamdan gelecek
bir hayvanın psikolojisinin ve sağlığının çok kötü olabileceğini
düşünebilmektedirler. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin bu
çekincelerini gidermek için; hayvanları eve sokmaya karar verdikten
sonra, öncelikle hem hayvanın hem evde yaşayan insanların
sağlığı için çok basit uygulamalar olan iç-dış parazit uygulamaları,
sonrasında da mutlaka gerekli aşıları yapılmalıdır. Hayvanı mutlaka
yıkamak ve sonrasında da -özellikle tuvalet eğitim başta olmak
üzere- hayvanın uyum sağlama dönemine sabır göstermek
gerekmektedir. İyi olmayan ortamlardan çıkan hayvanların büyük
çoğunluğu çok minnet duyan hayvanlardır. Görecekleri sevgiyi
son derece iyi karşılık verirler. İç-dış parazit uygulamaları ve gerekli
aşıları yapılmış hayvanların sağlık problemleri çok daha az ve
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gerekiyorsa da tedavileri daha kolay olacaktır. Ayrıca, Türkiye'de
mutlaka "Rescue House"lar kurulmalıdır. "Rescue House" yani
kurtarılmış hayvanların bulunduğu bu evlerde, hayvanların gerekli
ilk bakımları yapılır ve adaptasyon süreci iyi ve sağlıklı bir şekilde
kısaltılır. İnsanlar sahiplenecekleri hayvanlarla vakit geçirebilirler.
Israrla bahsettiğim iç-dış parazit uygulamaları ve gerekli aşıların
yapılması ve bu aşıların tutması bir süreçtir. Bu süreyi bu evlerde
geçirerek, varsa başka tedavilerine başlanarak, kurtarılmış
hayvanların bulunduğu eve yakın ortamlarda, bu hayvanların
onları sahiplenecek ailelerle tanışması çok önemlidir.

84

Bence hayvan hakları konusundaki en büyük problemimiz
pet shoplar ve barınakların günümüzdeki halleridir. Sizin
bu konulardaki görüşleriniz nelerdir?
Öncelikle barınaklardan bahsetmek istiyorum. Türkiye'de bulunan
barınakların nerdeyse tamamı yasa dışıdır ve/veya ruhsatsızdır.
Yasada "Barınak" diye bir tanım yoktur, belediyelerin yapmakla
zorunlu oldukları yerler "Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezleridir.” Belediyelerin işlettiği geçici hayvan bakım ve
rehabilitasyon merkezlerinde sahipli hayvanları bulundurmak,
sağlıklı hayvanları tutmak yasalara aykırıdır. Örneğin; İstanbul'daki
dev izolasyon merkezi ‘Kısır Kaya’, Ankara'daki utanç tablosu
‘Gölbaşı’ gibi büyük şehir belediyelerinin yönettiği yerler
tamamen yasalara aykırıdır. "İyi barınak" diye bir yer yoktur. Bütün
barınaklar çok kötüdür. Bir barınak diğerine göre daha kötüyse bu
diğer barınağı iyi bir yer yapmaz. Barınakları savunan her insan
ya gerçekleri bilmiyordur ya da mevcut sistemin insanıdır. Israrla
altını çizerek tekrar etmek istiyorum; "iYi BARINAK YOKTUR," bir
hayvana yapabileceğiniz en büyük kötülük, o hayvanı barınağa
göndermektir. Petshoplara gelince, petshoplarda kedi, köpek, fare,
tavşan ve egzotik hayvanların satılması tamamen yasaklanmalıdır.
Petshoplar da aynen barınaklar gibi, hayvanların hak etmedikleri
bir şekilde kafeslerde tutulduğu ve eziyet gördükleri yerlerdir.
Meclisteki yasa görüşmeleri sırasında, çok ciddi tartışmalar ve

mücadeleler sonunda "hiçbir yeni petshop’un açılmasına izin
verilmeyecek, mevcutlar da iki sene içinde kapatılacaktır” şeklinde
bir yasa maddesi koydurmayı başarmıştık. Yasa eğer bu şekilde
çıkarsa, petshoplarda kedi-köpek satışı tarih olacaktır.
Petshopları tamamen kapatıp, üretim çiftliklerinde hayvanların
lehine şartlarda, hem bakanlık hem belediye hem de hayvan
hakları ile ilgili STK'ları çok sıkı bir denetim altına sokabilirsek,
Türkiye'de hayvan hakları adına çok önemli bir adım atmış olacağız.
Son olarak anlatmış olduklarınızla ilgili genel bir
değerlendirme yapmanızı istersek olur mu?
Hayvan haklarını savunmak, benim için hiçbir zaman sadece hayvan
haklarını savunmak olmamıştır, aslında yaşam hakkını savunuyoruz.
Yaşam hakkı bir bütündür. Önemli hayvan hakları savunucusu
aktivistlerin eksiksiz tamamı, doğa ve çevre haklarında da hep
ön saflardadır. Çocuk haklarında, kadın haklarında, eşcinsellerin
haklarında her zaman mücadele etmişizdir ve etmeye de devam
edeceğiz. Daha önce olanları değiştiremeyiz, ama bundan sonra
alacağımız kararlar ve yapacaklarımız bizim elimizdedir. İnsanların
algılarını açmak ve değiştirmek, doğruları ve gerçekleri anlatmak
ve göstermekle mümkündür. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler
ve kürk yapımı hiçbir zaman kabul edilemeyecek insanlık suçlarıdır.
Bunlarla ilgili çeşitli görüntüler yayınlıyorum. Bu görüntüleri seyredip
sonrasında bu yapılanları onaylayan ya da destekleyen hiç kimseyle
karşılaşmadım. İnsanlarda "farkındalık yaratmak" bir hayvan hakları
savunucusunun en önemli görevi olmalıdır. Hayvan hakları sadece
kedi-köpekten ibaret değildir. Bunu çok iyi anlamak ve sonrasında
da anlatmak gereklidir. "Ben tek başıma ne yapabilirim" demek işin
kolay tarafıdır, unutulmamalıdır ki büyük kalabalıklar bireylerden
oluşur. Asla vazgeçmeden, hiçbir insanı dışlamadan, insanlara
gerçekleri ve doğruları anlatmak ve göstermek gerekir.
Fırat Bey, bizimle ve okuyucularımızla paylaştıklarınız ve
bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum.
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Ümran Havva Erdem'44

Nevin Bozyiğit Canbay'48

Arslan Daş'52

1944 mezunlarımızdan
Ümran Havva Erdem'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1948 mezunlarımızdan
Nevin B. Canbay'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1952 mezunlarımızdan
Arslan Daş'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Mesut Ekni'53

Ayşe Gediz Berktin'55

Alpay Üçdoğan'60

1953 mezunlarımızdan
Mesut Ekni'yi kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1955 mezunlarımızdan
Ayşe Gediz Berktin'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan
Alpay Üçdoğan'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Birol Bumin'61

Ahmet Şahap Ünlü'61

Gülcihan Atamur Ağaoğlu'65

1961 mezunlarımızdan
Birol Bumin'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1961 mezunlarımızdan
Ahmet Şahap Ünlü'yü kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1965 mezunlarımızdan
Gülcihan A. Ağaoğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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Emel Ant Tümer'66

Aydın Gürpınar'66

Mustafa Metin Mazioğlu'67

1966 mezunlarımızdan
Emel Ant Tümer'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1966 mezunlarımızdan
Aydın Gürpınar'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1967 mezunlarımızdan
Mustafa M. Mazioğlu'yu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Erhan Zilelioğlu'68

Ferdi Pakpekin'68

Ercan Erdem'71

1968 mezunlarımızdan
Erhan Zilelioğlu'yu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1968 mezunlarımızdan
Ferdi Pakpekin'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1971 mezunlarımızdan
Ercan Erdem'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Hale Akyüz'73

Şerif Ercüment Aksoy'76

Nilgün Şenyuva İdil'77

1973 mezunlarımızdan
Hale Akyüz'ü kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1976 mezunlarımızdan
Şerif E. Aksoy'u kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1977 mezunlarımızdan
Nilgün Ş. İdil'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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Semih Ongankul'77

Levent Yurtbilir'78

Sinan Kara'79

1977 mezunlarımızdan
Semih Ongankul'u kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1978 mezunlarımızdan
Levent Yurtbilir'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1979 mezunlarımızdan
Sinan Kara'yı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Aren Türkün Korum'81

Başbuğ Yakar'88

Menfeat D. İzgi (Ortaokul)

1981 mezunlarımızdan
Aren T. Korum'u kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1988 mezunlarımızdan
Başbuğ Yakar'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Mezunlarımızdan
Menfeat Dökmeci İzgi'yi kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
PEŞiN
7 Renk Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
Birlik Mah. 436.Cad. No:14/3 Çankaya / Ankara
T. 0312 490 13 15-16 F. 0312 490 99 22
www.7renksigorta.com

%25
%15

Nakitte
Kredi Kartı

Aka Diyet
Bağdat Cad. Işıldar Apt. Kat1 No:250/25 İstanbul
T. 0216 411 85 13
www.akadiyet.com

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel
İndirimler
ARTE Hastane Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Mutlukent Mh. 1920.Cad. No:61 Çayyolu / Ankara
T. 0312 236 10 01 F. 0312 236 17 31
www.artesaglik.com

%50
Best Otel Turizm A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 08 80 - 444 BEST F. 0312 467 08 85
www.besthotel.com.tr

Temmuz Ağustos
Diğer Aylarda

Çeşme Ladin Otel
Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme / İzmir
T. 0232 724 83 27 F. 0232 724 70 39
www.ladinotel.com.tr

%10

%5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

Aylarında
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%10
%15

%30

Denge Tıp Laboratuarı ve Tıbbi Görüntüleme Merk.
Cinnah Cad. No:38/5-23 Çankaya / Ankara
T. 0312 466 28 66 F. 0312 466 91 82
www.dengetipzayıflama.com

%10
Dr. Çağlar Çırpan Akupunktur - Tıbbi Hipnoz
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436.Sok. No:1/8
Çukurambar / Ankara T. 0312 284 83 80 F. 0312 284 83 90
www.caglarcirpan.com

%10

Aliye Wedding
Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara
T. 0312 437 20 70-16 F. 0312 490 99 22
www.aliye.com.tr

An Kurye Kargo Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.
Sağlık Sok. No:31 Sıhhıye / Ankara
T. 0312 230 09 26 - 0850 495 00 26 F. 0312 230 09 38
www.ankurye.com

Ekipmanda
Elmas Uçlarda
Armador Danışmanlık Mak. Ltd.Şti.
Esat Cad. No:35/5 06660 Çankaya / Ankara
T. 0312 424 04 09 F. 0312 424 04 10
www.armador.com.tr

%5
%3

%20 Tatil Otelleri%2
%5 Vize%40

Biletlerde

Otellerde

Ariva Turizm Ltd.Şti.
Bestekar Sok. No:70/8 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 427 13 14 F. 0312 427 13 10
www.arivaturizm.com

%8

Bilişim ve Danışmanlık
Hizmetlerinde
%20 İndirim

Bach-çe Sanat Atölyesi
Koru Mah. 2562.Sok. Azatbey Sit. No:35 Çayyolu / Ankara
T. 0312 236 77 17
www.bahcesanat.com

PEŞİN

Besek Bilişim Elektronik Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güzeltepe Mh. Ahmet Mithat Efendi Sk. No:40/5 Çankaya / Ankara
T. 0542 453 81 64 F. 0312 425 38 22
www.besek.net / bekirkoksal@besek.net

%10
%5

Konaklama
Teras Restoran
City Hotel
Oyak 415,Cad. 412.Sok. No:8 Çankaya / Ankara
T. 0312 495 01 02 F. 0312 495 48 44
www.cityhotelresidence.com

Can Stea Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.
Rabindranath Tagore Cad. No:17/3 Yıldız / Ankara
T. 0312 439 65 06 F. 0312 439 65 07
www.canstea.com.tr

%30

%10
Dantelle
Tunalı Hilmi Cad. No:100/6 GOP / Ankara
T. 0312 466 79 14 F. 0312 466 79 14
www.dantelle.com.tr

Denge Tıp Laboratuarı ve Tıbbi Görüntüleme Merk.
Alaçam Sk. No:1/5-28 Çankaya / Ankara
T. 0312 468 70 45 F. 0312 466 91 82
www.dengetip.com

%20

%10

Diamond of Bodrum Hotel
Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:136 Bodrum / Muğla
T. 0252 313 84 84 F. 0252 313 84 83
www.diamondofbodrum.com.tr

Diyet Kapımda
Mustaf Kemal Mah. 2141.Cad. No:33/6 Çankaya / Ankara
T. 0312 219 53 10
bilgi@diyetkapimda.com ankara@diyetkapimda.com

%20

%30

KUPON KODU
Diricanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
TED ANKARA
Postane Mah. Gülistan Sok. No:4/2 Tuzla / İstanbul
T. 0216 701 18 80 F. 0216 701 18 80
www.dreambagturkiye.com

Dr. Yusuf Hakan Turan
Jineclinic Kadın Sağlığı Merkezi
İran Cad. No: 33/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 468 84 95 F. 0312 468 12 19

kartvizitler-dr-baski.pdf

%20
Dream Story Photography
Fotoğrafçılık Hizmetleri
Gsm. 0532 220 76 01
www.dreamstory.net

C

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARINA ÖZEL
HİZMETLER
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Dünya Göz Hastanesi San. Tic. A.Ş.
Tunus Cad. No:28 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 416 70 00 F. 0312 417 93 37
berna.kilic@dunyagoz.com

%40
%15

CMY

K

1

6.12.2016

13:26

%20
Dr. Nil İskender ve Dr. Duygu Yazıcıoğlu
Çankaya Cad. No:10/3 Çankaya / Ankara
T. 0312 440 79 79
www.cankayadent.com
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%5

%10
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
Kale Mah. Gözcü Sk. No:10 Altındağ / Ankara
T. 0312 311 04 01
www.erimtanmuseum.org

%10
GEN-ART Kadın Sağlığı Tüp Bebek ve
Üreme Biyoteknolojisi Merkezi
Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara
T. 0312 442 63 84 F. 0312 442 63 87 www.genart.com.tr

%40
Hotel Etap Mola
İzmir Cad. No: 27 Kızılay / Ankara
T. 0312 424 18 18 F. 0312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr

%10
%10
James Cook
Tunus Cad. No: 19/A Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 419 96 88

%20

KUPON KODU: KOLEJ
Koketim
0-12 yaş kız çocuklarına özel online butik
T. 0850 500 09 50
iletişim@koketim.com www.koketim.com

%20
Kulube Otel
Kalamar Koyu Funda Sk. No:13 Kalkan / Antalya
T. 0242 844 38 23
www.kulubehotel.com

%15
Lokal 71
Üniversiteler Mah. Ankuva AVM No:32 Bilkent / Ankara
T. 0312 266 40 71
www.lokalbilkent71.com

%10
Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19
Beşiktaş 4.Levent / İstanbul
T. 0212 279 96 07 F. 0212 279 44 14 www.frobel.com.tr

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel
Hizmetler

%10

Güven Hastanesi / Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü
Şimşek Sk. No:29 Kavaklıdere / Ankara
Alacaatlı Cad. No:15 Çayyolu / Ankara
T. 0312 457 25 25 www.guven.com.tr

Hayatın Ritmi Concept Art Center
C. Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No: 130/2 Balgat / Ankara
Gsm. 0535 277 01 78
hayatinritmi.cac@gmail.com

S. Single BB 190 TL
S. Double BB 250 TL

Tek Yataklı Oda 65 TL
İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150 TL
(Açık büfe kahvaltı ve KDV
Hotel Yeni
dahildir.
Sanayi Cad. No:5/B Ulus / Ankara
T. 0312 310 47 20 F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com

Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara
T. 0312 231 77 10 F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com

Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi
Alacaatlı Mah. 5024.Sk. No:4 Yaşamkent Çankaya / Ankara
T. 0312 490 55 96
www.ihlamurkonagi.com.tr

90

Fora Apart Otel Datça
Ali Osman Çetiner Cad. No:11 Kumluk Plajı Datça / Muğla
T. 0252 712 48 00 F. 0252 712 05 40
www.otelfora.com

%30
Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Tahran Cad. No: 38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 466 59 61 F. 0312 466 59 64
www.integra.com.tr

%10
KA-ERGUN HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bülbülderesi Cad. No: 38/A K.Esat / Ankara
T. 0312 425 52 98

Suite Tek Kişi 200 TL
Suite Çift Kişi 240 TL
Standart Tek Kişi 160 TL
Standart Çift Kişi 200 TL
Koza Suite Hotel
(Açık büfe kahvaltı dahil.)
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0312 446 60 67 F. 0312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr www.kozahotel.com.tr

%20
La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 12 48 F. 0312 467 12 60

%10
Att Maya Sağlık ve Estatik Hiz. Med. Tic. Ltd. Şti.
Kızılırmak Mah. 1426. Cad. No:22/C Çankaya - Ankara
T. 0312 444 5 707
info@mayasante.com.tr / www.mayasante.com.tr

%20
İlkyaz Çiçekçilik San. Tic. Ltd. Şti.
Rabindranat Tagore Cad. No: 19/A Çankaya / Ankara
T. 0312 426 03 06 F. 0312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr

%10
Kelebek Mutfak
Turan Güneş Bulvarı No: 92/B Çankaya / Ankara
T. 0312 438 39 00 F. 0312 438 39 00
mete@metesozen.com.tr

%5
Kemal İnal Sigorta Aracılık Hizmetleri
Mithat Paşa Cad. İnal İşhanı No:31/26 Kızılay / Ankara
T. 0312 433 45 00 F. 0312 433 45 00 sigorta@kemalinal.com

%20
Liv Hospital (Ankara - İstanbul)
Bestekar Sokak No:8 06680 Kavaklıdere Çankaya / Ankara
T. 0312 666 40 00 F. 0312 666 40 40
info@livhospital.com.tr

%25
MTY Dizayn-Akrilik Tezgah
Önder Mah. Ereğli Cad. No:107/A7-8 Siteler / Ankara
T. 0312 369 02 15 F. 0312 369 79 35
www.mtydizayn.com
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%10
%15

Check-Up

Memorial Ankara Hastanesi
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 1422.Sk. No:4 Çankaya / ANK.
T. 0312 253 66 66
www.memorial.com.tr

%10
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar Hiz. San. Tib. Ltd. Şti.
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No:23/9-10 Kızılay / Ankara
T. 0312 418 84 00 F. 0312 418 17 11
www.ofmat.com.tr
TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL
HİZMETLER
Özel Çankaya Hastanesi
Bülten Sokak No:44 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 426 14 50 F. 0312 467 97 06
www.cankayahastanesi.com.tr

Medya Sanat Galerisi
Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara
T. 0312 428 39 55 F. 0312 428 39 56

Özel Med-Diş
Arjantin Cad. Borazan Sk. No:8 G.O.P / Ankara
T. 0312 427 27 24
www.med-dis.net

TTB Fiyatları Üzerinden

%50

100 Bin-1 Trilyon %1
10 Bin-100 Bin %3
Konut Alımları %10
Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0312 815 49 79 F. 0312 815 49 78
www.prefi.com.tr

%8
Solomusic Ankara Gitar ve Aksesuar
Bayındır 1 Sok. No:27/36 Kızılay / Ankara
T. 0312 433 38 76
www.solomusicankara.com

%15
TACO HUT
Yıldızevler Mah. Cezayir Cad. No:5/A Çankaya / Ankara
T. 0312 438 04 00
taburedoner@gmail.com www.tabure.rest

%20
TURUNÇ HOTELS ESKİŞEHİR
Büyükdere Mh. Bayraktepe Sk. No:4 Odunpazari / Eskişehir
T. 0222 233 1 222
eskisehir@turunchotels.com.tr

%10
Özel Bütünsel Sağlık Polikliniği
Arjantin Cad. No:17/8 GOP / Ankara
T. 0312 467 26 26 F. 0312 467 26 44
www.butunselsaglik.com

%10
Özel Kudret International Hospital
GMK Bulvarı No:81 Maltepe / Ankara
T. 444 44 10 F. 0312 229 98 68
www.kudretinternational.com

%15

%10

Zorunlu Sigorta
Poliçeleri Hariç
ÖZ-TUĞ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
J.F. Kennedy Cad. No:28/47 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 427 67 32 - 0312 427 67 34 F. 0312 427 38 66
www.danismaniniz.com www.oztugsigorta.com

%10
Platform Dans ve Sanat Merkezi
Filistin Cad. Kader Sok. No:9/3 GOP / Ankara
T. 0312 466 19 87
www.platformsanat.com

MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere Çankaya / Ankara
T. 0312 467 19 54 F. 0312 467 19 25
www.medlab.com.tr

%25
Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merk.
Rabindranath Tagore Cad. No:15/B Yıldız / Ankara
T. 0312 441 66 00 F. 0312 441 65 00
www.ankaraendomer.com

Özel Du-Çe Fizik Tedavi ve Reh. Merkezi
Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sok. No:9 GOP / Ankara
T. 0312 439 28 11 F. 0312 442 97 09
www.ducefiziktedavi.com

%15

%20

%10
%15

Liste Fiyatlarında

%10
Pilatesport
Bağdat Cad. No:23 Suadiye / İstanbul
T. 0216 474 67 43
www.pilatesport.com

Pegasus Rent A Car
Birlik Mah. 441. Cad. 444.Sok. No:10/13 Çankaya / Ankara
T. 0312 468 74 35 F. 0312 468 74 37
www.pegasusrentacar.com
TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL
İNDİRİMLER
PUMPKIN Turizm
Şehit Adem Yavuz Sokak No:9/8 Kızılay / Ankara
T. 0312 446 00 10
www.pumpkintur.com

%25
Prof. Dr. Haldun Oğuz KBB ve Ses Hastalıkları Kliniği
Ulusoy Plaza Hekim Center 1450.Sk. No:9/59 Çukurambar
T. 0312 284 28 88
dr@haldunoguz.com www.haldunoguz.com

%10
S.O.S. Pet Shop
İncek Bulv. 2880.Cad. No:55/F Taşpınar Mh. Gölbaşı / ANK
T. 0532 684 48 18
sospetshop@hotmail.com

Yedek Parça
İşçilik

%10
%15

Tan Oto
İstanbul Yolu 3.Km Çiftlik Kavşağı Yenimahalle / Ankara
T. 0312 497 38 38
taburedoner@gmail.com www.tabure.rest

04 Nisan 2016'ya kadar yapılacak
rezervasyonlarda indirim oranı %40
05 Nisan 2016'dan itibaren % 25
(Sezon Başlangıç-Bitiş)
22.04.2016-31.10.2016

TURUNÇ HOTELS RESORT
Turunç 48740 Marmaris / Muğla
T. 0850 850 00 48 - 0252 476 70 24
rst.reservation@turunchotels.com.tr

%20
Reve Event
Üsküp Cad. No:37/B Çankaya / Ankara
T. 0533 630 38 16

%25
İçkale Turizm İnş.San.Taah. ve Tic. A.Ş.
İskele Mevkii Belek / Antalya
T. 0242 715 35 35 F. 0242 715 13 37
www.spice.com.tr
04 Nisan 2016'ya kadar yapılacak
rezervasyonlarda indirim oranı %45
05 Nisan 2016'dan itibaren % 25
(Sezon Başlangıç-Bitiş)
22.04.2016-31.10.2016

TURUNÇ HOTELS PREMIUM
Turunç Merkez Mh. Cumhuriyet Cd. No:1 Marmaris / Muğla
T. 0850 850 00 49 - 0252 476 71 51
prm.reservation@turunchotels.com.tr

%20
Yüzde95 Online Anket ve Araştırma Danış. Hiz.
T. 0850 500 09 50
communication@01095010.com
www.yuzde95.com
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