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Sevgili Kolejliler,

Yönetimimizin dördüncü ayını geride bırakırken, hedefl erimiz 
dahilinde attığımız her adımın tatlı yorgunluğu ve gururu 
içerisindeyiz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı öğrencilerimiz 
ile kutlarken genci yaşlısı demeden çocuklarımızla beraber 
eğlenmenin ayrıcalığına vardık. Çocuklarımızın gözlerindeki 
pırıltı gelecek için ümidimizi artırmasının yanı sıra TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği olarak “Kolejli” olmanın farkını ve 
ayrıcalığını gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha 
anladık. Bu doğrultuda TED Ankara Koleji Vakfı ile görüşerek 
öğrencilerimize Kolej geleneğini ve ruhunu aşılama amacıyla 
ortak çalışmalarımıza başladık. 

Bununla beraber, Türk-Amerikan ve Uluslararası Kadınları Kültür 
ve Yardım Derneği ile beraber yürüttüğümüz “Gezici Kütüphane” 
projesi ile kütüphanesi olmayan okullara ve öğrencilere kitap 
götürmenin mutluluğunu yaşadık. Proje kapsamında çalışma 
yaptığımız okulun öğrencileri ile Anıtkabir’e gezi düzenleyerek, 
Atamıza bağlılığımızı bir kez daha yineledik. Söz konusu projenin 
devamı ve başarısı için Mezunlar Derneği olarak gönüllü 
çalışmalarımıza ara vermeden sürdürmekteyiz.

Her dönemi kapsamasını planladığımız hobi kulüpleri projemize 
Latin Dansları kursumuzla başladık. Bir ay süren kursumuz 
yaz ayı boyunca tatile girmiş olsa da siz mezunlarımızın talebi 
doğrultusunda Eylül ayında tekrar başlamasını planlamaktayız. 

Bununla beraber ilgili komisyonumuz sizlerin ilgisini çekebilecek 
başka hobi kulüpleri üzerinde de araştırmalarını ve çalışmalarını 
devam ettirmektedir.

Mezunlar Koromuz ve Mezunlar Tiyatromuz gerçekleştirdikleri 
gösteriler ile bizi gururlandırmaya devam etti. Her biri farklı 
dönemlerde Ankara Koleji’nden mezun olan grup üyeleri, yıl 
boyunca sürdürdükleri provalarında çok çalıştı. TED Ankara Koleji 
İlkokul Amfi sinde gösterdikleri performansları ile emeklerinin 
karşılığını da almayı başardı, her birini içten tebrik ediyorum.

Mezuniyet yılı 2 ve 7 ile biten mezunlarımızın Geleneksel Balosu 
ve Geleneksel Kuru Fasulye günümüzü ise başarıyla tamamladık. 
Siz mezunlarımızın bir araya gelerek okul yıllarını andığı, özlem 
giderdiği bu önemli iki etkinliğin sizler tarafından beğenilmesi 
ise bu iki etkinlik için gece gündüz çalışan bizler için çok 
değerliydi. Doğru yolda olduğumuzu ve üzerine katarak daha da 
iyisini yapma hevesimiz katlanarak büyüyor.

Değerli Kolejliler,

Yukarıda bahsettiğim güzel günlerin yanında ne yazık ki 
kurucumuz ve önderimiz Mustafa Kemal Atatürk hakkında 
yürütülen propagandalara da üzülerek şahit olduk. TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği olarak yayımladığımız mesajımız ile siz 
Kolejlilerin sesi olduğumuzu da belirtmek isterim. 

Kolejli sevgi ve saygılarımızla...

BAŞKAN'DAN
MESAJYasemin Polat'73

Yönetim Kurulu Başkanı

T. 0242 255 57 80 
www.antiqueromanpalace.com
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Alanya’daki evi

(İhsan Özaslan 1983-1984)
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Zeynep Erkunt Armağan kimdir? Bize kendinizi kısaca 
tanıtır mısınız?
Her şeyden önce anneyim. Birlikte büyümekte olduğum iki güzel 
çocuğum var.  Sonra, umarım kendini şanslı sayan bir erkeğin hayat 
arkadaşıyım, çünkü ben benim tarafımdan bakınca çok şanslı 
olduğumu biliyorum. İşine aşık, çalışmaya aşık bir iş kadınıyım… 
Bunların dışında Zeynep Erkunt Armağan; sporu, seyahati, denizi, 
sanatı, özellikle müziği, dostları ve ailesiyle zaman geçirmeyi çok 
seven bir kadındır.
1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 
mezun oldum. O günden beri iş hayatının içindeyim. Denilen 
o ki, Dünya'nın ilk kadın traktör üreticisiyim. Aslında ilk ve tek 
olma gururunu epey zaman taşıdım ama sonra arkamdan gelen 
uluslararası meslektaşlarım oldu. Ama ilklik bitmez malum.

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye'nin ''En Güçlü 50 
İş Kadını'' arasında yer aldınız. Başarıya giden yoldan, 
kariyer geçmişinizden ve şimdiki görevinizden bahseder 
misiniz?
Bu araştırmaların sonuçları şirketlerin ekonomiye yaptıkları katma 
değer, fi nansal büyüklükleri, büyüme potansiyelleri vb kriterler 

esas alınarak açıklandığı için, şirketlerin sıralaması olarak varsaymak 
lazım. Tabii ki bu listede şirketimi temsilen yer almaktan gurur 
duyuyorum ama her zaman söylediğim gibi, aslında kişinin başarısı 
arkasından gelen nesillere oluşturabildiği olumlu örneklerle 
ölçülmeli. Bunun için de durmaksızın çalışıyorum. İş anlamında 
ben ne yaptım bugünlere gelene kadar diye baktığımda, benim 
-başarılı olabildiysem eğer- başarıma yardım ettiğini düşündüğüm 
birkaç özelliğim var;
Öncelikle, bir marka yaratabileceğime olan inancımı hiç yitirmedim. 
Başarılı olamayacağımız konusunda yapılan ciddi propagandaya 
rağmen, Türk çiftçisinin sağduyusuna güvendim. Doğru ürünü 
ortaya koyabilirsek, doğru neticeler alacağımıza inandım hep. Bu 
inatçı ve inançlı halimin bir başarı sebebi olduğunu düşünürüm.
Hiçbir zaman tek adam olmadım şirketimde, hep en son sözü 
ben söylemek telaşında olmadım. İyi dinledim, anlamaya, empati 
yapmaya çalıştım ve alınan kararların herkesin arkasında duracağı 
ortak kararlar olmasına, yani takım çalışmasına çok özen gösterdim.
Çalışanların yükselebilmesi için esas koşulun asların çalışanları 
yetiştirmeleri olduğuna, çalışmaya başladığım ilk günden beri 
inandım. 35 yılda belki yüzlerce çalışan yetiştirdim. Ben yerimden 
kalkıp bir yukarıya çıkmaya hazır olduğumda, onlar da benim 
yerime gelmeye hazırlardı. Başarımda, arkamdan gelenleri 
yetiştirme felsefemin çok faydasını gördüğümü düşünüyorum. 
Sonuncu ama belki de en önemlisi, başarısızlıklarımdan ders 
çıkarabilmiş olmam. Başaramadığım işler oldu mutlaka, ben 

Dünya 
Sıralamasında 
Bir Türk Kadını
Zeynep 
Erkunt 
Armağan'78 
Erkek egemen otomotiv sektöründe 
traktör üreterek kadın girişimciliğe 
önemli bir örnek oluşturan Zeynep 
Erkunt Armağan hem iş hayatındaki 
başarısını hem de Kolej yıllarını anlattı.

“Başarısızlıklarımı 
sevdim”
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her konuda mükemmelim diyen birisini görürseniz inanmayın, 
hepimizin başarısızlıkları olur zaman zaman. Benim de oldu, 
ümitsizliğe kapıldığım zamanlar da oldu ama ben hep durup 
kendimi ve durumu analiz edip, başarısızlıklarımdan ders 
çıkartmaya çalıştım. Hala aynı şeyi yaparım. Biraz ortamdan 
uzaklaşır, yalnız ve sakin bir dönem geçirir, “Neden böyle oldu?” 
“Nerede hata yaptım?” sorularına cevap ararım. Sonra ya bir adım 
geriye dönerek ya da kaldığım yerden başlarım savaşıma. Şimdiye 
kadar başaramadığım zaman kendime hiç kızmadım. Hatta sevdim 
başarısızlıklarımı, farklı yollar bulmama, bugünkü ben olmama 
sebep oldukları için. 

Traktör sektörünün tek kadın temsilcisisiniz. Erkek 
egemen sektörde faaliyet gösteren bir kadın yönetici 
olarak düşünceleriniz nelerdir?
Tarım sektörü aslında kadının omuzlarında. Sanmayın çiftçilik 
erkeğe mahsus. O kadar çok kadınımız var ki tarlada çalışan, sürüyü 
güden, traktörü kullanan, hasadın başında duran… Tarımsal 
işletmeler hep erkeklerin üzerine kayıtlı olduğu için görünmüyorlar. 
Tarımın sessiz kahramanıdır kadın. Bütün gün tarlada çalıştığı 
yetmez, gider öğleden sonra da evinde çalışır, sonra kalkar gün 
ağarırken ekmeğini yapar ailesini besler… Kadının bu kadar hâkim 
olduğu tarım sektörünün bir parçası olduğumu düşünerek, aslında 
yaptığım işi o kadar da farklı görmedim başta. Ama hep hatırlatıldı 
bana sektörde dünyadaki tek kadın olduğum ve makine imalat 
sektörünün erkek egemen olduğu… 

Kendime bu açıdan bakınca alışılmamış bir üretim alanında 
olduğumu görüyorum tabii. Çiftçinin beni kabullenmesi kolay 
olmadı ama aramızda müthiş bir bağ var şimdi. El eleyiz, gönüller 
bir. Ne isterlerse yazıyorlar, traktörden ne bekliyorlarsa söylüyorlar. 
Uzaklardaki “patron” değil, “Zeynep ablalarıyım” onların. Türkiye’nin 
her yerinde beraberim onlarla. Oturup yemek de yiyoruz, gün 
geliyor traktör pazarlığı da yapıyoruz (gülümsüyor).  Derdim var 
diyene elimi de uzatıyorum. Ben onların ablalarıyım, onlar da 
benim velinimetim.  

Dünyada şirketini en hızlı büyütme başarısını göstermiş 
olan kadın yöneticiler arasındasınız. Gelecek dönemdeki 
hede� eriniz nelerdir?
En büyük hayalim ERKUNT’u Türkiye’nin en büyük, ArmaTrac’ı da  
dünyanın ilk üç markasından birisi yapmak. Çok iddialı hedefl erim 
yok yani (gülümsüyor). 

İş hayatında önem verdiğiniz çalışmalar var mı?
İki konuda epey çalışmalarım var; bunlardan birisi kadının 
toplumdaki yeri. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarında  da 
yer almaya özen gösteriyorum. Sektörümle ilgili bilgi birikimimi 
mutlaka sektöre faydalı olacak şekilde kullanmanın gerekli 
olduğuna inanıyorum, ikincisi ise 35 yıldır birikmiş bu bilginin 
ve aslında daha çok da tecrübenin, arkamdan gelen nesillere 
aktarılmasının önemine inanıyorum.
Sektörümle ilgili beş ayrı sivil toplum kuruluşunun yönetiminde 
görev alarak beni bugünlere getiren sektörüme bir miktarda olsa 
katkıda bulunabildiğimi düşünüyorum. 

Kadının toplumdaki yeri konusu ise engin bir deniz. Türkiye’de bu 
konunun öneminin anlaşıldığından bile şüphelerim var. Bu amaçla 
yapılan her çalışmanın kadını gerek sosyal, gerek iş hayatında daha 
güvenli bireyler haline getireceğinden şüphem yok ama kadın 
kadına yapılan çalışmalar ne yazık ki yetersiz kalıyor. Kadın ve erkek 
bu çalışmalarda da el ele yürüyecekler ki, hedefl ediğimiz örnek 
olma-örnek gösterilme, kazanma-kazandırma noktasına daha 
çabuk ulaşabilelim. Burada da başta TOBB olmak üzere, önemli 
platformların yönetim kurullarında görevliyim. 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve Kolej-IN 
üyeliğiniz aktif bir şekilde sürmektedir. Kolej yıllarında 
unutmadığınız bir anınız var mı? Kolejli olmanın anlamını 
bizimle paylaşır mısınız?
Şu anda aklıma gelen çok özel bir anım yok. Ancak Kolej günlerim 
ve orada edindiğim arkadaşlarım benim için o kadar özel ki, 
birbirimizle kardeş gibiyiz. Yıllar boyu görüşemesek dahi, birimizin 
ortaya çıkıp “hadi neredesiniz” demesiyle en son dün görüşmüşüz 

“Kadın, tarımın 
sessiz kahramanıdır”

“Kadın konusu toplum 
için engin bir deniz.”

PORTRE
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“Sanki uzak kaldığım 
kardeşlerimi bulmuş gibi 

oluyorum”

gibi bir araya gelebiliyoruz. Sevgili Sibel Gürel liseden sınıf 
arkadaşlarımızı toplu mesajlaşma grubunda bir araya getirdi. Yani 
o kadar doğal oldu ki. Bazı arkadaşlarla 40 sene haberleşmemişiz, 
40 sene sonra ara ara birbirimizden, sağlığımızdan, çoluk çocuktan, 
işten güçten haberler almak bana ancak Kolej camiasında 
olabilecek bir güzellik gibi geliyor.

Yine yıllar sonra iş hayatında karşıma çıkan arkadaşlarım olduğunda, 
sanki uzak kaldığım kardeşimi bulmuş gibi oluyorum. Şimdi çok 
sık görüştüğüm böyle arkadaşlarım var; bulunduğumuz yönetim 
toplantılarında ne kadar ciddi olursak olalım toplantı bitip biz bize 
kalınca ilkokul ya da ortaokul yaşlarımıza dönüveriyoruz. Teklifsiz, 
acaba hakkımda ne düşünür demeden, çocukça esprilerle, ya 
da yoruldum uğraşma benimle diyecek kadar samimiyetle… 

Çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum bu camianın bir parçası 
olduğumuz için. 

Kolej ayrı bir ruh. Ara ara eski ortaokul lise binamıza uğrar, lise ya 
da üniversite öğrencileri ile bir araya gelir, sohbet ederim.  İnanır 
mısınız, hala heyecan duyuyorum o binalara girerken. 

Çocukluğum, gençliğim, ilk aşkım, hepsi gelir geçer gözümün 
önünden. Sanki eskiden yaşadığım evime gitmiş gibi oluyorum. 
Rahmetli Nuri Turan hocanın oralardan bir yerlerden çıkıp eteğime 
laf edeceğini düşündüm son gidişimde, yanımda şirketten bir 
arkadaşım vardı, gülerek anlatmaya başladım, sonra bir baktım 
gözlerimde yaşlar birikiverdi. Neden oluverdi anlamadım ama, 
böyle bir şey işte Kolejli olmak benim için. 
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BİZİM DÜNYAMIZ

Geleneksel 
Mezunlar Balosu
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin 
Geleneksel Mezunlar Balosu, Sheraton 
Otelde gerçekleşti.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tarafından, Sheraton 
Otel Ankara’da bu yıl 49.’su düzenlenen, Geleneksel Mezunlar 
Balosu’nda mezuniyet dönemi iki ve yedi ile biten TED Ankara 
Koleji mezunları bir araya geldi. Eski arkadaşları tekrar bir araya 
getiren organizasyonda düzenlenen kokteylin ardından Balkan 
Orkestrası eşliğinde salon kapıları açıldı. Sanatçı Dilan Elçi’nin 
de sahne aldığı Geleneksel Mezunlar Balosu konuklarına 
keyifl i dakikalar yaşattı. Mezuniyetinin 70.yılını kutlayan 1947 
mezunları Hayrunnisa Sofuoğlu ve Bedia Yağız'a Dernek 
Başkanı Yasemin Polat'73 tarafından plaket verildi. 

'92 Dönemi Mezunları
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BİZİM DÜNYAMIZ

Mezunlar, heyecanını 
Kolejliler Dergisi’ne anlattı
Sheraton Otel’de düzenlenen TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin Geleneksel Mezunlar 
Balosu’na katılanlar arasında mezuniyetinin 5. yılını kutlayan da vardı 50. yılını kutlayan da ama 
hepsinde aynı heyecan vardı.

Barış Oruç'08 (Ortaokul)
Ben Ankara Koleji’nin değerini en çok mezun olduğumda anladım. 
Bu sene beşinci yılımı kutluyorum ve bu kısa sürede ne kadar farklı 
yetiştirildiğimizi gözlemleyebilecek birçok fırsatım oldu. Bugün, biz 
en genç mezunlarında, bizden 50 yaş büyüklerimizin de gözünün 
içinde aynı heyecan var. Hepimizin aklındaki düşüncelerin de 
ortak olduğuna inanıyorum. İyi ki Kolejliyiz.

Okuldan mezun olmamın 10. yılını kutluyorum. 
Oldukça heyecanlıyım. Ben aynı zamanda 
Mezunlar Derneği'nin yönetimin de yer alıyorum. 
Arkadaşlarımla birlikteyim, bizim için çok güzel bir 
gün olacak. Kolejli olmak tarif edilemez, bu duyguyu 
yaşamak için Kolejli olmak gerekir. Hiçbir şeye 
değişilmeyecek inanılmaz bir camia burası. 

Alican Ertaş'07

Mehmet Melik'07
Bende mezuniyetimin 
10. yılını kutluyorum. 
Alican Ertaş'la aynı 
dönemdeydim. Kolejli 
olmak gurur verici. 

Nilüfer Çakmaklı'12 - Barış Oruç
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Cem Kangotan'77
Mezuniyetimin 40. yılını kutluyorum 
heyecanlıyım, keyifl iyim arkadaşlarımı 
görüyorum, çok mutlu oluyorum. 
Okulumuzda aldığımız eğitimle 
hayata artılarla başlıyoruz. Kolejli 
olmak bambaşkadır.

Funda Dağdelen'82

Ben mezun olalı 35. yıl oldu. 
Yıllar sonra bu kadar dostu 
bir arada görmek çok keyifl i. 
Lise yıllarından arkadaşlarımı 
görüyorum, aynı yaşlara geri 
dönüyorum. Ankara dışından 
gelen birçok arkadaşım var. Ben 
altı yıl Kolej’de yatılı okudum. 
Diğer arkadaşlarımdan farklı 
olarak orası aynı zamanda benim 
evimdi. Bu insana çok farklı bir 
aidiyet duygusu veriyor. Şuan 
TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği Tiyatro Topluluğu 
Başkanıyım. Farklı dönemlerden 
gönüllü arkadaşlarımızla birlikte 
üç yıldır tiyatro yapıyoruz. 
TED okullarının farklı mezun 
dernekleriyle bir araya geliyoruz. 
Dolayısıyla camia çok renkli 
çok farklı, kendini ayrıcalıklı 
hissettiren bir camia. Buradaki 
dostluklar ömürlük. 

Çetin Kocaefe’87
Mezuniyetimin resmi olarak 30. yılını kutluyorum ama 
bana göre 10. gününü kutluyorum. Öyle hissediyorum. 
Kendimi daha yeni mezun gibi hissediyorum. Hala aynı 
heyecanı yaşıyorum. Kendi dönemim için konuşacak 
olursam, bizler çok homojen bir toplumuz; aynı 
şeylerden hoşlanan aynı şeyleri giyen, yiyen,  aynı 
yerlerde ilk aşklarıyla buluşan, cep telefonundan daha 
önce icat edilmiş bir nesiliz. O yüzden bizler biraz daha 
romantik bir çevreyiz. Bunların yanında bizleri ortak 
noktada buluşturan çok fazla şey var. Kolejli olmayı 
cümlelere sığdırmak mümkün değil.

Rahmi Çöğendez'88 (TED Polatlı Koleji)
Mezun olalı yaklaşık 29 yıl oldu. TED’in bana 
kattığı değerleri hala taşıyorum. Arkadaşlarımla 
birlikte burada olmaktan  ve Sanat Galerimin 
koleksiyonunun baloda çekilecek kurada 
şanslı Kolejlilerle paylaşmaktan çok mutluyum.  
Kolejli olmak bir ayrıcalık, bizim jenerasyon bu 
konuda çok daha şanslı olabilir. Hocalarımız, 
"Davranış şeklinize kadar her şeyinizle siz 
dışarıda Kolej’i temsiz ediyorsunuz" derdi. 
Aldığımız her eğitim için çok şanslıyız.
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GEZİ REHBERİ

New York, kitaplara, dizilere sığmazken iki 
sayfaya sığdırmak gerçek dışı olurdu ama 
New York’u sevdiren birkaç şey anlatmak 
için yeter de artar bile. Forbes Dergisi 2015 
yılında yayınladığı bir makalede herkesin 
New York’da yaşaması gerektiğini yazmış ve 
nedenlerini açıklamış; kültür, sanat, kariyer, 
eğitim, eğlence… Herkes New York’da 
yaşamak ister mi bilinmez ama herkes New 
York’da sevecek bir şeyler bulabilir bence… 
Şimdi bunlardan birkaçına göz atma zamanı…

Başak Erman’12

“Sen mi daha büyüksün ben mi İstanbul?” Yeşilçam dizilerinin 
klasik Haydarpaşa Gar’ı sahne repliği. İstanbul’a ilk adımını Boğaz'a 
açılan merdivenlerde atmakla Atatürk Havalimanı'nın kaosundan 
sıyrılmaya çalışmak bir olabilir mi? İstanbul yolcuğu Haydarpaşa’da 
başlayanla havalimanında başlayanlar şehrin dokusunu, tutkusunu 
aynı hissedebilir mi? Grand Central Terminal de aynı Haydarpaşa 
gibi şehre ilk adımı atmak için en doğru yer. Zamansız, çarpıcı 
ve tarih kokuyor.  1913’de inşaatı tamamlanan garın en etkileyici 
özelliği tüm tavanı kaplayan zodyak haritası. New York seyahatine 
Grand Central Terminal’de başlayanların bu şehri sevmek için 
başka sebebe ihtiyacı olmaz demekse çok yanlış değil sanırım. 

New York denilince ilk akla gelen şeyler muhtemelen bulutlara 
uzanan binalar, camlardan sızan sarı ışıklar ve dik kesişen 
sokaklarıdır. Bu manzarayı oluşturanlar ise gökdelenler. Şehrin ilk 
gökdeleni Flaterion ile başlayabiliriz bu uzun binaları anlatmaya. 
1902 yılında inşa edilen Flaterion adını ütü şeklindeki zemin 
planından almış. Artık hayli kısa kalsa da farklı mimarisi sayesinde 
rağbet görmeye devam ediyor. Şu anda New York’un en uzun 
kulesi olan Rockefeller Kulesi bir zamanların en uzun binası olan 
Flaterion’dan 167 metre daha uzun. Empire State ise ne ilk ne 
de son olmasa da yıllardır New York’un simgesi olmayı koruyor.  
Gökdelenlere aşağıdan bakmak çoğu kişi için cazip bir teklif 
olmasa da güneş batımından sonra bir çatıya çıkarak New York’u 
eşsiz yapan gökdelen manzarasının tadını çıkarabilir, New York’u 
seviceğinize dair bir umutla bakabilirsiniz gökyüzüne. 

Yılbaşında ağaçların üstündeki ışıkları izlemeye 
doyamayanlardansanız Times Square sizin New York’u sevme 
sebebiniz olabilir.  İnsanın dört bir yanının güneşi bile görmesini 
engelleyen binalarla çevrili olması fi krini böylesine cazip hale 
getiren başka bir yer daha yoktur herhalde. Büyük fi rmalar etrafınızı 
saran dev ekranlara reklam verebilmek için milyonlar döke dursun, 
ışıklar sizi sarhoş etmiştir bile. Ama her ne kadar size kendini sevdirse 
de beş dakikalık bir büyü Times Square, fakat hemen aşağısındaki 
Broadway hiçbir zaman unutamayacağınız şovlar sunuyor size. 
Dekoru, sahne ışıkları, kostümleri ve performanslarıyla bir birinden 
eşsiz onlarca oyun sahne alıyor her gün. 

Parkları bir şehrin yaşanabilirliğini ölçmek için kullanılan en önemli 
parametrelerden bir tanesi olarak kabul edersek onca kaosa, sizi 
ezen gökdelenlere ve gürültüye rağmen New York dünyanın en 
yaşanabilir şehri olabilir. New York pek çok farklı parka ev sahipliği 
yapsa da Central Park’dan başlamak yanlış olmaz. 1850’lerde 
Manhattan sakinlerini şehrin sıkışıklığından korumak ve ıssızlık 

New York 
Neden Sevilir?

Times Square

Brooklyn Bridge
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hissi yaratmak için planlanmış olan Central Park, 2009 yılında 150. 
senesini kutladı. Parkın içinde yer alan her şey içindeki iki göl de 
dahil olmak üzere el yapımı. Şehrin merkezinde kendinizi doğanın 
ortasında hissetmek için ideal. 

Kim sevmez alışverişi… New York’un alışveriş durakları saymakla 
bitmez ama hiç birinin yerini 5th Avenue yani 5. Cadde tutamaz. 
Apple’dan Chanel'e, Aston Martini’den Lego’ya aklınıza gelebilecek 
her markanın en ihtişamlı mağazalarını Manhattan’da boylu 
boyunca uzanan 5.caddede görebilirsiniz. Şehri ortadan kestiği 
için alışveriş güzergâhında yukarıda da anlattığım şehrin birçok 
klasik simgesini görebilirsiniz. 

Eiff el Kulesinin yapımına şehrin ileri gelenlerinin karşı çıktığı artık 
tüm düyanın bildiği şaşırtıcı bir gerçek. Yapımı tamamlandıktan 
sonra buna en çok karşı çıkan kişi her gününü Eiff el’in içinde 
geçirmeye başlamış. Kendisine nasıl olup da yapımına böylesine 
karşı çıktığı Eiff el’in içinden çıkmadığını sorduklarında Eiff el’i 
görmek zorunda olmadığı tek yerin burası olduğunu söylemiş. New 
York’un gökdelenlerini görmek istemeyenler Manhattan’da geze 

dursun, biz şehrin siluetini görmek için Brooklyn’e doğru yol alalım. 
Güneşi görmemek size de zor geliyorsa New York seyahatinde 
Brooklyn’de olmak yüzünüze çarpan okyanus havası ve parıl parıl 
parlayan güneşiyle size iyi gelecek. En güzel tarafı ise Google’da 
New York silüetini arattığınızda karşınıza çıkan fotoğrafl arın 
orjinalini çekebileceğiniz bir çok parkı olması. Eğer kadrajınıza 
buradan daha iyi bir New York manzarası alabileceğiniz bir yer 
varsa o da şüphesiz Brooklyn Köprüsüdür. Brooklyn Köprüsü şehrin 
iki yakasını bağlamak amacıyla 1870’de John Roebling önderliğinde 
inşaa edilmeye başlanmış. Henüz yapımın başlarında ayağı iskeleler 
arasında sıkışan Roebling’e tetanoz tehşisi konulmasının ardından 
kısa sürede hayatını kaybetmiş. Babasının ölümünün ardından işi 
Washington Roebling devralmış. Beton ayakları nehrin balçıklı 
zeminine oturtmak için su altında çalışan Washington Roebling 
yüze yakın işçiyle birlikte su altından yüzeye çıkarken vurgun yemiş 
ve sonucunda felç geçirmiş. Köprünün inşasını eşi Emily Roebling 
tamamlamış. Köprüyü yürüyerek geçmek en güzel aktivite olabilir. 
Sağ tarafınızda Özgürlük Anıtı , kaşınızda Wall Street ve solunuzda 
inanılmaz New York. Alacakaranlıkta Brooklyn Köprüsü'nde 
yürürseniz New York’u sevmez ona hayran kalırsınız…

Central Park

Mahattan View
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Kimileri, çocuk yaşta atılmıştır ticaret hayatına. Hayat koşulları, 
ekmek davası, onları küçük yaşta atmıştır hayatın kucağına. 
Güneşin hiç doğmayacakmış gibi göründüğü erken vakitlerde 
işe yürüyerek gidenler, evden sardığı ekmek ile gün boyu açlığını 
giderenler, bugünün patronları olmuştur.

Bunların içerisinde, öyleleri vardır ki, bugün çoğu okumuşun gıpta 
ile baktığı bir noktadadır.
Tabii ki, hepsi hayata en baştan başlamamıştır. İmkânları daha iyi 
olanlar okumuştur.

Kimisi, bir dönem devlet işlerinde görev almış ancak yapamamış 
veya emekli olduktan sonra ticarete atılmıştır.
Kimisi ise, atadan gelen işleri devam ettirmek üzere atılmıştır 
ticarete. Mevcudu devam ettirmek de en az hiç yoktan var olmak 
kadar zordur.

Ancak hepsinin sahip olduğu özel, girişimcilik dediğimiz dürtüdür.

Temelde, ekmek parası kazanmak gibi görünür bu özel dürtü. Öyle 
midir gerçekten?
Yoksa, bir şeyleri başarmak, daha iyiyi yapmak azmi midir?
Hedef ne olursa olsun, yola koyulmuştur bir kere patron.  Yeni iş 
kuracaklar için çarkların bir kere dönmesi kadar büyük bir mutluluk 
yoktur.Elindeki avucundaki ile ne varsa yoksa işine yatırır. Çarklar 
bir kere dönsün yeter…
Çarkların dönmesi de yetmez, zamanla daha hızlı dönmesi gerekir, 
işler büyür.
Bu döngü öyle hızlı gelişir ki, bu hıza yetişebilmek için personel 
gerekir. Ara ki bulasın…
Doğru –dürüst olacak, sadık olacak, kanaatkâr olacak, onun gibi işi 
sahiplenecek…
Çarklar öyle döner ki, sermaye ihtiyacı artar.
Üretmek ve satmak güzeldir, ama ya tahsilatlar… nice sağlam diye 

bilinen müşteriler sıkıntıya düşebilir…
Malı kimden almak lazım? Kime satmak lazım? Ne zaman tahsil 
edeceğim? Ne zaman ödeyeceğim? Ya ödemezse, ya mal 
vermezse… ile geçer zaman.

En üzücüsü ise, yola birlikte başladığın ortaklar ile yaşanan 
anlaşmazlıklardır. Kimse senin gibi olamaz…
Aslında gerçek de budur. Kimse kimseye benzemez. Özünde, 
herkes iyi de olsa, iyilerin bile birbiriyle anlaşması her zaman 
mümkün olmaz…
Peki ya kanuni zorunluluklar. Her an yaşanabilecek hukuki 
durumlar, vergi, SSK, KDV, işçi güvenliği, kalite sorumlulukları, 
devamlı değişen yasal uygulamalar, bankalar…
Ne kadar deneyimli ve becerikli olunsa da, her konunun uzmanı 
olabilme imkânımız maalesef bulunmamaktadır. Bu da, bizleri, işi 
bildiklerine inandıklarımıza bağımlı kılar.
Peki, onlar acaba ne kadar uzmandır konularında.
Sonuç olarak patron, her şeyden önce girişimcidir. Başarıyı 
hedefl eyendir. Bununla birlikte, bütün bu zorlukları göğüsleyen ve 
büyük bir emekle tesis ettiği fi rmasının devamlılığı için en büyük 
özveriyle çalışan kişidir.
Ve maalesef yalnızdır…

Patron 
Yalnızdır!
Özgür SAYGI'90

İŞ DÜNYASI
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Tek hedefimiz farklılık yaratarak kişiye 
özel hayalleri gerçekleştirmek. 
Eviniz, ofisiniz, bahçeniz...

Tiflis Cad. 12/A
Sancak/Çankaya/Ankara

www.rartinsaat.com
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Merhaba,
1982 mezunuyum. Daha sonra da Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. 
Maliye Bölümü'nden mezun oldum.

Tüccar bir babanın iki oğlundan birisi olarak altı yaşından itibaren 
yaz ve Şubat tatillerini Ankara Ulus’ta bulunan "dükkanımızda" 
çalışarak geçirdim. O zamanlar Ulus’ta Ahilik kurallarına benzer bir 
sistem vardı. Yani, çıraklık, kalfalık ve ustalık. Tabi ben ve kardeşim 
işe çırak olarak altı yaşında başlamış olduk. Babam çok sevecen, 
öğretmeyi seven ama iş konusunda çok disiplinli bir ustaydı. Bazı 
kurallar çok katıydı. Mesela, patronun oğlu olmanız hiç önemli 
değildi. Sizden üç ay önce işe başlayan, yaşça sizden büyük bir 
çırak, üst üste hata yaptığınız anda tokat atma yetkisine sahipti. Ve 
ne babam ne de diğer ustalar buna tepki verirdi.
Anlattığım dönem 1970’li yılların başı. Bugün ise 2017 yılını 
yaşıyoruz. Bu geçen sürede, henüz 17 yaşında iken babam ve 
amcalarımın ortaklıklarını bitirmesi ve ailenin büyük erkek çocuğu 
olmam nedeniyle, zorunlu olarak, benden 1,5 yaş küçük olan 
erkek kardeşim ile işin başına geçtik. Lisenin son yılı, üniversite, 
askerlik ve evlilikleri de içeren sürede babamızdan (ustamızdan) 
ustalık belgemizi aldık. Çıraklık dönemimi, yaz ve Şubat 
tatillerinde geçirmiş, 17 yaşında kalfa olmuştum. 1991 yılında ise 
10 yıllık bir kalfalık dönemi sonunda usta oldum. Geçen toplam 
47 yıllık süreçte, tek bir şirket ile devir aldığımız işimizde, bugün 
ortaklıklarımızla birlikte dört şirketi yönetmeye çalışıyoruz.

Bu yazıda edindiğim bazı deneyimleri sizlerle, özellikle ticarete 
yeni başlayan, başlamayı düşünen, genç Kolej’li kardeşlerimle ve 
sonradan ticari hayatı seçen büyüklerimle paylaşmak, bazı ipuçları 
vermek istiyorum.

Her işte olduğu gibi ticareti de seviyor ve 
istiyorsanız yapın
İçinizden bir şeyler alıp, satmak geliyor ve bundan çok zevk 
alıyorsanız başlayın. Öyle keyif almalısınız ki, üç kuruş kar edince, 
içinizden dostlarınıza beş kuruşluk içki ısmarlamak gelmeli ama 
asla devamlı yapmayın, batarsınız (gülümsüyor).

Her zaman en önemli sermayeniz itibar olmalıdır
Para her zaman kazanılır ve kaybedilir ama telafi si vardır. Tekrar 
başlar ve kazanırsınız. Ancak itibarınızı kaybederseniz telafi si hiçbir 
zaman tam olarak gerçekleşmez. İtibar her zaman parayı geri 
getirir ama para asla itibar getirmez.

Paranız çoksa dahi kredi kullanın
Bu, size kredi geçmişi kazandıracaktır. Gün gelir paranız kalmaz ise 
bu geçmişinize bakılacaktır.

Çeklerinizi mutlaka banka aracılığı ile ödeyin
Bazı deneyimsiz tüccarlar, çek ödemelerini bizzat borçlu 
olduğu kişiye elden, hatta gününden önce ödeyerek kredilerini 
arttırdıklarını düşünürler. Ama yanlıştır. Bankaya yatırın. Oradan 
tahsil etsinler. Bir kredi kullanmak veya mal alımı sırasında ne 
kadar meblağ ve kaç tane çek ödemişsiniz banka kayıtlarından bu 
konuya bakarlar. Asıl kredibiliteniz böyle oluşur.

Asla başkası ne kadar kazanıyor diye bakmayın
Dikkatiniz dağılır hırsa kapılırsanız bu durum hata yapmanıza neden 
olur. Siz işinize odaklanın ve en iyisini yapmaya çalışın.

Eski Modelden 
Yeni Modellere 
Nasihatler
Uğur Boz’82
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Sabah siftah yaptıysanız, ikinci müşteri gelirse, 
müşteriyi siftah yapmayan komşunuza yönlendirin
Tabi bu eski 'Çarşı' tabir ettiğimiz yerlerde olur. Ama işin felsefesi 
olarak bunu asla aklınızdan çıkarmayın.

İşinize erken gidin ve asla işi küçümsemeyin
Eskiler "Rızık sabah erken dağıtılır" derler. İşini küçümseyen, önem 
vermeyen tüccar işlerini büyütemez.

Kazanınca ilk iş olarak ev almayın. İş yeriniz kira 
ise iş yeri satın alın
Çünkü, bir işyeri on evi besleyebilir. Ancak bir ev hiçbir zaman tek 
bir işyerini bile besleyemez. Eviniz kira olur ve ev sahibiniz tahliye 
etmenizi isterse yeni bir eve geçebilirsiniz ama iş yeriniz kira ise 
ve tahliye söz konusu olur ise düzeniniz ciddi anlamda bozulabilir.

Servet kuşa benzer. Çok sıkarsan ölür, gevşek 
bırakırsan kaçar
Kazancınızla tutarlı olarak para harcamayı bilmeniz gerekir. Çok 
tutumlu olmak sizi ticarette başarılı kılmaz. Cömert olmak da sizi 
batırmaz. Çok iyi ayarlamak gerekir.

İmkanınız dahilinde en iyi otellerde kalın, uçakta 
business sınıfta yolculuk yapın, iyi restoranlarda 
yemek yiyin
Zira bu ortamlarda, hiçbir zaman randevu alamayacağınız, işinizi 
büyütmeye yarayacak kişilerle kolayca tanışma fırsatı bulabilirsiniz. 
Ama ucuz yerlerde bunu sağlamak olanaksızdır.

Net ve açık olun
Laf kalabalığı ve riyakarlık sizi hiçbir zaman zengin etmez.

Paylaşmayı bilin
Her şey paylaştıkça artar.  Bu kavram, bilgi, para, deneyim, sevgi 
vb. her şeyi kapsar. Unutmayın, siz paylaştıkça başkaları da sizlerle 
paylaşır ve hiçbir zaman zor duruma düşmezsiniz.

Asla kibirli olmayın
Çok paranız varken kibirli olur insanları küçümserseniz bunun 
cezası çok ağır olur.  Her şey her an değişebilir. ‘’Paran varken 
gösterdiğin kibir, paran yokken gösterdiğin sabır’’ çok önemlidir.  
Alçak gönüllü olmak size zarar vermez. Kazandırır.

Borcunuzu mümkün oldukça gününden önce 
ödeyin
Bu size paranız geciktiğinde veya olmadığında mal aldığınız 
yerlerde kredi olanağı sağlar. Yani geç ödeme  yapmanızı idare 
ederler.

Yol tabelalarını görmeye çalışın
Hayatta başınıza iyi veya kötü bir olay geldiğinde “Acaba ben kime 
ne iyilik/kötülük yaptım’’ diye sorgulayın. Yapılan her iyilik/kötülük 
her işte olduğu gibi ticarette de size en kısa sürede geri döner. İşte 
bu durumlarda başınıza gelen olayı çok iyi irdeleyin. Yol tabelalarını 
iyi okursanız çok kısa sürede, mutlu olarak hedefe ulaşırsınız.

Sosyal olun
Evden işe, işten eve gitmek size hiçbir şey kazandırmaz. Ne 
kadar çok çevreniz olur ise, o kadar çok iş yaparsınız. Sivil toplum 
örgütlerine, özellikle işiniz ile ilgili meslek örgütlerine ve sosyal 
kurumlara üye olun. Yönetimlerine katılın. Bu sizin özellikle 
akşamlarınızın bir bölümünü elinizden alır ama çevre ve dostluk 
getirir. Fakat asla bunu amaç olarak yapmayın. Bu faaliyetler birer 
araç olarak işinize büyütmeye zaten yetecektir.
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Empati yapın
Her zaman iş yaptığınız, çalıştığınız veya çalıştırdığınız kişinin yerine 
geçerek, onun ruh halini, düşüncelerini anlamaya çalışmak size  
avantaj sağlayacaktır. Üstelik davranışlarınız, karşınızdaki insanı mutlu 
edecek, onun sizinle iş yapmaya devam etmesini sağlayacaktır.

Aile hayatınıza önem verin
Evden sabah dargın kavgalı, mutsuz çıkarsanız gününüze olumsuz 
etki yapar. Bu da işe konsantre olmanıza engel olur; verimli, karlı ve 
güzel bir gün yaşamamış olursunuz.

Sorumluluk sahibi, çalışkan yöneticilerinize 
inisiyatif  kullanma hakkı verin
İyi eleman bulmak çok zordur. Bulduğunuz zaman ona değer 
verin, bunu hissettirin, şartlarını iyileştirin. Yitirmemeye çalışın. Bu 
sizi gereksiz işler yapmaktan kurtaracak ve yeni işler kovalamaya 
fırsat verecektir. Aynı zamanda kurumsal bir yapıya dönmenize 
yarayacaktır.

İşinizde ‘’Böl, parçala, yönet’’ yöntemini asla 
uygulamayın
Bazı tüccarlar birlikte çalıştıkları iş arkadaşlarının aralarının iyi 

olmasını istemez. Birleşip kendisine meydan okumalarından 
korkarlar. İşinize sahip çıkıp çok iyi yaparsanız bundan korkunuz 
olmaz. Bırakın dost olsunlar. Siz işinize çok hakimseniz size karşı 
birleşmeye cesaret edemezler. Güzel bir uyum içerisinde, takım 
ruhu ile çalışır çok daha başarılı olursunuz.

Kendinizi geliştirin
Beden dili, zor müşteriyi ikna, diksiyon, etkili konuşma gibi 
eğitimleri uzmanlarından alın. Başarıya ulaşmanızda sonsuz faydası 
olacaktır. 

Tedbir; Çalışın. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya gayret edin.
Teslimiyet; Yaptığınız işi Allah’a teslim edin.
‘’Ben iyi niyetle ve çok gayretle bu kadar yaptım’’ diyerek bekleyin.
Tevekkül; O’ndan gelen sonucu kabullenin. Asla isyan etmeyin.

Özetle; fi ilen kırk yedi, resmen otuz beş yıllık ticaret hayatımda 
ben Ustam’dan öğrendiğim kavramlarla, yaşayarak edindiğim 
deneyimlerle ve biraz da doğuştan gelen özelliklerimle yukarıda 
yazdıklarımı uygulayarak başarılı olduğumu düşünüyorum. 
Umarım siz sevgili okuyanlar yazdıklarımdan fayda bulursunuz.

Sevgiyle kalın  
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TED Ankara Koleji Mezunları 
Geleneksel Kuru Fasulye Günü
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Vakfı tarafından düzenlenen Geleneksel 
Kuru Fasulye Günü birbirinden renkli 
görüntülere sahne oldu.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Vakfı tarafından 
TED Üniversitesi Kampüsü (TED Ankara Koleji Eski İlkokul 
ve Ortaokul Bahçesi’nde) bu yıl 49.’su düzenlenen 
Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nde her yıl olduğu gibi 
TED Ankara Koleji mezunları, öğrenci ve velileri bir araya 
geldi. Organizasyonda, geleneksel kuru Fasulye yemeği ile 
birlikte pek çok eğlence, aktivite de yer aldı. Saat 11:00’de 
kapıların açıldığı etkinliğe çok sayıda mezun katıldı.

Düriye Arseven'72, Nevsal Elevli'72

Dilek 
Türker'78 Ayşen 

Coşkun '78 Selin'97 - Oğuz Kaplan'97

Ayşe Kaplan'72

Hüsniye 
Şençopur'77

Nilüfer 
Öncel'77

Başvurularınız İçin;

www.sampi.com.tr
0505 188 90 00

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Neler Söylediler?
Bir zamanlar TED Ankara Koleji Vakfı İlkokulu ve Ortaokulu olan TED Üniversitesi Kampüsü'nde 
düzenlenen Geleneksel Kuru Fasulye Günü, mezunlara duygu dolu anlar yaşattı. Yıllar önce okuduğu 
sını� arı tekrar ziyaret eden mezunlarımız duygularını Kolejliler Dergisi ile paylaştı.

Selçuk Pehlivanoğlu’81
TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği 
tarafından düzenlenen 
Geleneksel Kuru Fasulye 
Günü, mezunlarımız için 
özellikle burada okumuş 
mezunlarımız için bir 
nostalji.  49 yıldır devam 
eden Geleneksel Kuru 
Fasulye Günümüz'de eskiyle 

yeni burada bütünleşiyor. 
Dönem arkadaşlarının tekrar 
birbirlerini görmelerini 
sağlayan güzel bir etkinlik. 
Kolejliler toplumun bir 
parçası. Kolejliler bu ülkeyi 
bir adım ileriyle taşımak 
için gayret sarf eden ve 
Mustafa Kemal Atatürk'ün 
ilkelerine bağlı olan önemli 
bir topluluk. 

Kemal İnal'94
Mezuniyetimin 24’üncü yılındayım. Yıllar önce burada okudum ve 
şimdi tekrar burada olmaktan gurur duyuyorum. Çocuklarımızı, 
çocukluğumuzu görüyoruz. Şimdi kızımla beraber üçüncü 
jenerasyonda da Kolejliyiz. Kolejli olmak her zaman bir ayrıcalıktır. 
Burası çok büyük bir camia, ben uzun süre yurt dışında yaşadım ve 
her zaman her yerde Kolejli arkadaşlarımızla buluştuk. 
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Gönül Manyas Özdöl'69
Ben buranın hem öğrencisi hem öğretmeni 
oldum. Burası o kadar güzel bir topluluk ki 
bağlar her zaman aynı duygularla devam 
ediyor. Festivaller, balolar eski ile buluşmak 
için muhteşem organizasyonlar. Kolejli 
olmak bambaşka bir şey, öğrendiklerimiz, 
kazandıklarımız her yerde sizi bir adım 
öne taşıyor. Burada olmaktan Türk Eğitim 
Derneği’nin bir parçası olmaktan çok 
mutluyum.

Kaan Tuna’96
Ben mezun olalı 21 yıl oldu. İlkokulda 
okuduğumuz yerin döşemeleri değişmemiş, 
aynı yerlerde tekrar adım atmak çok güzel 
bir duygu. Okurken çok fark etmiyoruz ama 
burası başka bir dünya. Burada özgürsünüz, 
çok iyi bir eğitim veriliyor. Her şeyden önce 
çok iyi bir dayanışma var. 

Yağmur Bektaş'16
Ben liseden daha yeni mezun oldum 
ama şimdiden çok özlüyorum. Buranın, 
insanlarla iletişim kurmaya çok 
büyük katkısı oluyor. Dönemimizde 
çok yakın olmadığımız hatta bazen 
hiç tanımadığımız mezunlarla 
karşılaştığımızda daha yakın iletişime 
geçiyoruz. Herkes her yerde birbirine sıkı 
sıkı tutunuyor. Mükemmel bir bağ var. 

Atilla Ataç'77
40 yıl oldu ben mezun olalı… Burada o kadar çok anım var 
ki hepsi birbirinden coşkulu ve güzel. Hiç kötü günümüz 
geçmedi hep güzeldi. Gençliğimizi, hatıralarımızı tekrar 
tekrar yaşıyoruz.

Güneş Kocaoğlu'72
Ben mezun olalı 45 yıl oldu. Benim okuduğum binayı şimdi 
üniversite yaptılar çok güzel olmuş. Eski arkadaşlarımda buradalar 
onlarla görüştüm hatıralarımızı yâd ettik. Birbirimizden hiç 
kopmadık eşlerimiz, çocuklarımız arkadaş oldu. Hep bir aradayız.
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Grup Antipass, B8, Fadiyez ve Mezunlar Korosu da 
şarkılar seslendirerek eğlenceli dakikalar yaşattı. 
TEDÜ Radyosu tüm gün boyunca canlı yayın yaptı.  

Gökbay Erpek'85 Grup Antipass

Mezunlar Korosu

Esra Güleyüpoğlu'85

BİZİM DÜNYAMIZ
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Mezbaha No.5

KİTAP AYRACI

Ayfer Niğdelioğlu 81’

İlkokulu Ankara Koleji’nde okuyan yazarımız Ayşe Kulin’in son romanı 
olan Kanadı Kırık Kuşlar, 1930'ların Almanyası’nda Hitler rejiminden 
kaçan Yahudi bilim adamlarının dünya üzerinde yaşamlarını 
sürdürebilecekleri bir yurt arayışıyla başlar hikaye. 
Tıp doktoru Gerhard Schlimann, genç Türkiye Cumhuriyeti’nde 
akademisyen olarak bir yer bulur kendisine… 2000’li yıllara kadar 
uzanan romanda, bu ailenin dört kuşağının yaşamı anlatılıyor. 

Fonda da Cumhuriyetimizin kısa tarihçesi var.
Can Yücel de hak veriyor Kulin’e: “Bu dünya, yoruldu mu kuşlar 
konsun diyedir.''
Kulin, Ayşe Arman’a verdiği röportajında Kanadı Kırık Kuşlar’la 
ilgili olarak diyor ki “Ben isterim ki, herkes, yerli yerinde kalsın ve 
beğenmediği durumlarla mücadele etsin. Romanı yazarken de 
bu hissi vermek istedim: ‘Kalın ve direnin!’ Okumak da, gitmek de, 
kalmak da, mücadele etmek de, ‘Bana artık müsaade’ demek de... 
Size kalmış... Size ne iyi gelecekse onu yapın. Çünkü bu işin doğrusu 
yok, her insan başka bir dünya... Ama unutmayın başka vatan yok!”

Kanadı Kırık Kuşlar

Savaşların etkileri nesiller sürer diye devam 
edelim ve bir başka dünya yazarı Kurt 
Vonnegut’a geçelim. Türk okurunun da 
yakından tanıdığı yazarın kitapları, April 
Yayınevi’nden çıkıyor. 
1922’de Amerika’da doğan Alman asıllı 
yazar, 2. Dünya Savaşı sırasında Cornell 
Üniversitesi’nden ayrılıp orduya katılmak 
zorunda kalır. Görev yaparken Almanlara 
esir düşer ve Dresden’deki savaş esirleri 
kampına yollanır. Dresden kentinin 
müttefi kler tarafından bombalanmasına 
tanık olur. Yazarın hayatının dönüm noktası 
olan bombardımanda 100.000’den fazla 
insan ölmüştür. Vonnegut,  yıllar sonra 
Almanlar tarafından kendisini dünya 
çapında bir yazar yapan kitabının ismi 
olan ‘Mezbaha No.5’ adlı et deposuna 

hapsedildiği için bombardımandan sağ 
kurtulur. 
Yazarın Gece Ana adlı romanından 
zihnime çakılan bir “sahne”yi paylaşmadan 
geçemeyeceğim: Nazi zulmünden kaçan 
Yahudi aile, arkada bırakmamak için 
çocuklarının köpeğini vurur. 
Vonnegut  onursal başkanı olduğu 
Amerikan Hümanist Cemiyeti’nde yaptığı 
konuşmalarda, bıkıp usanmadan insanın 
ödül yahut herhangi bir ceza beklentisi 
olmaksızın onurlu davranması gerektiğini, 
topluma  hangi şartlarda olursa olsun 
yardımcı olmasını savunan  bir hayat 
biçimini benimsediğini söylemeye devam 
etmiştir: 
”Valla, bildiğim tek kural var: İyi insan 
olacaksın.”
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Veronika Ölmek İstiyor
Gurbet her zaman 
memleketinden uzakta olmak 
demek değil! Nesillerdir yaşadığı 
ülkesine de yabancılaşabilir 
insan: Ben gurbette değilim, 
gurbet benim içimde durumu!
Toplumsal değişimlerin kişiler 
üzerindeki hem yıkıcı hem de 
dönüştürücü etkisini gösteren 
bir başka romana geçelim: 
Paolo Coelho’dan Veronika 
Ölmek İstiyor. 
Orta Avrupanın haritasının 
değiştiği yıllar. 1990’ların 

başı olmalı. Savaş bitmiş, 
Slovenya Cumhuriyeti yeni 
kurulmuş. Toplum rahatlamıştır 
diye düşünürken yazar bizi 
Veronika’yla tanıştırıyor. 
Yaşıtlarının isteyeceği her şeye 
sahip, 20’li yaşlarında güzel 
bir kız. Slovenya'nın Ljubljana 
kentindeki evinde intihar 
etmeye karar verir. Başarısız 
intihar girişimi sonucunda 
kendini bir akıl hastanesinde 
bulur Veronika. Devamı spolier! 
Hâlâ okumadıysanız, öneririm.

Göçmen Kuşlar
“Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak”

Nazım Hikmet Ran

“Bir insanın hayatının doğumuyla 
başladığına emin misiniz?” diye sorar 
Amin Maalouf. 
Dünya okurlarının yakından tanıdığı Lübnan 

asıllı yazar, 1976 yılından bu yana Fransa’da 
yaşayan kıdemli bir göçmen. İki kültürün 
üstüne inşa ettiği kimliğinin birikimiyle 
göçmenlik konusunu hemen her eserinde 

işleyen Maalouf, evrensel barış yolunda, 
göçmenlerin ara yüzey görevi görebileceği 
kanısında. Evet; Bu girizgahtan da anlaşılacağı 
gibi yazımızın konusu göçmenlik. 

Ezan, Çan, Hazan

Bir başka Kolejli yazarla tamamlayalım sözü: 
Beki Luiza Bahar 1927 yılında İstanbul’da 
doğan Bahar, orta ve lise eğitimini TED Ankara 
Koleji’nde tamamladı ve bir süre Hukuk 
Fakültesi’ne devam etti. 
İlk yazısı 1958 yılında Haftanın Sesi’nde, ilk 
şiiri 1959’da Varlık Yeni Şiirler Antolojisi’nde, 
ilk öyküsü 1964’te Çağdaş Dergisi’nde 
yayımlandı. İlk oyunu “Alabora” 1970’te Ankara 
Devlet Tiyatrosu Yeni Sahne’de oynandı. Pek 

çok dergi ve gazetede deneme, araştırma, 
gezi notları ve şiirleri yayınlandı.
1980 yılında ailesiyle İstanbul’a taşındı. 
Şalom Gazetesi, Efl atun, Tiryaki, Konya Çağrı 
ve Göztepe dergilerinde, İsrail’de Türkçe 
yayımlanan Gelişim ve daha başka birçok 
yayında yazdı. 
Kırk yıl süreyle yazdığı yazıların bir bölümü 
2000 yılında 'Ne Kendi Tanır Ne de Söz 
Edeni Vardır' adlı kitapta derlendi. Bu kitapta 

anılar, gezi notları, tarih araştırmaları, tiyatro, 
kitap ve oyun tanıtımı ile yazarın İngilizce 
ve Fransızcadan yaptığı bazı şiir çevirileri yer 
almaktadır. 
İspanya'dan başlayan Büyük Yahudi Göçü’nün 
500. yılı anısına yazdığı 'Ezan, Çan, Hazan' adlı 
şiiri, yine aynı yıl Ortaköy İskele Meydanı’nda 
dönemin Belediye Başkanı tarafından okundu 
ve bir levhaya yazılı olarak meydana asıldı. 
2011 yılında vefat etti. 

“Ezan, Çan, Hazan"dan birkaç dize: 
O zaman bu zaman yanyana

Üç beş adım arayla 
Sevecen bakışır Şehr'i İstanbul'da 

Ezan, Çan, Hazan
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Tiyatro yapmak amacıyla dört yıl önce bir araya gelen 
ve farklı dönemlerde mezun olan üyelerden oluşan 
Mezunlar Tiyatrosu, Mayıs ayında perdelerini açtı. Daha 
önceki dönemlerde ‘Siz Kimsiniz’ oyunu ile İstanbul, 
Adana, Batman, Polatlı gibi farklı il ve ilçelerde turneler 
düzenleyen topluluk, Şaryo oyunu ile de büyük alkış 
topladı.  İki perdeden oluşan oyunun yönetmenliğini ve 
yazarlığını, Berke Yüksel üstlendi.  Aslı Güven'84,  Atiye 
Bostancıoğlu Uygur'85, Başak Altay Ulusoy'00, Başak 
Billur Mutlu'96, Enis Kobal'09, Fatoş Umman Canborgil'66, 
Funda Dağdelen'82,  Hakan Şahin'96, Hasan Mutlu, 
Tolga Özkartal'00, Lale Uğur'77, Meriç Gülcü'02, Nil 
Uzun'72, Özlem Bayraktar Küce'87, Rüya Taşdelen'90, Sim 
Karaman'84, Şebnem Süslüay'86 gibi isimler ise başarılı 
oyunculukları ile büyük beğeni topladı. 

Mezunlar Tiyatrosu, 
Şaryo ile Sahne Aldı
TED Ankara Koleji mezunlarının oluşturduğu Mezunlar Tiyatrosu, Şaryo 
oyununu sahneye taşıdı.  Her biri farklı dönemlerden mezun olan üyelerin bir 
araya gelerek oluşturduğu tiyatro, büyük beğeni aldı.



BİZDEN HABERLER
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Yeni Nesil Satış 
Olanakları

TED Ankara Koleji 2004 mezunlarından 
Gökhan Çağatay, sosyal medya ve dijital 
pazarlama odaklı çözümler üretiyor. Dijital 
pazarlama üzerine kurulu ajans ‘Solutionz 

Marketing’, sosyal medya pazarlama, 
video prodüksiyon, sosyal medya yönetimi 

ve içerik yönetimi gibi hizmetler sağlıyor.

2004 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olan Gökhan 
Çağatay, sekiz yıllık sektörel deneyiminden ve sistemdeki 
eksikliklerden yola çıkarak Solutionz Marketing’i kurdu. 
Firmaların iş odaklı sosyal medya pazarlamada başarılı 
olmalarını sağlamak ve bunu sürdürülebilir bir noktada 
tutmak amacı ile ortaya çıkan Solutionz Marketing, yeni 
jenerasyon bir bakış açısıyla sunuyor. 

Süreç nasıl başlıyor?

İçinde sosyal medya ve içerik pazarlamayı barındıran 
bu sistem, öncelikle fi rmanızın amacını saptadıktan 
sonra, hitap edilecek hedef kitle yani potansiyel alıcılar 
belirliyor. Sosyal medya platformlarında oluşan arenada, 
yerinizden kalkmadan yurtdışı ihracatları yapabilir, satış 
olanakları yakalayabilir, bilinirliğinizi artırabilirsiniz. Elbette 
bu oluşturduğunuz içeriğin hitap ettiği hedef kitlede 
yarattığınız algı üzerinden gerçekleşen bir süreç. 

Satış olanaklarının artması için ne yapabilirim?

Doğru içerikle kendinizi anlattığınızda, kullandığınız içeriğe 
göre potansiyel alıcı üzerinde bir algı yaratıyorsunuz. 
Bu algı, potansiyel alıcılarınızın sizinle kurduğu iletişimin 
temelini oluşturuyor. Doğru algıyı yarattığınızda ise, ihtiyaç 

dahilinde akla geliyor, satış artış fırsatı yakalıyorsunuz. 
Sistemin en önemli aşaması, fi rmanın amacının net bir 
şekilde belirlenmesi. Amaç, hedef kitleyi, hedef kitle ise 
oluşturulacak algı ve içerik türlerini ortaya çıkarıyor. 

Neden Solutionz Marketing?

Müşterilerinize sunduğunuz kaliteli hizmetin tanıtımının 
dijital platformlarda gerçekleştirilmesi noktasında Solutionz 
Marketing, gerek sosyal medya içerik üretim ve yönetimi ile 
gerekse prodüksiyon hizmetleri ile, ihtiyaç duyduğunuz 
her materyali üreterek potansiyel alıcılarınıza ulaştırıyor. 
İçerik türlerinin paylaşılacağı platformun belirlenmesi 
ve yönetilmesi noktasında da Solutionz Marketing 
hizmetlerine güvenebilirsiniz. Süreç boyunca çalışılan 
fi rmaya tamamen entegre olan Solutionz Marketing, bu 
sistemin sonucunda, fi rmanın ihtiyaç duyduğu fi kir ve 
projelerde de çözüm desteği sunuyor. 

Çınar & Çınar Hukuk Bürosu, Ankara Yönlendirme, Kayhan 
Yapı, HRM Danışmanlık, Muratsal, Evrensel İletişim Yayınları 
ve Ülgen Endüstri, Marketing’in hizmetlerini alan fi rmalar 
arasında yer alıyor. Yurtdışı fi rmalara da hizmet sağlayan 
Solutionz Marketing, ihracat odaklı başarılı çalışmalar da 
yürütüyor. 

Web Adresi: solutionz.marketing 

ad
ve
rto
ria
l



36

İÇİMİZDEN BİRİ

Öncelikle Genco Orkun Genç kimdir, bize kendinizi kendi 
kelimelerinizle anlatabilir misiniz?
Başlangıç için güzel ama zor bir soru oldu (gülümsüyor). Hayatının 
merkezinde ailesi ve arkadaşları olan, her sene yeni bir ülke görme 
peşinde koşan bir adam diyebiliriz. 
Linkedin ve İrlanda macerası kuşkusuz mezun olur olmaz 
başlamadı. Sizi buraya getiren kariyer yolcuğu nasıl 
gerçekleşti?
Çok doğru. Yeni mezun arkadaşlarıma da hep aynı örneği 
veriyorum. Hayalinizdeki iş her zaman ilk işiniz olmayabiliyor. Beni 
bugün olduğum yere getiren kariyer yolculuğumun başrolünde 
biriktirdiğim insanlar var. Ankara'dan, İstanbul'a oradan da 
Dublin'e uzanan kariyer yolculuğumda mümkün olduğu kadar çok 
insanla konuşup, farklı sektörler, roller hakkında fi kirlerini aldım. 
Örneğin bugün Dublin'de olmamı sağlayan kişi de yine Kolej 
mezunlarından Naz Myard. Bana Dublin'deki teknoloji dünyasını 
anlatan, hatta bugün çalıştığım şirkete özgeçmişimi benim bile 
haberim olmadan ulaştıran kişi Naz'dır. Hayatınızda size inanan 
insanların önemini yadsımayın.  
2013 yılında Linkedin’e baktığımızda 200 milyon üye gibi 
oldukça önemli bir dönüm noktasını geride bırakmakla 
birlikte kullanıcı ağının çoğunlukla İngilizce konuşulan 
ülkeler ve bilgi teknolojileri sektörleri ile sınırlı olduğunu 
görüyoruz. Bu noktada sizi Linkedin’de çalışma konusunda 
cezbeden neydi?
Öncelikle 2013 yılından bu yana Linkedin üye tabanı konusunda 
çok ciddi yol kat etti. Geçtiğimiz ay 500 milyon Linkedin üyesini 
tüm global ofi slerimizde kutladık. Sektör çeşitliliğinin yanı sıra 
özellikle öğrenciler ve yeni mezunlar şu anda Linkedin üzerinde 
en hızlı büyüyen demografi k. Ancak haklısınız. 2012 yılının Ekim 
ayında Linkedin ile ilk görüşmelerimi yaparken platformun bir 
üyesi olmama rağmen işveren olarak Linkedin ve gelir kaynakları 
konusunda çok fazla bilgim yoktu. Bana bu rolü satan kişi yetenek 
kazanımı ekibinden Alexandra Mac'ti. Sadece yarım saat süren ilk 
telefon görüşmesinden sonra "Evet ben bu işi istiyorum" dedim. 

İrlanda’ya yerleştiğinizde bir uyum sorunu yaşadınız mı?
Ülke olarak değil ancak ilk yılın belirli bir dönemi genel bir 
uyum sorunu yaşıyorsunuz. Etrafımdaki arkadaşlarım da belirli 
dönemlerde benzer sorunlar yaşadı. Benim kişisel tecrübemde İlk 
üç ay çok rahattı ancak 3-6 ay arasındaki dönem zor geçti. 
Dublin, Küreselleşme ve Dünya Kentleri Araştırma Ağı 
tarafından verilen alfa puanlamasıyla dünyanın en önemli 
30 küresel şehrinden birisi. Gerçekten küresel bir şehirde 
yaşamak nasıl bir deneyim?
Sabah kahvaltısını Facebook'ta Tayvan'lı ev arkadaşınla edip, öğle 
yemeğinde İtalyan arkadaşlarımı Linkedin ofi sinde pizza yemeye 
davet ettikten sonra akşam yemeğini de Google ofi sinde Brezilya'lı 
arkadaşlarınla yediğin zaman gerçekten küresel bir şehirde 
yaşadığını fark ediyorsun. 
Kendiniz için artık bir “Dubliner” diyebiliyor musunuz?
Bu soruyu beni ziyarete gelen Türk arkadaşlarıma da sorabiliriz 
(gülümsüyor). Sorunun kısa cevabı evet. Uçak Dublin'e inerken 
"eve geldim" dediğin gün bence Dubliner oluyorsun. 
Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından birinde 
çalışmak nasıl bir deneyim?
Tek kelimeyle muhteşem. Linkedin'i diğer sosyal medya ağlarından 
ayıran en önemli özelliklerden biri attığımız her adımda Linkedin 

Dünya’nın en büyük sosyal medya 
ağlarından Linkedin’de çalışan Genco 
Orkun Genç'00 Linkedin macerasını ve 
Dublin serüvenini anlattı.

Orkun Genç

“Hayatınızda size 
inanan insanların 
önemini yadsımayın”

Orçun Demirçeken'12
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telefon görüşmesinden sonra "Evet ben bu işi istiyorum" dedim. 

İrlanda’ya yerleştiğinizde bir uyum sorunu yaşadınız mı?
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uyum sorunu yaşıyorsunuz. Etrafımdaki arkadaşlarım da belirli 
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Tek kelimeyle muhteşem. Linkedin'i diğer sosyal medya ağlarından 
ayıran en önemli özelliklerden biri attığımız her adımda Linkedin 

Dünya’nın en büyük sosyal medya 
ağlarından Linkedin’de çalışan Genco 
Orkun Genç'00 Linkedin macerasını ve 
Dublin serüvenini anlattı.

Orkun Genç

“Hayatınızda size 
inanan insanların 
önemini yadsımayın”

Orçun Demirçeken'12
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üyelerini birinci önceliğe koyması. Şirketin en önemli değeri hatta: 
Members First. Her sabah işe gittiğinde "bugün işimi bir tık daha 
iyi yaparsam, bir Linkedin üyesinin hayalindeki şirketi tanımasına, o 
şirkete uzanan yolu keşfetmesine ve belki hayalindeki işi yapmasına 
aracı olabilirim" hissi burada çalışmayı olağanüstü kılıyor.  
Türk kullanıcıların Linkedin kullanımını nasıl 
buluyorsunuz? Türk kullanıcıların pro� l ve aktivitelerinde 
en çok karşılaştığınız hatalar neler, içeriden bakan birisi 
olarak en sık hangi eksiklikleri gözlemliyorsunuz?
Türk kullanıcılar diğer tüm sosyal medya mecralarında olduğu 
gibi Linkedin'de de hızla büyüyor. Platformla da son derece 
ilgililer. Benim önerilerimi üç başlıkta düşünebilirsiniz. Genel 
olarak profi l hijyeni ile ilgili. Profi linde profesyonel bir fotoğraf yer 
alan üyelerimizin profi li fotoğrafsız profi llere oranla 14 kat daha 
fazla görüntüleniyor. Profi linizi güçlendirecek bir diğer nokta ise 
başlık bölümü. Bu alanı sadece mevcut profesyonel unvanınızı 
yazmak yerine, sizi diğer meslektaşlarınızdan farklılaştıracak 
şekilde düşünebilirsiniz. Örneğin, üretim mühendisi yerine 
"Otomotiv sektörünün geleceğini şekillendiren teknoloji ekibinin 
üyesi" yazabilirsiniz. Kitap başlığı gibi düşünün. İlgi çekici olsun. 
Profi lle ilgili son olarak özet bölümünün altını çizmek istiyorum. 

Profesyonel kariyerinize şekil veren dönüm noktaları, başarılarınız 
ve sizinle Linkedin üzerinden nasıl iletişim kurulmasını istiyorsanız 
onu belirttiğiniz bir alan burası. Örneğin, ben bu alanda daha 
önce tanışmadığım, sanal veya fi ziksel bir toplantıda bir araya 
gelmediğim, kısacası tanımadığım kişilerden gelen bağlantı 
taleplerini profesyonel ağımı yönetilebilir kılmak adına kabul 
etmediğimi belirtiyorum. Bir de istisna olarak öğrencilerden gelen 
tüm talepleri, onların profesyonel dünyaya dair merak ettikleri 
soruları vaktim yettikçe cevaplayabilmek adına kabul ettiğimi de 
ekliyorum. 
İş ve işçi bulma süreci neden giderek daha sosyal bir 
deneyim haline geliyor?
Sorunun çok basit bir cevabı var. Çünkü deneyimli iş gücünün 
neredeyse %70'inin aktif bir iş arayışı yok. Rakamlar ülkeler 
ve sektörlere göre değişiklik gösterse de üç aşağı beş yukarı 
birbirine benzer. Buna rağmen son yapılan anketler de "pasif 
yetenek" dediğimiz bu grubun kendilerini heyecanlandıracak 
fırsatlar hakkında bilgi almak istediklerini ortaya koyuyor. Sosyal 
deneyim de burada devreye giriyor. Pasif bir yeteneğin bir sonraki 
çalışacağı şirketi seçmesi 9-15 ay arasında zaman alıyor. Bu süre 
zarfında Linkedin ve diğer sosyal mecralarda yeni işvereni ile ilgili 
araştırma yapıyor, o şirketlerde çalışan kişilerle, hatta belki de yeni 
yöneticisiyle bir iletişim başlatabiliyor. Yani potansiyel bir aday 
teklif aldığı bir şirkette çalışma kararını sosyal medya sayesinde 
mülakattan çok önce vermiş olabiliyor.  
İş hayatına yeni atılan veya henüz atılmamış genç 
mezunlarımızın LinkedIn’i nasıl kullanmalarını önerirsiniz?
En sevdiğim konu. Hatta bu konuda Linkedin'de bir makalem bile 
var. İlgilenen arkadaşlarımın muhakkak okumasını öneririm. Kısaca 
özetlemek gerekirse ilk önerim cesaret. Yeni mezunların diğer 
Linkedin üyeleriyle iletişim kurarken daha çekimser olduğunu 
gözlemliyorum. Sizinle ortak noktası olan kişilere ulaşmanız daha 
kolay. Mesela bir Kolej mezunu bana mezuniyet senesini de 
yazarak ulaştığında cevap verme hızım çok daha artıyor. İkincisi 
sahip olduklarınızı kesinlikle azımsamayın. Her sene öğrenci 
ve yeni mezunların profesyonel dünya ilgili görüşlerini, tercih 
ettikleri şirketleri öğrenmek için büyük yatırımlar yapılıyor, anketler 
düzenleniyor. Linkedin sizin sesinizi büyük bir istatistiğin parçası 
değil, bireysel olarak paylaşabileceğiniz bir platform. Hayalinizdeki 
şirketleri belirleyin. Bu şirketlerin sektörlerinde neler olduğunu 
araştırın. Bu şirketlerdeki yöneticileri Linkedin üzerinde takip edin. 
Bu yöneticilerin paylaştığı içerikler altına yorum yazarak, görüş 
bildirerek konuşmanın bir parçası olun. Sizi diğer yeni mezunlardan 
ayrıştıracak olan profi liniz değil, platform üzerindeki aktiviteleriniz 
unutmayın. 
Kolejli arkadaşlarımız Dublin’e bizi ziyarete geliyor.
Dublin’de Kolej mezunları ile görüşüp, organize olabiliyor 
musunuz?
Görüşüp organize olmak mı? (Gülümsüyor) Zamanımın büyük 
kısmı onlarla geçiyor. 12 yaşından beri en yakın arkadaşım Naz 
Myard sekiz senedir burada yaşıyor zaten. Belirtmiştim, buraya 
gelişimin mimarı da Naz’dır. Ben de mesela başka bir Kolej mezunu 
olan arkadaşım Cem Öz'ün Dublin'e gelmesine ve Linkedin'de 
çalışmaya başlamasına vesile oldum. Her sene birçok Kolejli 
arkadaşımız da bizi Dublin'de ziyarete geliyor. Yani kısacası Kolej 
bağı bir kez kuruldu mu koparmak çok güç. 
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Duygu İnandık’ın şefl iğini üstlendiği 
“Sözleri Aşka Gülen Şarkılar” 
gösterimi TED Ankara Koleji Vakfı 
İlkokul Amfi sinde gerçekleşti. 
Çağdaş Koçak’ın eğitmenliğini, 89 
mezunlarımızdan Hakan İnandık’ın 
Koro Sorumluluğunu üstlendiği gösteride 
Grup Rapido, Mezunlar Korosuna eşlik etti.  
İki bölümden oluşan koroda birinci bölümde 
Kızılcıklar Oldu Mu?, Dinle Sevgili, Çanakkale Türküsü, Avcı, Laçin 
gibi şarkılar seslendirildi. İkinci bölümde Ateş Böceği, Oh Olsun, 
Sev Kardeşim, Hayat Bayram Olsa, Delisin, Neler Oluyor Hayatta 
gibi Yeşilçam şarkıları seslendirilirken Mezunlar Korosu üyeleri 
Yeşilçam oyuncularını aratmayan kıyafetler giyindi. Farklı bir 
konseptin düzenlendiği gösteride renkli görüntüler ortaya çıktı. 

Mezunlar Korosu gecenin son sürprizini Atatürk videosu eşliğinde 

Senden Daha Güzel şarkısını seslendirerek yaptı.

''Sevgiye Ezgiler''
Ankara Kolej Lions Derneğinin Otistik Çocuklar yararına 
düzenlediği Mezunlar Korosu konseri 7 Nisan Cuma 

günü TEDÜ Çok Amaçlı Salonda gerçekleşti. Konserden 
elde edilen gelir Otistik Çocuklar yararına kullanıldı. TED 

Ankara Koleji Mezunları Derneği Korosu Otistik Çocuklar 
için ''Sevgiye Ezgiler'' korosunu seslendirdi.

Mini Konser 
18 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında Ihlamur Konağı Yaşlı ve Huzur 
evini ziyaret eden Mezunlar Koromuz, yaşlılar için mini bir konser 
verdi. 

Mezunlar Korosu Festivalde
5. SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'nde sahne 
alan Mezunlar Koromuz 6 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’daki Prof. 
Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gösterisini gerçekleştirdi.

Mezunlar Korosu’ndan 
Yeşilçam Konsepti
27 Mayıs Cumartesi günü TED Ankara Koleji Vakfı İlkokul Am� sinde gerçekleşen 
''Sözleri Aşka Gülen Şarkılar'' gösteriminde Mezunlar Korosu üyeleri Yeşilçam 
oyuncularını aratmayan kıyafetleri ile sahne aldılar.

BİZDEN HABERLER
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Koroner kalp hastalıklarının tedavisinde 
kullandığımız geleneksel yöntemlerimizin ( 
Anjiyoplasti, Stent ve Koroner Bypass ) yanı 
sıra artık yeni bir opsiyonumuz var; EECP
EECP yani Enhanced External 
Counterpulsation, koroner arter hastalığı 
ve kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıkların 
tedavisinde kullanılan özel bir tedavi 
yöntemidir. Prensip, özel bir kompresyon 
cihazı ile kalbin kanlanmasını artırmak, kan 
dolaşımını rahatlatmak ve kalpte yeni (kılcal) 
damar gelişimini teşvik etmektir. Bu nedenle, 
bu tedavi yöntemi “doğal bypass” veya 
“kansız bypass” olarak da anılmaktadır.

EECP Tedavisi Nasıl Uygulanıyor ?
Hasta EECP masasına yatırılarak baldır 
ve uyluklarına özel şişen manşonlar 
bağlanır. Bu sırada göğsüne de EKG 
elektrotları yapıştırılarak kalp atımlarının 
izlenebilmesi için monitöre bağlanır. 
Cihazın çalıştırılması ile birlikte 
bacaklara bağlanan manşonlar kalp 
atımlarına uygun, belli bir düzen içinde 
şişip inmeye başlar. İşlem sırasında 
hastalar herhangi bir ağrı veya sıkıntı 
hissetmez. Yaklaşık 60 dakika süren 
tedavi sırasında hastalar gazete-dergi 
okuyabilir veya TV izleyebilirler.

Kimler EECP Tedavisinden 
faydalanabilir?
Riskleri nedeniyle koroner bypass 
ameliyatı olması sakıncalı olan, daha 
önce stent takılmış veya koroner 
bypass ameliyatı olmuş, bypassları 
yetersiz veya tıkanmış olan, henüz 
ameliyat gerektirmeyen, koroner 
arter hastalığının geriletilmesi 
amacıyla, kalp yetmezliği hastaları, 
kardiyomiyopati hastaları ve, 
ameliyat olmak istemeyen hastalar 
bu tedaviden faydalanabilir.

SAĞLIK

Kalp Hastalıklarının 
Tedavisinde Yeni Opsiyonlar

Koroner kalp hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
“1 numaralı” ölüm sebebidir ve ölümlerin yarısı 65 yaşın altında 
olmaktadır. Son 15-20 yılda koroner kalp hastalıkları giderek 
artan bir oranda ve daha genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu’72 
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
http://www.dryavuzyorukoglu.blogspot.com/
www.facebook.com/ProfDrYavuzYorukoglu

EECP tedavisinin avantajları nerlerdir?
EECP tedavisi risk taşımaz ve sonradan ağrısı olmaz. Hastanede yatmayı gerektirmez. 
24-36 seans, 1 saatlik tedavi 1-1,5 ayda tamamlanmaktadır. En ağır hastalarda dahi 
% 70-80 başarı oranı vardır. Uzun süre ve çok zaman kalıcı iyilik sağlar.
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EECP Tedavisi Nasıl Etkili Oluyor ?
Bilgisayar kontrollü olan cihaz hastanın elektrosuna uyumlu olarak 
kalbin gevşeme anında manşonları aşağıdan yukarıya şişirir, aynı 
şekilde kalbin pompalama anında süratle manşonları söndürür, 
yani kalbin pompalama sürecinin tersine çalışır.
Kalbi besleyen koroner damarlar kalbin gevşediği (diastol) sırada 
kanla beslenirler, işte bu sırada EECP manşonlarının şişmesi kan 
basıncını artırarak koroner arterlere giden kanı artırır. Kalbin 
kasılma safhasında ise manşonlar aniden inerek kan basıncının 
düşmesine ve kalbin iş yükünün azalmasına neden olur.
EECP en önemli etkilerinden biri damarlardan “nitrik oksit” 
(NO) hormonunun salgılanmasına neden olmasıdır. Nitrik oksit 
damarların genişlemesini ve yeni kılcal damarların oluşmasını 
sağlayan en önemli faktörlerden biridir.

EECP Tedavisi Sonucunda
Kalbi besleyen koroner damarlar daha iyi kanlandığından 
hastaların göğüs ağrısı (angına pektoris) şikayetlerinde önemli 
ölçüde azalma olur. Zaman içinde kalbi besleyen yeni (kollateral) 
kılcal damar gelişimi ve başta koroner damarlar olmak üzere tüm 
damarların sağlığında önemli düzelme olur. Kalp krizi geçirme riski 
azalır. Kan dolaşımında rahatlama olduğundan kalbin üzerindeki 
yük azalır. Başta böbrekler olmak üzere tüm organların kan 
dolaşımında artış olur.
EECP cihazı ve uygulaması Amerikan Sağlık Bakanlığı FDA 
tarafından koroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği tedavisi için 
onaylanmıştır.

Son yıllarda, EECP uygulamasının hipertansiyon, şeker hastalığı ve 
erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) konularında çok şaşırtıcı olumlu 
etkileri gözlenmiş ve bu konularda bilimsel çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır.
TOBB ETÜ Hastanesinde EECP tedavisine ilaveten Ülkemizde ilk 
defa tarafımdan uygulanan Cleveland Clinic “Disease Reversal” 
tedavisi uygulanmakta, böylece tedavi süresini kısaltma ve daha 
başarılı sonuçlar almak mümkün olmaktadır. 
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SAĞLIK

Basit Unutkanlıklar 
Bazı Hastalıkların 
Habercisi Olabilir

Alzheimer Hastalığı
1906 yılında Alois Alzheimer isimli Alman psikiyatrist tarafından 
bunama belirtileri ile birlikte beyinde nöropatolojik ve dejeneratif 
değişikliklere sebep olan nadir görülen bir beyin hastalığı olarak 
tanımlanmıştır. Alzheimer hastalığı en sık görülen bunama şeklidir. 
Alzheimer hastalığında hafıza, düşünme, konuşma ve oryantasyon 
için önemli olan beyin bölgelerindeki sinir hücreleri yavaşça ancak 
ilerleyici bir şekilde ölmektedir.  Alzheimer hastalığının süresi 
boyunca beyindeki hacimsel küçülme % 20’leri bulabilmektedir.

Hastalık süreci
Beyindeki dejeneratif sürecin Alzheimer hastalığının belirtilerinin 
başlangıcından onlarca yıl önce başladığı bilinmektedir. Aradan 
uzun bir süre geçtikten sonra hastalığın ilk belirtileri olan bellek 
bozuklukları dikkat çekebilmektedir. Alzheimer hastalığının klinik 
izlemde üç farklı aşaması bulunmaktadır. Hafi f, orta ve ileri evre 
Alzheimer hastalığı.

Erken evre
Hafi f bilişsel bozukluk olarak da tanımlanan ve uzun yıllar süren 
başlangıç aşamasıdır. Günlük yaşamda fark edilmeyen ayrıntılı 
nöropsikometrik testler sonucunda tanı konulabilen bir durumdur. 
İsim ve telefon numaralarının hatırlanması, yeni öğrenilen bilgilerin 
akılda tutulması, depolanması ve geri çağrılması ile ilgili zorluklar 
gözlemlenebilir. Dikkat, mekansal algı, kompleks görevlerde 
planlı hareket etme yetisi ve ruh hali de etkilenebilmektedir. Hafi f 
bilişsel bozukluk tanısı alan bir hastanın takiben beş yıllık sürede 
Alzheimer hastalığına dönüşme riski % 50 civarındadır. 

Ha� f evre Alzheimer hastalığı
Hastalar sosyal ve mesleki yaşamlarında etkilenmişlerdir. Kompleks 
aktiviteleri tamamlamakta zorlanırlar ancak günlük yaşamsal 
aktivitelerini çoğunlukla bağımsız olarak yapabilmektedirler. Yeni 
bilgileri öğrenme ve hatırlama ile ilgili zorluklar ön plandadır. 
Nereye kaldırdıklarını hatırlamadıkları için sürekli bazı eşyalarını 

ararlar. Geçmiş hafıza içeriklerinde ise etkilenme yoktur. Cep 
telefonu gibi karmaşık cihazların kullanımında bilişsel bozukluklar 
belirginleşir. Kelime bulmada zorlanma ve duraksayarak konuşma 
gibi konuşma bozukluklarına yer ve zaman oryantasyonunda 
bozulma eşlik edebilir. Bu evrede hafi ften şiddetliye kadar 
depresif tablolar gelişebilir. Gelişen depresif duygu durum zihinsel 
performansın bozulmasıyla ortaya çıkan kısıtlılığın neden olduğu 
bir reaksiyon olarak düşünülebilir.

Orta evre Alzheimer hastalığı
Hastalar yemek hazırlama, giyinme ve vücut bakımı gibi günlük 
faaliyetlerde daha fazla yardıma ihtiyaç duyarlar. Bazı hastalarda 
bilişsel bozukluk bağımsız yaşayamayacak kadar şiddetli olabilir. 
Bellek, konuşma, mantıklı düşünme, planlama ve hareket etme 
bozuklukları artar. Hasta çok iyi bildiği ortamlarda bile oryantasyon 
bozukluğu yaşar. Zaman oryantasyonu giderek bozulur. Bu evrede 
kaygılar, korkular, sanrılar ve halüsinasyonlar nedeniyle şiddetli 
huzursuzluk ve saldırgan davranışlar daha fazla ortaya çıkar. 
Hastada tuvaleti zamanında bulamamaya ve mesane boşaltımını 
kontrol edememeye bağlı idrar kaçırma atakları başlar. Ayrıca 
gece-gündüz ve uyku-uyanıklık ritim bozuklukları ortaya çıkabilir.

İleri evre Alzheimer tipi demans
Bu son evrede hastalar günlük yaşantılarını idame edebilmek için 
tümüyle yardıma ihtiyaç duyarlar. Tüm bilişsel işlevler ve uzak 
bellek de bozulmuştur. Yakın aile bireylerini bile tanıyamazlar. Sözlü 
ifadeler çok az ve basit kelimelerle sınırlı olabileceği gibi temel 
ihtiyaçlarını ifade edemeyecek düzeyde tamamen kaybolabilir. Bu 
evrede bakım ile ilgili sorunlar ön plandadır. Mesane ve bağırsak 
fonksiyon bozuklukları, çiğneme ve yutma bozuklukları görülür.  
Enfeksiyonlar ve epileptik nöbetlere karşı hassasiyet artar. Vücut 
duruş kontrolü de kaybolacağından hasta tekerlekli sandalyeye 
veya yatağa bağımlı olur. Alzheimer hastalığının kendisi ölüme 
sebep olmaz. Sıklıkla rastlanan ölüm nedenleri arasında beslenme 

Dr. Tuğra Yanık 92’ 
Nöroloji Uzmanı

Günlük hayat tempomuzda bazen basit unutkanlıklar yaşayabiliriz ancak bu basit 
unutkanlıklar bazı hastalıkların habercisi olabilir. Günümüzde insan hayatının uzaması ile 
ileri yaş hastalıklarıyla çok daha sık karşı karşıya kalmaktayız. Bunların başında da bunama 
(demans) gelmektedir. Bunama bir grup hastalığın genel adıdır. Alzheimer hastalığı ise 
bunamaya neden olan hastalıklar arasında büyük çoğunluğu oluşturmaktadır.
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huzursuzluk ve saldırgan davranışlar daha fazla ortaya çıkar. 
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kontrol edememeye bağlı idrar kaçırma atakları başlar. Ayrıca 
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bellek de bozulmuştur. Yakın aile bireylerini bile tanıyamazlar. Sözlü 
ifadeler çok az ve basit kelimelerle sınırlı olabileceği gibi temel 
ihtiyaçlarını ifade edemeyecek düzeyde tamamen kaybolabilir. Bu 
evrede bakım ile ilgili sorunlar ön plandadır. Mesane ve bağırsak 
fonksiyon bozuklukları, çiğneme ve yutma bozuklukları görülür.  
Enfeksiyonlar ve epileptik nöbetlere karşı hassasiyet artar. Vücut 
duruş kontrolü de kaybolacağından hasta tekerlekli sandalyeye 
veya yatağa bağımlı olur. Alzheimer hastalığının kendisi ölüme 
sebep olmaz. Sıklıkla rastlanan ölüm nedenleri arasında beslenme 
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bozukluğu ve yatağa bağımlı olma sonrası gelişen bası yaraları, 
akciğer ve üriner sistem enfeksiyonları yer almaktadır.  Alzheimer 
hastalığı beklenen yaşam süresinde kısalmaya neden olur. 
Belirtilerin ortaya çıkmasından itibaren ortalama hastalık süresi 
sekiz ile on yıl arasındadır ancak hastalığa yakalanma yaşı, fi ziksel 
durum, tedavi ve bakım şartları nedeniyle çok daha kısa veya uzun 
olabilir.

Sebepleri ve risk faktörleri
Alzheimer hastalığının nedeni bugüne kadar net bir şekilde 
aydınlatılamamıştır. En önemli risk faktörü yaştır. 65 yaş öncesinde 
nadir durumlarda görülür. 65 yaşında risk % 10 iken 85 yaş üzerinde 
bu oran %50’lere çıkmaktadır. Kadın ve erkek hastalar arasında 
belirgin fark yokken daha ileri yaşlarda kadın nüfusu daha fazla 
olduğundan kadın hasta sayısı artmaktadır. Genetik faktörler 
rol oynamakla beraber belirsizdir. Alzheimer hastalığının analiz 
edilebilen genetik mutasyonlarla ilişkili formları genellikle erken 
başlangıçlı (35-60 yaş) ve hızlı ilerleyicidir. Diğer risk faktörleri 
kafa ve beyin travmaları, tiroid hormon eksikliği gibi hastalıklar, 
depresyon ve madde bağımlılığı gibi psikiyatrik hastalıklar ve 
beyin damarlarındaki damar sertliğini tetikleyen (yüksek tansiyon, 
diyabet, obezite, yağ metabolizması bozuklukları, hareketsiz 
yaşam ve sigara kullanımı) faktörlerdir. Düşük eğitim seviyesi, 
düşük sosyokültürel ve mesleki özelliklerin de hastalığın risk 
faktörleri arasında olduğu tartışılmaktadır.

Tedavi
Alzheimer hastalığı kronik ve ilerleyicidir. Hastalığı 
engelleyebilecek, durdurabilecek veya iyileştirebilecek herhangi 

bir tedavi bulunmamaktadır. Hastaların bağımsızlığını uzun süre 
korumaya ve yaşam kalitelerini artırmaya yönelik tedaviler her 
evrede mevcuttur.

İlaç tedavileri
Sinir hücreleri arasındaki sinyal iletişimini artırmak amacı ile 
antidemans adı verilen ilaçlar kullanılmaktadır. Çoğu hastada 
hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve belirtileri azaltabilirler. 
Depresyon, korku, sanrılar, halüsinasyonlar, yeme ve uyuma 
bozukluklarında ise antidepresanlardan antipsikotiklere kadar bir 
dizi ilaçtan faydalanılmaktadır.

İlaç dışı tedaviler
Hastalığın evresine ve belirtilere göre uygulanabilen bir dizi tedavi 
yaklaşımı bulunmaktadır. Psikoterapi, uzman destekli yardım 
grupları, hafıza eğitimi, bilişsel aktivasyon, çevre terapisi, sanat 
terapisi, ergo ve fi ziksel tedavi gibi yaklaşımlar günlük yaşantıdaki 
bağımsızlığı uzun süre korumaya yönelik tedavi yaklaşımları olarak 
sıralanabilir.  İleri evredeki ve yatağa bağımlı durumdaki hastalara 
uzman ekipler yardımı ile uygulanan yutma, beslenme ve 
rehabilitasyon tedavileri sayesinde ölümcül olabilecek bası yarası 
ve enfeksiyonlar gibi komplikasyonlarla başa çıkılabilmektedir.
Günlük hayat tempomuzda bazen basit unutkanlıklar yaşayabiliriz, 
ancak bu basit unutkanlıklar bazı hastalıkların habercisi olabilir. 
Günümüzde insan hayatının uzaması ile ileri yaş hastalıklarıyla çok 
daha sık karşı karşıya kalmaktayız. Bunların başında da bunama 
(demans) gelmektedir. Bunama bir grup hastalığın genel adıdır. 
Alzheimer hastalığı ise bunamaya neden olan hastalıklar arasında 
büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. 
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HOBİ

Akvaryum kelimesi Latince’den köken alan; su (akva) ve oda 
(rium) kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu biliyor muydunuz?

Akvaryum aslında bir veya birden fazla canlı türünün kontrol altında 
beslenmesi, yaşatılması ve çoğaltılması amacıyla oluşturulan sucul 
bir ortam. Kökenini kimi kaynaklara göre Çin’den, kimi kaynaklara 
göre ise Romalılardan almış. Geçmişte havuzlarla başlayan, 
camın kullanımının artması ile evlerimizin içerisine kadar giren 
akvaryumlar, son yıllarda akrilikten imal edilmeye başlamasıyla 
çeşitli şekil ve boyutlarda dizayn yapılabiliyor.
Akvaryum dünyasına duyulan ilgi, park ve yeşil alanların azalması, 
su ve su altına duyulan ilginin ve doğaya olan özlemin artması ile 

giderek yükseliyor. Çağımızın en önemli hastalığı olan stres ve sinir 
hastalıklarına karşı tedavi edici olarak da önerilen akvaryumların 
aynı zamanda çocuklarda hayvan sevgisinin ve sorumluluk bilinci 
üzerinde de olumlu etkileri yapılan çalışmalar ile ortaya koyuluyor. 
Akvaryum dünyası; süs balıkçılığı, akvaryum merakı, büyük-küçük, 
işi olan olmayan, hayat koşullarından etkilenen etkilenmeyen, her 
kesimden insanın boş zamanını değerlendirmek ve iş ortamının 
yarattığı yorgunluk ve gerilimden kaçış amacıyla dinlendirici 
olması nedeniyle hobi olarak seçtiği bir uğraş. Ev ve iş yerlerinde 
dinlendirici, dinginleştirici özelliğinin yanı sıra dekoratif ve 
mimari olarak da kullanılan akvaryumlar, aynı zamanda ev ve ofi s 
ortamlarında rutubetin dengelenmesine de yardımcı oluyor.

Hobi olmasının yanında ticari önemede sahip olan akvaryum 
sektörü, Uzak Doğu’dan Avrupa’ya; Afrika’dan Amerika’ya kadar 
genişleyen bir sanayi kolu haline geldi. Akvaryumlar tatlı su, acı 
su, tuzlu su ekosistemlerinin kopyalanması ile başlamış olup, 
günümüzde farklı dizaynlara sahip olan terraryum, paladaryum ve 
hatta biyotop tiplerinde yapılıyor. İçerilerinde bitkiler, balıklar, hatta 
sürüngenler besleniyor. Sosyal medyanın ve iletişim ağlarımızın 

Su Aşkı
Akvaryum Dünyası

Eski zamanlarda insanlar doğanın güzelliğine aşık olup, bu 
güzelliği bahçelerine taşıma isteği ile oluşturdukları havuz 
benzeri yapılarla başlayan akvaryum dünyası günümüzde 
uçsuz bucaksız hayallerin süslediği bir dünya haline geldi. 

Dr. F. Sertel Seçer ’00
Su Ürünleri Mühendisi
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günümüzde farklı dizaynlara sahip olan terraryum, paladaryum ve 
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genişlemesinden kaynaklı olarak dünyanın birçok bölgesinde 
yapılan çok çeşitli akvaryum dizaynları artık ülkemizde de yapılıyor. 
Hatta uluslararası arenadaki dizayn yarışmalarına katılan ve kendini 
ispatlamış akvaristlerimiz bulunuyor. Hal böyle olunca hobi olarak 
başlanılan akvaryum dünyasının, aynı su altı dünyası gibi uçsuz 
bucaksız olduğunu söylemek yalan olmaz.

Akvaryum bakımında nelere dikkat etmeliyiz?
Akvaryum hobisi ile ilgilenmeye başlayanların yaptığı hatalardan 
kaynaklı olarak balık ölümleri meydana geliyor. Bu durum hobiye 
olan ilgiyi azaltıyor ya da ortadan kaldırıyor. Bu ölümlerin önüne 
geçmek için uyulması gerekenleri bir kaç madde halinde sıralamak 
gerekirse;
• Balıklar vücut ısılarını bulundukları sucul ortama göre 
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• Akvaryum büyüklüğü, balık sayısı ve akvaryum türüne bağlı 
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• İnternette bulunan bilgiler bazı durumlarda yanıltıcı 
yada yanlış olabileceğini unutmamak gerekir. Bu 
nedenle üniversitelerin su ürünleri fakülteleri veya su 
ürünleri mühendisliği bölümlerinden yardım istemekten 
çekinmeyiniz. 
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Çağrı Mert Bakırcı’yı bize biraz anlatır mısınız?
Merhaba, ismim Çağrı Mert Bakırcı. İlk ve orta okulu TED Ankara 
Koleji’nde okudum. Sonrasında ise Çankaya Milli Piyango Anadolu 
Lisesi’nde eğitim hayatıma devam ettim. 2008 yılında Öğrenci 
Seçme Sınavı’nda aldığım puan doğrultusunda ODTÜ Makina 
Mühendisliği’ni seçtim. Burada okurken, bir yandan da Biyoloji 
Bölümü’nden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden dersler aldım. 
Bu şekilde, biyolojiden gayriresmî bir yan dal yapma imkanı 
buldum. Gayriresmî diyorum, çünkü başvuru zamanını kaçırdığım 
için resmiyete dökemedim. Ancak kendimi biyoloji; özellikle de 
hayvan davranışları, hayvan fi zyolojisi, nörobiyoloji ve evrim 
konusunda epey bir geliştirme imkanı buldum; laboratuvarlarda 
akademik çalışmaların parçası oldum. Bu süreçte Evrim Ağacı’nı 
kurdum. 2013 yılında mezun olduktan sonra, Texas Tech 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne doktora yapmaya 
gittim. Bu süreçte Biyoloji Bölümü’nden de bu defa resmî bir 
şekilde yan dal yaptım, bitirdim. Bu sene içerisinde de doktoramı 
tamamlamayı hedefl iyorum.
Eğitim hayatım boyunca akademik çalışmaların yanında popüler 
bilime de fazlasıyla önem verdim. Evrim Ağacı ile binlerce 
bilimsel içerik yayınladık, Türkiye’nin en büyük evrimsel biyoloji 
oluşumu haline geldik ve birçok ilde seminerler, konferanslar, 
eğitimler düzenledik. Yani olabildiğince çok yönlü olmaya çalıştım 
diyebilirim. Halen de bu şekilde devam etmeye çalışıyorum.

Evrim Ağacı macerası nasıl başladı? Evrim Ağacı’nın 
hede� eri nelerdir? Türkiye’de bilim okuryazarlığını 
arttırma mücadelesinde Evrim Ağacı’nın nerede yer 
almaktadır?
Evrim Ağacı gibi bir oluşumu kurma fi kri ODTÜ’ye ilk girdiğim 

2007 senesinden beri vardı; ancak şartlar gereği Evrim Ağacı 
Topluluğu'nu ve markasını 5 Kasım 2010’da yaratmayı başarabildim. 
Biyoloji Bölümü’ne ve ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu’na gidip 
gelmeye başladığımda, orada çok iyi ve bilgili arkadaşlar edindim. 
Onlarla bir araya gelip Evrim Ağacı’nı kurma isteğimden bahsettim; 
onlar da destek oldular. Macera bu şekilde başladı.
Ancak böyle bir oluşumun asıl itici motoru kararlılık. Evrim Ağacı 
gibi bilim oluşumları önündeki tek engel siyasi ve dinî nedenler 
değil. Örneğin Facebook gibi sosyal medya platformlarının sayfa 
politikaları çok büyük engeller teşkil ediyor. Bir sosyal medya 
oluşumunu büyütmek çok zor bir iş. Bu nedenle biz sosyal medya 
ile ODTÜ’deki fi ziksel ayağı çok dengeli bir şekilde götürmeye 
çalışıyoruz. Ancak bu çok zor bir iş. Benim günümün neresinden 
baksanız 8-10 saatini sırf Evrim Ağacı işleri alıyor. Hele ki doktora 
sonrası iş seçimi devreye girmeye başlayınca, Evrim Ağacı’nı bir “iş” 
olarak görmeye başlamak zorunda kaldım. Bu nedenle Patreon gibi 
platformlar üzerinden okurlarımızdan destek bulmaya çalışıyoruz.
Evrim Ağacı son 7 senede inanılmaz bir büyüme grafi ği çizdi. 
Sosyal medya platformlarında toplamda 1 milyon civarında kişiye 
hitap ediyoruz. İçeriklerimiz her hafta milyonlarca kişi tarafından 
okunuyor, izleniyor. Hedefi miz, Türkiye’nin yaşayamadığı bilimsel 
aydınlanma devrimini Türkiye’de yaşatmak veya bunun bir parçası 

“Kendimi bilim 
insanı olarak 
görüyorum”
Hatalarının hayallerinin önüne geçmesine 
izin vermeyerek  ilgilendiği alanda çalışmaya 
devam eden, Çağrı Mert Bakırcı'04 genç 
yaşta büyük başarılara imza attı.

“Evrim Ağacı incelenmesi 
gereken bir yapı”

Çağrı Mert Bakırcı

Orçun Demirçeken'12
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Merhaba, ismim Çağrı Mert Bakırcı. İlk ve orta okulu TED Ankara 
Koleji’nde okudum. Sonrasında ise Çankaya Milli Piyango Anadolu 
Lisesi’nde eğitim hayatıma devam ettim. 2008 yılında Öğrenci 
Seçme Sınavı’nda aldığım puan doğrultusunda ODTÜ Makina 
Mühendisliği’ni seçtim. Burada okurken, bir yandan da Biyoloji 
Bölümü’nden ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden dersler aldım. 
Bu şekilde, biyolojiden gayriresmî bir yan dal yapma imkanı 
buldum. Gayriresmî diyorum, çünkü başvuru zamanını kaçırdığım 
için resmiyete dökemedim. Ancak kendimi biyoloji; özellikle de 
hayvan davranışları, hayvan fi zyolojisi, nörobiyoloji ve evrim 
konusunda epey bir geliştirme imkanı buldum; laboratuvarlarda 
akademik çalışmaların parçası oldum. Bu süreçte Evrim Ağacı’nı 
kurdum. 2013 yılında mezun olduktan sonra, Texas Tech 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’ne doktora yapmaya 
gittim. Bu süreçte Biyoloji Bölümü’nden de bu defa resmî bir 
şekilde yan dal yaptım, bitirdim. Bu sene içerisinde de doktoramı 
tamamlamayı hedefl iyorum.
Eğitim hayatım boyunca akademik çalışmaların yanında popüler 
bilime de fazlasıyla önem verdim. Evrim Ağacı ile binlerce 
bilimsel içerik yayınladık, Türkiye’nin en büyük evrimsel biyoloji 
oluşumu haline geldik ve birçok ilde seminerler, konferanslar, 
eğitimler düzenledik. Yani olabildiğince çok yönlü olmaya çalıştım 
diyebilirim. Halen de bu şekilde devam etmeye çalışıyorum.

Evrim Ağacı macerası nasıl başladı? Evrim Ağacı’nın 
hede� eri nelerdir? Türkiye’de bilim okuryazarlığını 
arttırma mücadelesinde Evrim Ağacı’nın nerede yer 
almaktadır?
Evrim Ağacı gibi bir oluşumu kurma fi kri ODTÜ’ye ilk girdiğim 

2007 senesinden beri vardı; ancak şartlar gereği Evrim Ağacı 
Topluluğu'nu ve markasını 5 Kasım 2010’da yaratmayı başarabildim. 
Biyoloji Bölümü’ne ve ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu’na gidip 
gelmeye başladığımda, orada çok iyi ve bilgili arkadaşlar edindim. 
Onlarla bir araya gelip Evrim Ağacı’nı kurma isteğimden bahsettim; 
onlar da destek oldular. Macera bu şekilde başladı.
Ancak böyle bir oluşumun asıl itici motoru kararlılık. Evrim Ağacı 
gibi bilim oluşumları önündeki tek engel siyasi ve dinî nedenler 
değil. Örneğin Facebook gibi sosyal medya platformlarının sayfa 
politikaları çok büyük engeller teşkil ediyor. Bir sosyal medya 
oluşumunu büyütmek çok zor bir iş. Bu nedenle biz sosyal medya 
ile ODTÜ’deki fi ziksel ayağı çok dengeli bir şekilde götürmeye 
çalışıyoruz. Ancak bu çok zor bir iş. Benim günümün neresinden 
baksanız 8-10 saatini sırf Evrim Ağacı işleri alıyor. Hele ki doktora 
sonrası iş seçimi devreye girmeye başlayınca, Evrim Ağacı’nı bir “iş” 
olarak görmeye başlamak zorunda kaldım. Bu nedenle Patreon gibi 
platformlar üzerinden okurlarımızdan destek bulmaya çalışıyoruz.
Evrim Ağacı son 7 senede inanılmaz bir büyüme grafi ği çizdi. 
Sosyal medya platformlarında toplamda 1 milyon civarında kişiye 
hitap ediyoruz. İçeriklerimiz her hafta milyonlarca kişi tarafından 
okunuyor, izleniyor. Hedefi miz, Türkiye’nin yaşayamadığı bilimsel 
aydınlanma devrimini Türkiye’de yaşatmak veya bunun bir parçası 

“Kendimi bilim 
insanı olarak 
görüyorum”
Hatalarının hayallerinin önüne geçmesine 
izin vermeyerek  ilgilendiği alanda çalışmaya 
devam eden, Çağrı Mert Bakırcı'04 genç 
yaşta büyük başarılara imza attı.

“Evrim Ağacı incelenmesi 
gereken bir yapı”

Çağrı Mert Bakırcı

Orçun Demirçeken'12

KOLEJLİLER    HAZİRAN2017



50

olmak. Bu nedenle diğer bilim oluşumlarıyla 
birlikte çalışarak varımızı yoğumuzu ortaya 
koyuyoruz. Bugüne kadar başardıklarımız 
ve Evrim Ağacı’nın yarattığı bilim ekolü 
pek çoklarının dikkatini çekti. Yaptıklarımız, 
bugüne kadar 2-3 farklı üniversitede yüksek 
lisans ve doktora tezlerinin konusu veya 
parçası oldu. Avrupa Evrimsel Biyoloji 
Cemiyeti’nden destek almayı başardık. Bunlar 
bizler için çok büyük gurur kaynakları; ancak 
büyüyüşümüze paralel olarak daha çok fazla 
desteğe ihtiyacımız bulunuyor. Evrim Ağacı 
gerçekten oturulup incelenmesi gereken, 
çok ilginç bir yapı.
Az önce sözünü ettiğim ana hedefi mize 
ulaşmamızda en büyük aracımız, elbette ki 
sosyal medya platformlarını; görsel, işitsel 
ve yazılı medya araçlarını; organizasyon 
yazılımlarını ve diğer teknolojik araçları 
sonuna kadar, en iyi şekilde kullanmak. Bizi 
takip eden insanlara en güncel, en güvenilir, 
en isabetli içerikleri sunmak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Hatalarımız mutlaka oluyor, olacaktır da... Ancak 
bu işin en önemli parçası iyi niyet. Biz, yaptığımız her işi iyi niyetle 
yaptık ve yapıyoruz. O nedenle içimiz rahat. 
Er ya da geç, başaracağız.

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü bir Biyoloji/
Biyomekanik yan dalı seçeneği sunmuyor. Zaten oldukça 
ağır bir bölümde okurken sizi bu yönde fazladan ders 
almaya iten neydi? 
Aslında ODTÜ’de yan dal yapmak için kendi bölümünüzün 
izninden ziyade, yan dal veya çift ana dal yapmak istediğiniz 
bölümün izni ve onayı gerekiyor. Ancak bunun belli bir başvuru 
zamanı bulunuyor. Ben yan dal yapmak için gereken tüm 
dersleri, hatta daha fazlasını almıştım ama ne yazık ki başvuruda 
bulunamadım. Dert değil açıkçası, benim ne bildiğim önemli bana 
göre, diplomada yazan şeyler değil.
Biyoloji benim küçüklükten beri hayalimdi. Daha ilkokuldayken 
özellikle canlılar ve genetik ile ilgilenmeye başlamıştım. Hatta 
ortaokul ve lise sıralarında bir yandan hikaye ve roman denemeleri 
yazıyordum; bol bol bilimsel dokunuş vardı, birçoğu da biyoloji 
ve evrim ile alakalıydı. Ancak işte, üniversite sınavında epey iyi 
bir sıralama elde edince, toplumumuzda yer alan histeri beni de 
etkiledi: “Biyoloji okursan iş bulamazsın, bu kadar puana yazık 
etme.” gibi şeyler. O nedenle mühendislik bölümünü seçtim, 
özellikle de robotiğe o dönemlerde biraz ilgi duyduğum için. 
Hayatımdaki en büyük pişmanlıklardan birisidir bu tercihim. 
Eğer biyoloji okumuş olsaydım, şu anda çok daha iyi yerlerde 
olabileceğimi düşünüyorum. Ama tabii ki bunu kesin olarak 
bilmenin bir yolu yok.
Ama yine de yılmadım, hayalimi bir yandan sürdürmek için 
kendimi dersler alarak geliştirmeye karar verdim. Sağ olsun, ODTÜ 

Biyoloji Bölümü’ndeki hocalarım bunu 
garipsemek yerine, tam tersine müthiş 
teşvik oldular. Hatta daha ilk senemde 
sevgili Meral Kence hocamın öğrenci 
asistanlığını yaptım. Sonrasında da 
hocalarla doğrudan çalışma imkanı 
buldum, daha bir lisans öğrencisi olarak... 
Kafamda mühendisliğe girdiğimden beri, 
mühendislik ile biyolojiyi birleştirmek 
vardı. Carnegie Mellon Üniversitesi’nde 
doğadan esinlenen robotik üzerine 
staj yaptım. Sonra da Danimarka Teknik 
Üniversitesi’nde, biyolojiden temel 
alan “kendi kendine organizasyon” 
konusunda bir staj yaptım. Bu şekilde 
kendimi geliştirmeye çalıştım. Toplumsal 
yönlendirmeler sonucu yaptığım hatayı, 
olabildiğince dengelemeye çalıştım ve 
çalışıyorum diyebilirim.

Eğitim hayatınız hem temel 
bilim hem de uygulamalı bilim 

(mühendislik) gibi dışarıdan bakıldığında benzer duran 
ama sorunlara yaklaşımlarında son derece farklı iki 
disiplini içeriyor. Kendinizi daha çok bir bilim insanı olarak 
mı görüyorsunuz yoksa mühendis mi?
Çok güzel bir soru, kendime sıklıkla sorduğum bir soru... Ben 
kendimi bir bilim insanı olarak görüyorum. Mühendisliği severek, 
özümseyerek okuduğumu söyleyemem. Elbette bana çok önemli 
bakış açıları kattı; o ayrı. Ancak her bilim severin hayalinde olan 
“Dünya’yı değiştirme” işini mühendislik aracılığıyla değil, temel 
bilimler ve onların uygulamaları yoluyla yapmayı isteyen biriyim. 
Mühendislik temelime güvensem de, onu severek icra edenlerle 
benzer düzeyde işler başarmak konusunda eksik olduğumu 
düşünüyorum. Bu nedenle mühendislik temelimi, temel bilimlere 
uyarlamaya çalışıyorum. Ama bunu yaparken, ister istemez 
mühendisliğe de katkı sağlamış oluyorum. Bu da kendimi 
mühendislik alanında da geliştirmemi sağlıyor. Her ne kadar ben 
kendimi bir bilim insanı olarak görüp, o şekilde eğitiyor olsam da, 
nihayetinde mühendis temelli olduğum gerçeğini unutmuyorum. 
Bence bu ikisini bir arada götürebilmeyi başaranlar, modern çağda 
geleceği şekillendirecek olanlardır. Ben de onlardan biri olmaya 
gayret ediyorum.

Araştırma alanlarınız ülkemizde maalesef yabancı 
haberlerden çeviri ‘tık tuzağı’ başlıklardan ileri gidemiyor. 
Sizce bu sorunun temelinde ne yer alıyor olabilir? 
Türkiye’de bilim okuryazarlığını yeterli buluyor musunuz?
Yabancı kaynakların dilimize çevrilmesi çabası çok değerli bir 
çaba. Çünkü ülkemiz, ikinci dil olarak İngilizce bilmek konusunda 
tüm Avrupa ülkeleri arasında Azerbaycan ile birlikte sondan ikinci 
sırada. Dolayısıyla önemli konuların, o alanların uzmanı kişilerce 
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ve evrim ile alakalıydı. Ancak işte, üniversite sınavında epey iyi 
bir sıralama elde edince, toplumumuzda yer alan histeri beni de 
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etme.” gibi şeyler. O nedenle mühendislik bölümünü seçtim, 
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olabileceğimi düşünüyorum. Ama tabii ki bunu kesin olarak 
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Ama yine de yılmadım, hayalimi bir yandan sürdürmek için 
kendimi dersler alarak geliştirmeye karar verdim. Sağ olsun, ODTÜ 

Biyoloji Bölümü’ndeki hocalarım bunu 
garipsemek yerine, tam tersine müthiş 
teşvik oldular. Hatta daha ilk senemde 
sevgili Meral Kence hocamın öğrenci 
asistanlığını yaptım. Sonrasında da 
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Üniversitesi’nde, biyolojiden temel 
alan “kendi kendine organizasyon” 
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kendimi geliştirmeye çalıştım. Toplumsal 
yönlendirmeler sonucu yaptığım hatayı, 
olabildiğince dengelemeye çalıştım ve 
çalışıyorum diyebilirim.

Eğitim hayatınız hem temel 
bilim hem de uygulamalı bilim 

(mühendislik) gibi dışarıdan bakıldığında benzer duran 
ama sorunlara yaklaşımlarında son derece farklı iki 
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Araştırma alanlarınız ülkemizde maalesef yabancı 
haberlerden çeviri ‘tık tuzağı’ başlıklardan ileri gidemiyor. 
Sizce bu sorunun temelinde ne yer alıyor olabilir? 
Türkiye’de bilim okuryazarlığını yeterli buluyor musunuz?
Yabancı kaynakların dilimize çevrilmesi çabası çok değerli bir 
çaba. Çünkü ülkemiz, ikinci dil olarak İngilizce bilmek konusunda 
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dilimize kazandırılması çok büyük bir katkı.
Ancak yabancı kaynaklarda da, Türkiye’de olduğu gibi tık tuzağı 
başlıkları çok yaygın bir şekilde görülüyor. Bu başlıklara kanıp, 
heyecanla çeviriye girişen kişiler de kimi zaman ister istemez bu 
furyayı ülkemize taşıyorlar. Bilim alanında bu çok sık yaşanıyor; çünkü 
siyaset, din, vs. konular insanları artık boğacak düzeyde... Birisi “Kansere 
çare ilaç!” ya da “Yakında ölümsüzlük geliyor!” gibi bir başlık attığında, 
insanların hayal güçleri tetikleniyor ve o başlıklara kanıyorlar. 

Asıl sıkıntı, başlıklardan ötesini okumadan kabullenmekte ve sosyal 
medya üzerinden bunları detaylara bakmaksızın paylaşmakta... Bu 
da, bilim okuryazarlığının pratik olarak sıfır noktasında olmasından 
kaynaklanıyor. Sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede böyle bir 
sıkıntı var. Bilim, sadece “parlak ve çekici” kısımlarıyla ön plana 
geliyor. Kimse bir kelebeğin kanadındaki molekülün yapısıyla ilgili 

bir araştırmayı okumak istemiyor. Herkes çok büyük sorulara, çok 
basit cevaplar peşinde: “Kanseri çözen bitki”, “Ölümsüzlük geliyor.” 
gibi başlıkların rağbet görmesi de bundan... Bizim önce bilim 
sevgisini, sonrasında bilim okuryazarlığını toplumumuza aşılamamız 
gerekiyor. İşte benim Evrim Ağacı’nda yapmaya çalıştığım da tam 
olarak bu. Haber başlıklarına hemen atlamadan, ama bir üniversite 
dersi edasına da sokmaksızın, sıkıcı olmadan, bilimin özünü bir 
bütün olarak aktarmak. Bu çok zor bir iş, elimizden geleni yapıyoruz.

Bu keyi� i ve bilgilendirici söyleşi için teşekkür ederiz. 
Asıl ben teşekkür ederim. Çok keyifl i bir sohbet oldu benim için! 
TED Ankara Koleji, benim için asla unutmayacağım bir deneyimdir; 
bana çok şey katmış bir yuvadır. Bu yuvanın diğer bireyleriyle 
iletişime geçme fırsatı benim için çok kıymetli. Bu nedenle de bana 
zaman ve yer ayırdığınız için ayrıca teşekkür ederim.

“Popüler bilime önem 
veriyorum”
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GÜZELLİK

Öncelikle, botoks nedir?

‘Botoks’ hakkında 
doğrular ve yanlışlar
Zaman akıp gidiyor. Gülüyoruz, ağlıyoruz, yüzümüz 
her gün şekilden şekle giriyor. Ve zaman yüzümüzde 
tüm bunların izlerini bırakıyor. Bu durumdan 
kaçmak imkansız ancak etkilerini azaltmak ve 
geciktirmek mümkün. İşte tam bu nokta da botoks 
herkesin kurtarıcısı oluyor. Botoksla ilgili en çok 
sorulan soruları sizler için derledim. 

Botoks veya doğru adıyla ‘botulinum toksin,’ 
Clostridium Botulinum adlı bakteriye ait bir toksindir.  
Botoks; kırışıklıkları gidermede cerrahi olmayan, 
kozmetik ürün olarak kabul edilmektedir. Botoks 
hakkında yaygın olarak bilinen bir yanlışta içerisinde 
zehir olduğu söylentisidir. Tıbbi ve kozmetik 
amaçlarla kullanılan botulinum toksini teknolojik 
olarak ileri derecede safl aştırılmış ve dolayısıyla 
insan vücuduna zarar vermeyecek hale getirilmiştir. 
Bir botoks şişesinde zehirlenme oluşturabilecek 
aktif botulinum toksininin ancak 200 milyonda biri 
kadar toksin bulunmaktadır ve teknolojik safl aştırma 
işlemi sayesinde son derece güvenilirdir. 

Tıbbi anlamda botoks, 1950’lerden itibaren 
önce şaşılık tedavisinde ardından da bazı 
nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. 
Kozmetik etkileri özellikle de yüzün üst 
yarısında oluşturduğu etkileri göz için 
yapılan uygulamalar sırasında fark edilmiş ve 
ardından baş döndüren bir hızla kozmetik 
kullanımı başlamıştır. Nitekim FDA (Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesi) 2002 yılında alın ve kaş 
ortası kırışıklıkların, 2 yıl sonra da göz çevresi 
kırışıklıkların tedavisinde botoks kullanımına 
onay vermiştir. 
Şu anda ‘botoks uygulaması’ dünyada en fazla 
rağbet gören kozmetik uygulamadır. Etkinlik, 
güvenlik ve kısa sürede elde edilen dramatik 
sonuçlar bu popülaritenin haklı sebepleridir. 
Bugün botoks uygulamaları cerrahi olmayan 
kozmetik işlemler arasında sadece Amerika’da 
yıllık 1,5 milyonun üzerinde uygulama ile birinci 
sırada yer almaktadır. 

Botoks uygulamaları ne 
kadar süredir yapılıyor? Botoks nasıl bir etki oluşturuyor?

Botulinum toksin kasların kasılmasını sağlayan sinir uyarılarını 
bloke ederek etki gösterir. Kozmetik uygulamalardaki hedef, 
kırışıklık oluşmasına neden olan mimik kaslarının kasılmasını geçici 
olarak zayıfl atmaktır. Doğru bir botoks uygulaması sonrası kırışıklık 
oluşturacak düzeyde kasılan mimik kaslarının etkinliği azalır ve daha 
aydınlık, canlı ve parlak bir görünüm ortaya çıkar. Özellikle yüz üst 
yarısında botulinum toksin etkisi benzersizdir. 
Botulinum toksin kozmetik amaçlar, nörolojik hastalıklar ve göz 
hastalıkları dışında farklı etki mekanizmalarıyla aşırı terleme, rozasea 
ve migren gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. 

Kozmetik amaçlı botoks kaç 
yaşından itibaren yapılabilir?
Botoks mevcut kırışıklıkların açılmasını sağladığı ve yeni kırışıklık oluşumunu 
da azalttığı için kırışıklıkların belirginleşmeye başladığı dönemden itibaren 
yapılabilir. Herkesin deri özellikleri ve kırışıklık oluşma zamanı ve şekli farklı 
olduğundan net bir yaş sınırı yoktur. 

Prof. Dr. Pelin Koçyiğit'89
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Hayır, botoks uygulamaları herhangi bir şişliğe neden olmaz. 
Sadece enjeksiyon yapılan bölgelerde enjeksiyonun etkisiyle 
geçici kırmızı noktalar oluşabilir ancak bunlar dakikalar içerisinde 
kaybolur. Botoks uygulamaları sıklıkla bir arada yapılan ve 
uygulandığı bölgede hacim oluşturan dolgu uygulamalarıyla 
karıştırılmamalıdır.

Tabii ki erkeklere de botoks uygulamaları başarıyla yapılabilir. 
Günümüzde botoks yaptıran her 10 kişiden biri erkek olup 
oran hızla artmaktadır. Sonuçta kırışıklıkların giderilmesi hedef 
alındığında erkekler de benzer ihtiyacı hissetmektedir. Ancak 
erkeklerde kas gücü, ihtiyaç duyulan botoks miktarı ve enjeksiyon 
bölgeleri kadınlara göre belirgin farklılık gösterir. Ayrıca sosyal 
nedenler de göz önüne alınarak uygulamalar kişiye göre dikkatle 
planlanmalıdır.

Teorik anlamda gebelikte veya emzirme döneminde botoks 
uygulamasına herhangi bir engel olmamakla birlikte etik açıdan 
uygulanmaması daha uygundur. 

Hem evet hem hayır! Doğru bir şekilde yapılmış botoks 
uygulamasından sonra daha canlı ve hatta daha genç bir görünüm 
elde edilir. Bu görüntü çevredekilerde iyi dinlenmiş, sağlıklı bir 
görünüm hissi yaratır. Ancak doğru yapılmayan bir botoks gerekli 
ifadelerin verilemediği donuk ve gergin bir ifade oluşturur ki bu 
da etraf tarafından kolayca hissedilir. Ayrıca yanlış yapılan botoks 
uygulamalarında asimetrik görünümler, göz kapağı düşmeleri gibi 
istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkabilir. 

Standart bir botoks uygulaması yaklaşık 15-20 dakika kadar sürer. 
Sonrasında da görünüm açısından bir değişiklik oluşturmadığından 
gerçekten de öğlen arası uygulaması olarak da adlandırılmaktadır. 
Kişi botoks uygulamasından sonra rahatlıkla işine geri dönebilir. 

Botoks uygulamasından önce özel bir hazırlığa gerek yoktur. 
Enjeksiyon noktalarında morarma gibi nadir görülen yan etkileri 
engellemek açısından kan sulandırıcı etkisi olan aspirin, E vitamini 

Botoks şiş bir görünüm 
oluşturur mu?

Erkekler de botoks 
uygulaması yaptırabilir mi?

Gebelik döneminde 
botoks yaptırılabilir mi?

Çevremdekiler botoks 
yaptırdığımı fark eder mi?

Uygulamalar ne kadar sürer? 
Gerçekten öğle yemeği saatleri 
yeterli midir?

Botoks uygulamasına gelirken 
yapmam veya yapmamam 
gereken şeyler var mı?
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Hayır, botoks uygulamaları herhangi bir şişliğe neden olmaz. 
Sadece enjeksiyon yapılan bölgelerde enjeksiyonun etkisiyle 
geçici kırmızı noktalar oluşabilir ancak bunlar dakikalar içerisinde 
kaybolur. Botoks uygulamaları sıklıkla bir arada yapılan ve 
uygulandığı bölgede hacim oluşturan dolgu uygulamalarıyla 
karıştırılmamalıdır.

Tabii ki erkeklere de botoks uygulamaları başarıyla yapılabilir. 
Günümüzde botoks yaptıran her 10 kişiden biri erkek olup 
oran hızla artmaktadır. Sonuçta kırışıklıkların giderilmesi hedef 
alındığında erkekler de benzer ihtiyacı hissetmektedir. Ancak 
erkeklerde kas gücü, ihtiyaç duyulan botoks miktarı ve enjeksiyon 
bölgeleri kadınlara göre belirgin farklılık gösterir. Ayrıca sosyal 
nedenler de göz önüne alınarak uygulamalar kişiye göre dikkatle 
planlanmalıdır.

Teorik anlamda gebelikte veya emzirme döneminde botoks 
uygulamasına herhangi bir engel olmamakla birlikte etik açıdan 
uygulanmaması daha uygundur. 

Hem evet hem hayır! Doğru bir şekilde yapılmış botoks 
uygulamasından sonra daha canlı ve hatta daha genç bir görünüm 
elde edilir. Bu görüntü çevredekilerde iyi dinlenmiş, sağlıklı bir 
görünüm hissi yaratır. Ancak doğru yapılmayan bir botoks gerekli 
ifadelerin verilemediği donuk ve gergin bir ifade oluşturur ki bu 
da etraf tarafından kolayca hissedilir. Ayrıca yanlış yapılan botoks 
uygulamalarında asimetrik görünümler, göz kapağı düşmeleri gibi 
istenmeyen sonuçlar da ortaya çıkabilir. 

Standart bir botoks uygulaması yaklaşık 15-20 dakika kadar sürer. 
Sonrasında da görünüm açısından bir değişiklik oluşturmadığından 
gerçekten de öğlen arası uygulaması olarak da adlandırılmaktadır. 
Kişi botoks uygulamasından sonra rahatlıkla işine geri dönebilir. 

Botoks uygulamasından önce özel bir hazırlığa gerek yoktur. 
Enjeksiyon noktalarında morarma gibi nadir görülen yan etkileri 
engellemek açısından kan sulandırıcı etkisi olan aspirin, E vitamini 

Botoks şiş bir görünüm 
oluşturur mu?

Erkekler de botoks 
uygulaması yaptırabilir mi?

Gebelik döneminde 
botoks yaptırılabilir mi?

Çevremdekiler botoks 
yaptırdığımı fark eder mi?

Uygulamalar ne kadar sürer? 
Gerçekten öğle yemeği saatleri 
yeterli midir?

Botoks uygulamasına gelirken 
yapmam veya yapmamam 
gereken şeyler var mı?

KOLEJLİLER    HAZİRAN2017

ve antiinfl amatuar ilaçları en az 1 hafta öncesinden itibaren 
kullanmamaya dikkat etmek yeterlidir. 

Botoksun etkisinin başlaması günler içerisinde olur. Genellikle 
etkinliğin ilk belirtileri iki, üç günde alın bölgesinden başlar. 
Etkinliğin tam olarak ortaya çıkması iki haftayı bulur. Sonuç iki 
haftanın sonunda değerlendirilmeli gerekirse küçük rötuşlarla tam 
istenen görünüm elde edilmelidir. 

Bazı kas ve sinir sistemi hastalıklarının varlığında botoks 
uygulamaları yapılmamalıdır. Bu tür hastalıkları olanlar botoks 
uygulamaları açısından mutlaka doktorlarıyla görüşmelidir. 

Botulinum toksini deride uygun katmana enjekte edildiğinde ter 
bezlerinin aşırı salgı yapmasını engeller. Bu etki özellikle koltuk 
altı ve avuç içi aşırı terlemelerinin tedavisinde son derece başarılı 
sonuçlar sağlamaktadır. Yine herhangi bir sebeple vücutta bölgesel 
aşırı terleme alanları varsa bu bölgelere yapılacak enjeksiyonlar ile 
terleme düzeyleri belirgin şekilde azaltılabilmektedir. 
Botulinum toksin uygulamaları özellikle avuçiçi ve koltukaltı 
terlemesi nedeniyle ciddi sosyal sorunlar yaşayan ve günlük 
aktiviteleri etkilenen kişilerde yaşam kalitesinin ciddi biçimde 
artmasını sağlamıştır.  Etki yapılan uygulamanın etkinliğine ve 
terlemenin şiddetine bağlı olarak 4-8 ay arasında değişmektedir. 
Tekrarlayan uygulamalar ile etki süresinin uzaması da mümkündür. 

Doğru bir şekilde yapılan botoks işlemlerinin güvenlik düzeyi 
çok yüksektir. Bu konuda eğitimli ve deneyimli kişiler tarafından 
yapıldığında komplikasyon oluşma ihtimali çok düşüktür ve ortaya 
çıkan yan etkiler de büyük oranda kısa sürede kaybolan hafi f yan 
etkilerdir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki botoks sadece bu 
konuda yeterli bilgi ve tecrübesi olan kişiler tarafından yapıldığında 
bu denli güvenlidir. Enjeksiyon noktaları ve miktarı kişiler arasında 
büyük farklılık gösterir. Kesinlikle her kişiye uygulanabilecek 
standart bir enjeksiyon şeması yoktur. Dolayısıyla her işlem kişiye 
özel olup titizlikle değerlendirilmelidir. 
En çok sorulan sorulardan biri botoks enjeksiyonundan 
sonra toksinin kan yoluyla herhangi bir yan etki oluşturup 
oluşturmayacağıdır. Doğru enjeksiyon yapıldığında toksin sadece 
enjeksiyon bölgesini etkiler, o nedenle başka bir bölge veya 
organda etki gösterebilmesi mümkün değildir. Toksine karşı alerjik 
reaksiyonlar da son derece nadirdir. 
En sık karşılaşılan yan etki enjeksiyon bölgesinde noktasal 
morluklardır. İşlem öncesi kan sulandırıcı, ağrı kesici-antiinfl amatuar 
ilaçlar veya vitamin kullananlarda bu ihtimal artar. Ayrıca enjeksiyon 
günü başağrısı görülebilir. Nadiren başağrısı süresi uzayabilir. 
Yine az görülen yan etkilerden biri özellikle kaş arası ve alın 
uygulamalarında toksinin etraf dokuda gösterdiği etki nedeniyle 
gelişen kaş ve göz kapağı düşmeleridir. Nadiren çift görme 

oluşabilir. Göz kapağı düşmesi erkenden başlanacak göz 
damlalarıyla kısa sürede düzeltilebilir. Hatta hiçbir tedavi verilmese 
bile genellikle 3-4 haftada kendiliğinden düzelir. Kaşlarda anormal 
kalkış veya düşüklükler yapılacak botoks rötuşlarıyla düzeltilebilir. 
Ağız, çene ve boyun bölgesine yapılan uygulamalarda dudak 
asimetrisi ve ağız hareketlerinde bozulma gelişebilir. Bu yan etki de 
genellikle haftalar içinde geriler. 

Botoks uygulamaları kesinlikle tıbbi müdahalelerin mümkün 
olduğu ortamlarda ve bu konuda  eğitimli ve deneyimli hekimler 
tarafından yapılmalıdır. Her ne kadar güvenli işlemler olsa da botoks 
uygulamaları da tıbbi özelliği olan enjeksiyonlardır ve bu konuda 
eğitim almış hekimler dışında hiç kimse tarafından uygulanamaz.

Botoksun tam etkisi yaklaşık 4 ay sürer. Daha sonra giderek 
azalmaya başlar. Belirgin kırışıklıkları olan ve kas kuvveti fazla olan 
kişilerde 4-5 ay sonra uygulamanın yenilenmesinde fayda vardır. 
Ancak etki süresinin optimal olduğu kişilerde yılda 2 uygulama 
ideal olacaktır. 

Botoks etkisi ne zaman ortaya 
çıkar?

Botoks herkese yapılabilir mi?

Terleme botoksu nedir?

Botoksun yan etkisi var mı?

Botoksumu nerede 
yaptırmalıyım?

Botoksun etkisi ne kadar 
süre devam eder? Ne sıklıkta 
enjeksiyon yaptırılmalı?
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Aklınıza En Çok Takılan Beslenme Soruları
Sağlıklı beslenme konusunda gerek medyada duyduklarınız, 
gerekse konusunun uzmanı olmayan kişilerin aklınızı karıştırdığının 
farkındayım. Bu bilgi kirliliğinden sıyrılıp aklınıza takılan beslenme 
sorularını cevaplayarak hem bu kirliliği temizleyelim hem de bu 
soru işaretlerini tamamen ortadan kaldıralım. 

Metabolizmamı nasıl hızlandırabilirim? 
Metabolizma hızınızı arttırmak için bütün besin öğelerinden yeterli ve dengeli 
şekilde beslenmeli ve vücudunuzun ihtiyaçlarına cevap vermelisiniz. Düzenli 
olarak su içmeyi, mutlaka kahvaltı yapmayı, ara öğünlerde sağlıklı bir şeyler 
atıştırmayı alışkanlık edinerek metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Gün 
içerisinde salata ve sebze tüketimine özen göstermek, süt ve süt ürünlerinden 
1-2 porsiyon tüketmek, et ve et ürünlerinin yüksek proteinli ve düşük yağ 
içeriğine sahip olanlarını tercih etmek de metabolizmanızı hızlandırmak için 
mutlaka yapmanız gerekenlerden. Günde 2-3 fi ncan kadar yeşil çay veya 
beyaz çay tüketip, bu programa biraz da spor eklerseniz metabolizmanızın 
hızlanmaması için hiçbir sebep kalmaz. Eğer düzenli beslendiğiniz ve 
egzersiz yaptığınız halde sonuç görmekte zorlanıyorsanız kan değerlerinize 
baktırmanız iyi olabilir. Vücudunuzdaki sıkıntının sebebi herhangi bir vitamin-
mineral eksikliği veya herhangi bir rahatsızlık olabilir.

Yağlar şişmanlatır mı?
Sağlıklı bir bireyin beslenmesinde günlük 
alması gereken kalorinin %25-30'u yağlardan 
gelmelidir. Bu miktar vücudunuzun, yağda eriyen 
vitaminlerden yararlanması, sindirim sisteminin 
düzenli çalışması, büyüme, gelişme ve deri sağlığı 
için önemlidir. Ancak kilo almak istemiyorsanız 
ihtiyacınız olan yağ miktarını aşmamalı ve tercihi 
sağlıklı yağlardan yana kullanmalısınız.

Gerçekten iyi yağ-kötü yağ diye bir 
ayrım var mı? Nasıl ayırmalıyım?
Bugüne kadar “Yağ tüketimi vücudu 
yağlandırır” diyerek bazı yağlara 
haksızlık ettiğimiz bir gerçek. 
Çünkü bütün yağlar kötü değil 
ve kalp sağlığımızı koruyan hatta 
yağ yakımına yardımcı olan yağlar 
var. Örneğin; avokado, zeytinyağı, 
ceviz, badem, fındık, kaju, balık 
yağı, keten tohumu gibi sağlıklı 
yağlara beslenme düzeninizde 
belirli miktarda yer vermeye 
mutlaka dikkat etmeli ve sağlıksız 
yağlara karşı kendinizi korumalısınız. 
Örneğin; dışarıdan aldığınız ambalajlı 
yiyeceklerin içerisindeki trans 
yağlardan olabildiğince uzaklaşın. 
Çünkü bu sağlıksız yağlar size tam 
olarak da korktuğunuz şeyi yaparlar; 
vücudunuza zarar verirler ve daha 
fazla yağlanmanıza sebep olurlar. Son 
olarak iyi yağların kendi yüzünüzden 
kötü yağlara dönüşmesine sebep 

olmayın. Demek istediğim badem, 
fındık vb. kuruyemişleri kavrulmuş, 
yağlı balıkları kızarmış, zeytinyağını 
kızarmış olarak tüketmeyin. Çünkü 
onları bu şekilde tüketmeniz 
bu yağların besleyici ve sağlıklı 
özelliklerinin yok olmasınasebep olur.

Dyt. Oya Neva Demirkol'09
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KOLEJLİLER    HAZİRAN2017

Aslında protein karşıtı bilgiler sandığınız gibi proteine karşı 
açılmış bir savaş değil. Buradaki asıl savaş proteinin fazla 
tüketilmesine karşı; çünkü aşırı protein tüketimi vücudun aşırı sıvı 
kaybından, böbreklere yük binmesine, karbonhidrat tüketiminin 
azaltılmasından dolayı ileride bazı kanser türlerinin görülmesine 
sebep olabiliyor. Her şeyi gereksinimimiz kadar kullandığımız ve 
tükettiğimiz sürece endişelenmenize gerek yok.

Yağ yakımını arttırmak istiyorsanız egzersizinize dikkat ettiğiniz 
kadar günlük ihtiyacınız olan kaloriye ve tükettiğiniz besinlerin 
kalitesine de özen göstermelisiniz. Günlük beslenmenizde somon 
ve diğer yağlı balıklar, tavuk/hindi göğsü, az yağlı veya yağsız süt, 
hindi füme, probiyotik yoğurt, yumurta, mantar, lor peyniri gibi 
bol proteinli yiyecekleri tüketmek yağ yakımını hızlandırmanıza 
yardımcı olacaktır. Tam tahıllı ekmek, tam tahıllı makarna, yulaf, 
kuru baklagiller gibi yüksek lif içeriğine sahip besinlerin de 
hakkını vermek lazım. Bu besinler de hem uzun süre tok kalmanızı 
sağlayacak hem de yüksek lif içeriğiyle sindirim sisteminizin sağlıklı 
çalışmasına yardımcı olacak. Yabanmersini, çilek, muz, çiğ badem/
fındık, ceviz yağ yakımını sağlamak için beslenme programınızda 
mutlaka olması gereken besinler. Yağlarınızdan daha kısa sürede 
kurtulmak istiyorsanız sebze tüketimini asla ihmal etmemeli, 
günde 2.5-3 lt su tüketimini ve ara öğünlere 1-2 fi ncan yeşil çay 
veya beyaz çay eklemeyi eksik etmemelisiniz. 

Vücudumuz karbonhidratları birincil enerji kaynağı olarak kullanır. 
Spor yapmayan bir bireyin ihtiyacı olan karbonhidrat miktarı 
günlük alması gereken kalorinin %55-60’ı iken, spor yapan bir 
bireyde bu değer %60-65 arasındadır. Karbonhidratların en 
önemli özelliklerinden biri kas ve karaciğerde yedek enerji olarak 
kullanılmak üzere glikojen halinde depolanması. Glikojen, kısa 
süreli fakat şiddetli efor gerektiren aktivitelerde ve egzersiz 
başlangıcında temel enerji kaynağıdır. Günlük karbonhidrat 
alımınız yetersiz olduğunda kan şekerinde ve karaciğer glikojeninde 
azalma olacağı için performansınız olumsuz yönde etkilenebilir. 
Dahası B vitamini, bazı aminoasitler ve lif eksiliği görülebilir. Bütün 
bunlar performansınızda azalmaya, unutkanlığa, sindirim sistemi 
rahatsızlıklarına, sinir sistemi bozukluklarına ve kalp hastalıklarına 
yol açabilir.

Açıkça söylemek gerekirse günlük beslenmenizde özellikle 
ön planda olması gereken besinler yok. Her besin öğesinden 
ihtiyacınız kadar, dengeli ve sağlıklı bir şekilde tükettiğinizde zaten 

her besinin sizin için ayrı ayrı önemi olduğunu görmüş oluyorsunuz. 
“Özellikle şu besin ön planda olmalı ve fazla tüketilmeli” gibi bir 
yanılgıya düşmeyin. Unutmayın mucizevî bir besin yok, ama her 
besinin sizin için sakladığı ayrı ayrı mucizesi var!

Kilonuza ve sağlıklı beslenmeye önem veriyorsanız ilk dikkat 
etmeniz gereken besin grubu; işlenmiş gıdalar.  Oldukça yüksek 
yağ ve şeker oranına sahip ambalajlı gıdalardan, fast-food 
restoranlarından, gazlı, şekerli ve asitli içeceklerden olabildiğince 
uzak durmalısınız. Kan şekerini hızlı yükseltecek beyaz pirinç 
ve beyaz ekmek gibi glisemik indeksi yüksek yiyecekler yerine, 
tam tahıllı ve bol lifl i esmer pirinç, bulgur, kinoa, yulaf gibi 
glisemik indeksi düşük besinler seçmelisiniz. Sağlıklı beslenmeye 
başladığınızdan itibaren damak tadınız değişeceği için bir daha 
yağ ve şeker dolu besinleri tüketmeyeceğinize eminim!

1. Süt ve süt ürünlerini mümkün olduğunca az yağlı veya yağsız 
tüketmeye çalışın.

2. Et ve et ürünlerinin az yağlı; fakat yüksek proteinli olanlarını 
tercih etmeye özen gösterin. (Hindi füme, tavuk göğüs, hindi 
göğüs,... gibi)

3. Sağlıklı yağları düzenli olarak mutlaka tüketin; ancak miktarına 
dikkat edin! Unutmayın, vücudunuz 1 gram yağı yakmak için 
9 kalori harcıyor!

4. İşlenmiş gıdaların içerisindeki sağlıksız yağlardan uzak 
durun! Bu yağlar damarlarımızın tıkanmasına, vücudunuzun 
yağlanmasına ve vücudunuzun strese girmesine sebep 
oluyor!

5. Eğer salata yapmaya üşeniyorsanız, yeşilliklerinizi haftasonu 
yıkayın ve kalın kapaklı bir kabın içerisinde buzdolabında 
muhafaza edin. Böylece haftaiçi salata yapmak sizin için hiç 
zor olmayacak! 

Kilonuzu ve yağ oranınızı kontrol etmek 
istiyorsanız bu ipuçlarına kulak verin!

Protein karşıtı bilgilere 
inanmalı mıyım?

Yağ yakımını nasıl 
artırabilirim?

Düşük karbonhidrat diyetleri 
bana zarar verir mi?

Günlük beslenmemde hangi 
gıdalar ön planda olmalı?

Kiloma dikkat ederken hangi 
gıdalardan uzak durmalıyım?
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“Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ”
Arabuluculuk, özel hukuk alanındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması 
için başvurulan ve dostane çözüm yollarından bir tanesi olup, ilgililerce dünya 

üzerinde en çok tercih edilen uyuşmazlık çözüm yönetimidir.

İnternet üzerinde arabuluculuk kurumunun oldukça fazla 
tanımına rastlamak mümkündür. Türk Hukuk Sistemine, 6325 
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile dahil 
oldu. Temel bir kanuni düzenlemenin yapılmış olmasının 
yanında, ikincil bir düzenleme olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği çıkarılmıştır. Kurumun tanımı 
konusunda ülkemizdeki yasadan alıntı yapacak olursak, 6325 
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) 
md 2/1-b bendi “Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve 
müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafl arı bir araya getiren, 
onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini 
kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin 
kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve 
bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen 
uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlamaktadır. 

Dünyada arabuluculuğa neden gereksinim duyuldu ve ilk kimler 
bu uygulamayı tercih etti sorusunun yanıtını arayacak olursak; 
medeni ve ticari arabuluculuk, ilk olarak, tarafl arın resmi mahkeme 
davası kaynaklı yüksek maliyet ve zamandan kurtulma ihtiyacının 
karşılanmasına yardım etmek için, 20. yüzyılın ortalarında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık, Avustralya 
ve Kanada dâhil olmak üzere diğer ülkeler de aynı yolu izlemiş ve 

arabuluculuk gün geçtikçe dünya genelinde birçok ülkede dava 
açmanın kabul görmüş bir alternatifi  haline gelmiştir.

Arabuluculuk,  özellikle ticaret, inşaat, işyeri ve istihdam, aile, kamu 
hukuku, bedensel zarar, tıp alanındaki ihmali davranışlar, şirket ve 
ortaklık süreçleri dâhil çeşitli iş sektörlerinde bilinir hale gelmiş ve 
çok çeşitli sözleşme farklılıklarına uygulanmasının yanı sıra, genel 
olarak medeni hukukun gelişiminde giderek daha da önemli bir 
rol üstlenmiştir.

Arabulucu eğitimine dayanak oluşturan temel yetkinliklerin 
geniş bir uygulama alanı olduğu görülmüştür. Bu yetkinliklerin 
kullanılabileceği arabuluculuk “şemsiyesi”, çatışma ve zorlu 
görüşmelerin yıkıcı sonuçlarından, kuruluşları ve bireyleri 
koruyacak şekilde sürekli büyümektedir. Arabuluculuk, çok sayıda 
uyuşmazlık çözüm sürecinden yalnız biridir. Tahkim gibi bazı 
süreçler, seçilen (veya genellikle atanan) yansız bir kişi tarafından 
sürecin sonucunda tarafl ara bir karar (hüküm) sunulması 
bakımından yargılayıcıdır. Arabuluculuk, sürecinde arabulucu 
görevi ifa eden kişi uyuşmazlık yaşayan tarafl ara doğrudan hiçbir 
yönlendirme de bulunmadığı gibi, tarafl arın kendi aralarında 
sonuca veya uzlaşmaya varmasına yardım etmeyi amaçlamıştır. 
Bu nedenle müzakere, uzlaştırma ve tahkim gibi diğer süreçler 
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“Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk ”
Arabuluculuk, özel hukuk alanındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması 
için başvurulan ve dostane çözüm yollarından bir tanesi olup, ilgililerce dünya 

üzerinde en çok tercih edilen uyuşmazlık çözüm yönetimidir.

İnternet üzerinde arabuluculuk kurumunun oldukça fazla 
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sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile dahil 
oldu. Temel bir kanuni düzenlemenin yapılmış olmasının 
yanında, ikincil bir düzenleme olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği çıkarılmıştır. Kurumun tanımı 
konusunda ülkemizdeki yasadan alıntı yapacak olursak, 6325 
sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) 
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kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve 
bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen 
uyuşmazlık çözüm yöntemi” olarak tanımlamaktadır. 

Dünyada arabuluculuğa neden gereksinim duyuldu ve ilk kimler 
bu uygulamayı tercih etti sorusunun yanıtını arayacak olursak; 
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arabuluculuk gün geçtikçe dünya genelinde birçok ülkede dava 
açmanın kabul görmüş bir alternatifi  haline gelmiştir.
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çok çeşitli sözleşme farklılıklarına uygulanmasının yanı sıra, genel 
olarak medeni hukukun gelişiminde giderek daha da önemli bir 
rol üstlenmiştir.

Arabulucu eğitimine dayanak oluşturan temel yetkinliklerin 
geniş bir uygulama alanı olduğu görülmüştür. Bu yetkinliklerin 
kullanılabileceği arabuluculuk “şemsiyesi”, çatışma ve zorlu 
görüşmelerin yıkıcı sonuçlarından, kuruluşları ve bireyleri 
koruyacak şekilde sürekli büyümektedir. Arabuluculuk, çok sayıda 
uyuşmazlık çözüm sürecinden yalnız biridir. Tahkim gibi bazı 
süreçler, seçilen (veya genellikle atanan) yansız bir kişi tarafından 
sürecin sonucunda tarafl ara bir karar (hüküm) sunulması 
bakımından yargılayıcıdır. Arabuluculuk, sürecinde arabulucu 
görevi ifa eden kişi uyuşmazlık yaşayan tarafl ara doğrudan hiçbir 
yönlendirme de bulunmadığı gibi, tarafl arın kendi aralarında 
sonuca veya uzlaşmaya varmasına yardım etmeyi amaçlamıştır. 
Bu nedenle müzakere, uzlaştırma ve tahkim gibi diğer süreçler 
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gibi yönlendirici yahut yargılayıcı değildir. Türkiye'de 2012 yılında 
yürürlüğe giren arabuluculuk, "alternatif uyuşmazlık çözümü" yolu 
olarak uygulanmaya başlamıştır.

Hangi uyuşmazlıklar arabuluculuk 
ile çözümlenmeye elverişlidir?
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre 
arabuluculuğa ancak tarafl arın sulh olabileceği, hakkından 
vazgeçmesi ve iddiaları kabul etmesinin mümkün olduğu ve 
bir mahkeme kararının gerekmediği hallerde başvurulabilir. 
6325 sayılı HUAK madde 4 ve madde 5’te Arabuluculuğun 
temel ilkelerini saymak gerekirse; İradilik, Eşitlik, Gizlilik Beyan ve 
Belgelerin Kullanılamaması’dır.

Süreç nasıl oluyor?
Arabuluculuk sürecinin yegane hakimi tarafl ardır. Tarafl ar, 
arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak 
veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. 
Ancak, öncelikle uyuşmazlığı arabuluculuk yoluyla sonuçlandırma 
konusunda anlaşmalıdırlar. Yalnızca sicile kayıtlı olan arabulucuların, 
arabulucu unvanını ve unvanın sağladığı yetkileri kullanma hakkı 
bulunmaktadır. Tarafl arca mesleki yeterliliği ve niteliklerinden 
tatmin olunan bir kişinin, arabulucu olarak seçilmesi önemlidir. 
Tarafl arca belirlenen arabulucu, süreci tarafl arın kendi kararlarını 
verme ilkesine göre yönetmelidir. Arabulucu, arabuluculuk 
faaliyetini yürütürken tarafsız olmalı ve tarafsızlığını tartışmalı hale 
getirecek davranışlardan kaçınmalıdır. Arabulucu, aksi tarafl arca 
kararlaştırılmadıkça, arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde sunulan 
veya herhangi bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile kayıtları 

gizli tutmak zorundadır. Süreci yöneten arabulucu ile tarafl ar 
arasında, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir menfaat ilişkisi 
veya çatışması bulunmaması gerekmektedir. Arabulucu, ücret ve 
giderler için işe başlamadan önce tarafl ardan avans talep edebilir. 
Arabulucu, arabuluculuk faaliyetine başlamadan önce, tarafl arı 
arabuluculuğun nitelikleri, esasları, süreci ve hukuki sonuçları 
hakkında, şahsen ve doğrudan bilgilendirmelidir. Aksi tarafl arca 
kararlaştırılmadıkça, arabulucunun ücreti, arabuluculuk faaliyetinin 
sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenir. 
Ücret ile tüm masraf ve giderler, aksine bir anlaşma bulunmadıkça, 
tarafl arca eşit olarak karşılanır. Arabulucu tarafl ar arasındaki iletişimi 
kolaylaştırarak, birbirlerini anlamalarını teşvik edip, tarafl arın 
ihtiyaç ve menfaatlerini belirlemeleri için onlara yardım etmeli ve 
tarafl arın kendilerine ait bir anlaşmaya varmalarını sağlayabilmek 
amacıyla yaratıcı problem çözme tekniklerini kullanmalıdır. 
Arabulucu, arabuluculuk faaliyetlerinde bulunurken, arabuluculuk 
uygulamasını geliştirecek şekilde hareket etmeye azami dikkat 
ve özeni göstermelidir. Arabulucu, her ne sebeple olursa olsun, 
arabuluculuk faaliyeti sona erdiğinde, bu faaliyete ilişkin olarak 
kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri 
ve düzenlenen tutanak ve anlaşmaların birer örneğini mevzuatta 
belirtilen süre ve şekilde saklamak zorundadır. Gerek arabulucu, 
gerek tarafl ar gerekse de arabuluculuğa katılan üçüncü kişiler, 
uyuşmazlıkla ilgili olarak ileri de bir hukuk davası açıldığında yahut 
tahkim yoluna başvurulduğunda, mevzuatta sayılan beyan veya 
belgeleri delil olarak ileri süremezler ve bunlar hakkında tanıklık 
yapamazlar. Arabuluculuk faaliyeti sonunda tarafl arın anlaştıkları, 
anlaşamadıkları veya arabuluculuk faaliyetinin nasıl sonuçlandığı 
ise bir tutanak ile belgelendirilmelidir. 
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DOĞA SPORLARI

Dünya Yaşadığımız Alandan İbaret Değil

Binaların hızla inşa edildiği yeşil alanların azaldığı bu 
zamanlarda insanların doğa sporlarına olan merakı da her 
geçen gün artıyor. Doğa tutkunlarının gözdesi haline gelen 
mağaracılık sporu nedir, ne değildir bir bakalım…

"Neşeli insanlar su kenarına gitsinler, eğlenmek isteyen insanlar 
dağlara çıksınlar, erdemli olmak isteyenler ise mağaralara gitsinler."
Kon� çyus

*En derin mağara: Krubera Mağarası, Gürcistan
Derinliği: 2,190 Metre

*En uzun mağara: Mammoth Sytem, Amerika Birleşik Devletleri
Uzunluğu: 627,644  metre

Nereden geliyor bu mağaracılık?
Mağara kelimesi bir insanın içine girebileceği büyüklükte yüzeye 
giriş olan yeraltı boşluğu olarak tanımlanmaktadır. İnsanoğlunun 
mağaralar ile ilişkisi kendi varlığı kadar eskidir desek çokta yersiz olmaz. 
Yakın tarihli yapılan arkeoloji çalışmalarında mağara içerisindeki insan 
yapımı kalıntılar 65.000-70.000 yıl öncesine kadar gitmektedir. Henüz 
tarıma ve yerleşik yaşama geçmesine on binlerce yıl olan insan türü, 
bu dönemde avcı - toplayıcı olarak yaşamakta olup döneme ve 
coğrafyaya göre mağaralarla kurdukları ilişki değişiklik göstermiştir. 
Barınma ihtiyacını karşılamaktan, ruhani değerli alanlar olarak 
tanımlamaya kadar çeşitlilik gösteren bu durum, o dönem insanın 
doğanın bir parçası olarak, doğayla bir bütün oluşturmasından 
ileri gelmektedir. Ancak görülmektedir ki, o dönemin insanları her 
mağarayı kullanmamakta olup; mağaranın girişinin güneye bakması, 
yakınlarında sulak alanların olması, gibi yaşamaya elverişli olan 
unsurları barındırması gerektiği araştırmalarla ortaya konmuştur. 
Daha yakın tarihte ise mağaralar, geçici barınma, korunma, gıda 
depolanması gibi kullanım alanlarıyla insanlar tarafından kullanmıştır. 
Mağaracılık bir iş mi, spor mu, bilim mi ya da yaşam şekli 
olabilecek kadar derin bir bakış açısı mı?
Mağaracılık sportif ve bilimsel nedenler olmak üzere birçok nedenle 
insanların ilgisini çekiyor. Bir doğa sporu olarak mağaracılık, diğer doğa 
sporu disiplinlerinden birçok yönde farlılık gösteriyor. Her şeyden 
önce mağaracılıkta diğer doğa sporlarında olduğu gibi yeterli eğitim 
almadan ve deneyime sahip olmadan yapılmamalıdır. Her disiplinin 
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DOĞA SPORLARI

Dünya Yaşadığımız Alandan İbaret Değil
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olabilecek kadar derin bir bakış açısı mı?
Mağaracılık sportif ve bilimsel nedenler olmak üzere birçok nedenle 
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önce mağaracılıkta diğer doğa sporlarında olduğu gibi yeterli eğitim 
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kendine has teknikleri ve malzemeleri vardır. En tehlikeli doğa sporları 
disiplinlerinden birisi olarak anılan mağaracılıktan güvenlik her şeyden 
önce gelir. Gelişen teknoloji ile birlikte mağara kullanılan malzemeler 
de gelişmiştir. Ancak hiçbir malzeme kendi başına emniyet sağlayamaz. 
Kullanılacak ekipmanın mağaraya uygun seçilmesinin yanı sıra doğru 
şekilde kullanılması ve kullanılmasının iyi bilinmesi gereklidir.
Bilim olarak mağaracılık ülkemizde 1927 yılında İstanbul Üniversitesi’nin 
yaptığı bir araştırmayla başlıyor. Ancak mağaracılığın geçmişi 18. yüzyıl 
Avrupa’sına kadar dayanmaktadır. Mağaralar, sadece mağarabilimciler 
ve mağaracılar için değil, hemen hemen tüm bilim dalları için zengin 
birer kaynaktır. Mağara ortamının bilimsel açıdan incelenmesi ile 
ilgilenen bilim dalı “speleoloji” (mağarabilim), bu amaçla mağara 
araştırmaları yapanlar ise “speleolog” (mağarabilimci) olarak 
adlandırılmaktadır. Sportif amaçlarla mağara araştırmaları yapanlara 
“caver” (mağaracı), bu disipline ise “caving” (mağaracılık) denmektedir. 
Sportif mağaracılık, araştırmacı ve bilimsel gelişmeye hizmet eden 
yanı ile, coğrafya, jeoloji, hidrojeoloji, biyoloji, arkeoloji ve antropoloji 
gibi birçok bilim dalı ile yakın ilişkidedir. Bu anlamda Mağarabilim 
(Speleoloji) başlı başına bir bilim dalıdır.
Mağaracılık dikkat ve konsantrasyon gerektiren bir doğa sporudur
Mağaracılığın diğer doğa sporlarından belki de en büyük farkı gün 
ışığından uzak, mutlak karanlık ve ıslak bir ortamda yapılmasıdır. 
Mutlak karanlık; hiçbir ışığın bulunmadığı bu sebeple gözün herhangi 
bir görüntü görmesinin mümkün olmadığı, ışıksızlık ortamı olarak 
tanımlanabilir. Bu yüzden son derece dikkat ve konsantrasyon 
gerektiren bir doğa sporudur. Bu karanlık ortam birçok riski de 
beraberinde getirmektedir. Mağaranın yapısına bağlı olarak; 
mağaralarda yer yer yürüyebilecek bir ortam olabilirken, belirli 
yerlerde, çok dar alanlarda sürünmeyi veya tavandan düşmüş kayaların 
arasından tırmanmayı gerektirmektedir. Bembeyaz akmataş duvarların 
arasında gezinirken onların binlerce yılda oluştuğunu düşünmek ya 
da tırmanırken yaşattığı adrenalin gibi insana farklı duygular yaşatan 
bambaşka bir tutkudur. Mağaranın derinlerine doğru gidebilmek 
için verilen bu mücadelenin sonunda o mağaraya sizden önce hiçbir 
insanın ayak basmamış olduğu gerçeğine dayanan inanılmaz bir keşif 
duygusu yaşatmaktadır.

Mağaranın oluşum dinamikleri gereği mağaralarda su çoğunlukla 
bulunduğundan dolayı ortam ıslak ve kaygan olmaktadır. Kimi 
mağaralarda ise aktif bir yer altı su sistemi bulunabilmektedir. 
Böylesi bir mağarada bir gölet veya yer altı nehrinde bot ile 
ilerlemek dışında bir seçenek kalmamakta, hatta kimi zaman devam 
edebilmek için dalış yapılması gerekmektedir. Mağara sisteminin 
kot kaybetmesi durumunda tüm bu tekniklere tek ip tekniği olarak 
anılan ve mağaracılıkta standart haline gelmiş bir teknikle yüzlerce 
metreyi duvarda emniyet noktaları oluşturarak aşağı inmenizi 
gerektirebilmektedir. Bu gibi birçok farklı doğa sporu uygulamasını 
bir arada yapılmasını gerektiren bir disiplin olarak mağaracılık tüm bu 
ekipmanın gerekli yere taşınması anlamında bile mağaracılığın solo 
yapılabilmesini pratikte imkânsız hale getirmektedir. 
Mağaracılık; karanlık, su, sıcaklık, yükseklik gibi tehlikelerle birlikte 
mağaranın karşınıza çıkarttığı zor koşullarda bir ekip olarak tüm 
yetenek ve olanaklarınızı kullanarak sonu gelmeyen bir problemler 
çözümü üzerine kurulu farklı ve neredeyse tamamen size özel dünya 
sunuyor. İşte bu, mağaracılık dünyasının evrensel mottosu ise:  “Ayak 
izinden başka şey bırakma, fotoğraftan başka şey çıkartma, zamandan 
başka şey öldürme” dir. 
Sizlerde günün birinde mağaracılık yapmak isterseniz, Türkiye 
Mağaracılık Federasyonu’na (http://www.tumaf.org) bağlı olarak 
çalışmalarını yürüten gruplardan herhangi biriyle iletişime geçmeniz 
yeterli olacaktır. 
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Dijital pazarlama ajansı We Are Social, Hootsuite işbirliği ile hazırladığı 
“Digital in 2017 Global Overview” raporunda da görüldüğü üzere 
Türkiye’nin web trafi ğinde geçtiğimiz son 1 yıl içerisinde; bilgisayar 
üzerinden ziyaretlerin %29 oranında gerileyerek %36'ya düştüğünü, 
mobil trafi ğin ise %33 oranında artarak %61'e çıktığını görüyoruz. Bu 
durum Türkiye’de web trafi ği konusunda mobil cihazların ne derece 
önemli olduğunu ve giderek de önem kazandığını net bir şekilde 
gözler önüne seriyor.
Üyelerine tüm dijital kanallardan ulaşmayı hedefl eyen Derneğimizin 
değişen eğilim sebebiyle mobil dünyada yer alması artık zorunlu bir 
hale geldi. Bu sebeple TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak 
sizler için Kolej360’ı yaratmaya karar verdik. 
Kolejliyi Kolejli ile, Kolejliyi Derneği ile buluşturan uygulamamız 

Kolej360 Ocak 2017’de ilk versiyonuyla sadece Dernek ve 
Üyelerimize özel olarak sizlere sunuldu. Kolej360 Android cihazlar 
için Google Play ve Apple cihazlar için Apple Store üzerinden 
sunulmaya başlandı. 

Peki Kolej360 nedir?
Derneğimizin en yeni iletişim kanalı olarak öne çıkan Kolej360 
üyelerimizi etkinlikler, fırsatlar ve duyurulardan anında haberdar 
etmek, Dernek üyesi Kolejlilerin diğer üye Kolejliler ile istediği 
kanallardan iletişime geçmesine olanak sağlamak ve Kolejli 
dayanışmasını arttırmak,  anlaşmalı kuruluşları görüntüleyerek 
yakınlarındaki fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak ve Kolejliler 
Dergisinin en güncel sayısına ve dergi arşivine tek tık ile ulaşarak 

Kolej360’da Buluşuyoruz
Mobil cihaz kullanımının hızlı bir ivme gösterdiği 
son yıllarda hedef kitlesine ulaşmayı amaçlayan 
küçük büyük tüm işletmeler, dernekler ve 
sivil toplum kuruluşları mobil uygulamalar ile 
ilgilenir hale geldi. Kullanıcılar istedikleri zaman 
ve istedikleri yerden aradıkları bilgiye güvenilir, 
rahat ve hızlı bir şekilde erişim sağlamak istiyor. 
Bu sebeple internet kullanıcılarının çoğu artık 
internet erişimini bilgisayar yerine mobil 
cihazlardan gerçekleştiriyor.
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Dijital pazarlama ajansı We Are Social, Hootsuite işbirliği ile hazırladığı 
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dayanışmasını arttırmak,  anlaşmalı kuruluşları görüntüleyerek 
yakınlarındaki fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak ve Kolejliler 
Dergisinin en güncel sayısına ve dergi arşivine tek tık ile ulaşarak 
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Mobil cihaz kullanımının hızlı bir ivme gösterdiği 
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çevrim-içi bir şekilde dergiyi takip etmelerine olanak sağlamak için 
tasarlanmıştır. 

Üyelerin Derneğimizin geçmiş ve gelecek etkinliklerinin detaylarına 
her an her yerden rahatlıkla ulaşması; e-posta değişikliği, adres 
değişikliği gibi durumlarda üyenin Dernek ile bağlantısının 
kopmaması ve tüm üyelerin uygulama sayesinde cep telefonlarına 
gelen bildirimler ile etkinlik, fırsat ve duyurulardan eş zamanlı olarak 
bilgi sahibi olması Kolej360’ın temel amaçlarından biridir.

Bu mobil uygulamanın bir başka amacı ise; Dernek üyesi Kolejlilerin 
diğer Dernek üyesi Kolejliler ile izin verdikleri ölçüde farklı iletişim 
kanallarından iletişime geçmesine olanak sağlayarak Ankara 
Kolejine özel bir ağ oluşturmak ve bu vesileyle Kolejli dayanışmasını 
arttırmak olarak öne çıkar. 
Uygulamada bulunan “Yakınımdaki Kolejliler” özelliği sayesinde 
kullanıcı bulunduğu bölgede uygulamayı kullanan diğer Kolejlileri 
görüntüleyerek istedikleri ile iletişime geçebilir. 

Uygulamayı kullanan tüm üyeler acil kan ihtiyacı durumunda 
uygulama üzerinden tek tıkla Kan İhtiyacı Duyurusu yapılabilir ve 
üyelere bildirim göndererek yardım talep edebilir.  

Kolej360 işletme sahibi üyelerin uygulama üzerinden iş ilanı vererek 
başka Kolejlileri işe almasına ve Kolejlilerle çalışmasına olanak 
sağladığı gibi iş arayışında olan Kolejlilerin arayışlarını Kolejli fi rmalar 
üzerinden yapmasına da imkân verir. Böylece Kolejli Kolejli ile çalışır 
ve aralarında sosyal dayanışma sağlanır.

Kolej360 uygulaması sürekli güncellenen, gelişen ve yaşayan bir 
platformdur. Bu projeyi daha ileriye götürmek ve uygulamayı tüm 
Dernek üyelerine benimsetmek için uygulama ile ilgili fi kirlerinizi, 
çekincelerinizi ve önerilerinizi info@kolej.org adresinden Derneğe 
bildirebilirsiniz. Derneğimizin etkili bir iletişim aracı olan İletişim aracı 
olarak yarattığı Kolej360 uygulamasını indirerekhem gelişmesine 
yardımcı olabilir, hem de Derneğimize ve çalışmalarımıza destek 
verebilirsiniz. Kolej360'ı sahiplenelim ve yaşatalım.

TEKNOLOJİ
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ÇOCUK

Karne, çocuğun ders notlarından çok daha fazlasına işaret eder; 
önceki dönemlere göre gelişme ya da gerileme gösterdiğini, zorluk 
çektiği konuları, hatta onu sosyal ve duygusal açıdan zorlayan 
yaşam olaylarından ne kadar etkilendiğini anlamayı sağlar.
Karne, çocuğun ailesi ve yakın çevresi içindeki statüsünü, anne-
babaların ise ebeveynlik becerilerine ilişkin özgüvenlerini belirleyen 
unsurlardan biridir. Karneye yüklenen anlamlar nedeniyle çocuk 
ve aile üzerinde oluşan baskı çoğu zaman göz ardı edilmekle 
birlikte, aile içi ilişkileri ve çocuğun ruh sağlığını etkiler. Karne 
günü, anne-babaların çocuklarına yaklaşımları açısından bir sınav, 
çocuğun okulda yaşadığı sorunları çözmek ve psikolojik gelişimini 
desteklemek bakımından ise bir fırsat sayılır. 
O halde bu fırsatı nasıl değerlendirmeli? 
Öncelikle sonuca değil, sürece bakalım ve kendimize bazı 
sorular soralım: Dönem boyunca çocuğun başarma, daha da 
önemlisi öğrenme isteği var mıydı? Öğrenebileceğine güveniyor 
muydu? Önceliklerini belirleme, çalışmalarını planlama, zamanı 
kullanma becerileri ne durumdaydı? Bir engelle karşılaştığında 
nasıl tepki veriyordu? Engelleri atlatabiliyor muydu, destek mi 
istiyordu, erteliyor ya da vazgeçiyor muydu? Çalışma ortamı 
nasıldı? Öğrenmeye niyetlendiğinde dikkat eksikliği, okuma ya 
da matematik güçlüğü gibi sorunları engel oluşturuyor muydu? 

Sınıf arkadaşlarıyla ilişkileri nasıldı? Dönem içinde başına olumsuz 
bir yaşam olayı gelmiş miydi? Duygusal açıdan ne durumdaydı? 
Durumunu gereğince izledik mi? İşlerin iyi gitmediğine ilişkin 
ipuçlarını zamanında fark ettik mi? Bir sorun varsa kabul edip 
önlem almaya çalıştık mı? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları 
karneye giden yolu çizmiştir. Dönem boyunca yeterince çaba 
göstermemişse ve notları düşükse, “isteseydi yapardı” demeden 
önce olası nedenleri gözden geçirmek gerekir. Okul çalışmalarına 
karşı isteksizlik genellikle başarısızlığın nedeni değil, sonucu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İsteksiz, yılgın, boş vermiş görünen 
çocuklarda nedenler araştırıldığında sıklıkla kapasite sorunu, 
dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi bilişsel ya da depresyon 
gibi duygusal bozukluklar karşımıza çıkmaktadır. Bu tür sorunlar 
nedeniyle sık sık başarısız olan çocuğun özgüveni kolaylıkla sarsılır 
ve çabalamanın sonuç vermeyeceği inancı çabucak yerleşir. Kural 
olarak en umursamaz görünen çocuklar, aslında en çok anlayış ve 
destek ihtiyacı olanlardır. Notları bir düşen, bir yükselen çocuklarda 
dikkat ve organizasyon sorunları daha sık görülür. Buna karşılık 
çoğunlukla başarılı olan çocuklarda sınav ve ödev performansının 
aniden düşmesi yaşam olaylarını ve/ya duygusal nedenleri akla 
getirmelidir.
Karneyi nasıl ele almalı?
Karne icat edildiğinden beri uzmanların anne baba ve 
öğretmenlere sunduğu temel öneriyi ben de yineleyeceğim: 
Sonuç nasıl olursa olsun yapıcı yaklaşmalı. Çocuk anlaşıldığını ve 
desteklendiğini düşünmediği sürece, güçlüklerini yenmeye ve 
alışkanlıklarını değiştirmeye istekli olmayacaktır. Çocuk istemedikçe 
de rüşvet, tehdit ya da cezayla sorunu çözmek olası değildir. Ödül 
ve yaptırımları karne sonrasında değil, dönem içinde uygulamak 
sonuç verir. Karne sonrası artık bir sonraki dönemi planlamak ve 

Prof. Dr. Runa İdil Uslu'79
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı

Bir Karne Ona, 
Bir Karne Kendimize
Her çocuğun ve ailesinin karneye yüklediği 
anlam farklı oluyor. Karne, aslında çocuk 
hakkında bize çok şey anlatıyor. Gelin bu bilgi 
ışığında çocuğun gelişimi ve aile çocuk gelişimi 
hakkında karneden biraz yararlanalım.
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ve aile üzerinde oluşan baskı çoğu zaman göz ardı edilmekle 
birlikte, aile içi ilişkileri ve çocuğun ruh sağlığını etkiler. Karne 
günü, anne-babaların çocuklarına yaklaşımları açısından bir sınav, 
çocuğun okulda yaşadığı sorunları çözmek ve psikolojik gelişimini 
desteklemek bakımından ise bir fırsat sayılır. 
O halde bu fırsatı nasıl değerlendirmeli? 
Öncelikle sonuca değil, sürece bakalım ve kendimize bazı 
sorular soralım: Dönem boyunca çocuğun başarma, daha da 
önemlisi öğrenme isteği var mıydı? Öğrenebileceğine güveniyor 
muydu? Önceliklerini belirleme, çalışmalarını planlama, zamanı 
kullanma becerileri ne durumdaydı? Bir engelle karşılaştığında 
nasıl tepki veriyordu? Engelleri atlatabiliyor muydu, destek mi 
istiyordu, erteliyor ya da vazgeçiyor muydu? Çalışma ortamı 
nasıldı? Öğrenmeye niyetlendiğinde dikkat eksikliği, okuma ya 
da matematik güçlüğü gibi sorunları engel oluşturuyor muydu? 

Sınıf arkadaşlarıyla ilişkileri nasıldı? Dönem içinde başına olumsuz 
bir yaşam olayı gelmiş miydi? Duygusal açıdan ne durumdaydı? 
Durumunu gereğince izledik mi? İşlerin iyi gitmediğine ilişkin 
ipuçlarını zamanında fark ettik mi? Bir sorun varsa kabul edip 
önlem almaya çalıştık mı? İşte bu ve benzeri soruların yanıtları 
karneye giden yolu çizmiştir. Dönem boyunca yeterince çaba 
göstermemişse ve notları düşükse, “isteseydi yapardı” demeden 
önce olası nedenleri gözden geçirmek gerekir. Okul çalışmalarına 
karşı isteksizlik genellikle başarısızlığın nedeni değil, sonucu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İsteksiz, yılgın, boş vermiş görünen 
çocuklarda nedenler araştırıldığında sıklıkla kapasite sorunu, 
dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü gibi bilişsel ya da depresyon 
gibi duygusal bozukluklar karşımıza çıkmaktadır. Bu tür sorunlar 
nedeniyle sık sık başarısız olan çocuğun özgüveni kolaylıkla sarsılır 
ve çabalamanın sonuç vermeyeceği inancı çabucak yerleşir. Kural 
olarak en umursamaz görünen çocuklar, aslında en çok anlayış ve 
destek ihtiyacı olanlardır. Notları bir düşen, bir yükselen çocuklarda 
dikkat ve organizasyon sorunları daha sık görülür. Buna karşılık 
çoğunlukla başarılı olan çocuklarda sınav ve ödev performansının 
aniden düşmesi yaşam olaylarını ve/ya duygusal nedenleri akla 
getirmelidir.
Karneyi nasıl ele almalı?
Karne icat edildiğinden beri uzmanların anne baba ve 
öğretmenlere sunduğu temel öneriyi ben de yineleyeceğim: 
Sonuç nasıl olursa olsun yapıcı yaklaşmalı. Çocuk anlaşıldığını ve 
desteklendiğini düşünmediği sürece, güçlüklerini yenmeye ve 
alışkanlıklarını değiştirmeye istekli olmayacaktır. Çocuk istemedikçe 
de rüşvet, tehdit ya da cezayla sorunu çözmek olası değildir. Ödül 
ve yaptırımları karne sonrasında değil, dönem içinde uygulamak 
sonuç verir. Karne sonrası artık bir sonraki dönemi planlamak ve 
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önlem almakta yarar vardır.
Çocuğunuz karnesinden hoşnutsa sonucu değil çabası ölçülü 
biçimde övülmelidir. Karnesi mükemmel olmasa bile hedefi ne 
ulaştığını düşünüyorsa, önce takdir edilmelidir. Aslında başarılı 
bir karnenin yarattığı beklentiler de zorlayıcıdır çünkü çocuklar 
gelecekte alışılmış başarı düzeyinin altında kalırlarsa, çevrelerini 
hayal kırıklığına uğratacaklarını ve daha az sevileceklerini, 
sayılacaklarını sanabilirler.
Karnesinden çocuk da, anne baba da hoşnut değilse, çözüm 
sakince aranmalıdır. Bazen karnenin evde gözden geçirilmesi 
sırasında aile içi ilişkilerde bir kriz doğabilir. Daha önce sözünü 
ettiğim fırsat, aslında bu krizdir. Doğru ele alındığında kriz, çocuk 
dâhil tüm aile bireylerinin çözüm aramaya en hevesli oldukları 
andır.
En gergin anda bile bir cümleyle ifade edilen empati, çocukla 
işbirliğini sağlamakta yardımcı olur. “Senin de karne notlarına 
kayıtsız olmadığını ve sonuca üzüldüğünü sanıyorum. Bundan 
sonra ne yapılabileceğini birlikte düşünelim” benzeri bir 
ifadeyle başlanabilir. Sorunları çocukla birlikte gözden geçirmek, 
farkındalığını arttırmak ve olası çözümleri birlikte planlamak iyi olur. 
Çocuklar genellikle kendilerinin de katıldıkları kararları uygulamaya 
daha fazla gayret ederler. Gerek plan yaparken, gerekse de planları 
uygularken çocuk, hedefl erine doğru ilerlediğini görebilmelidir.
Yapıcı yaklaşım, hiç sorun yokmuş gibi davranmak anlamına gelmez. 
Çocuk istendik başarı düzeyinin altında kaldığında yaz döneminde 
alınacak önlemler, doğal sonuçlar olarak ödül ve yaptırımları içinde 
barındıracaktır. Örneğin, gün içinde ekrana (televizyon, bilgisayar, 
tablet, telefon vb.) ayrılan sürenin gereğinden uzun olması soruna 
katkıda bulunan bir durumsa, çözüm planında ekran süresinin 
yeniden programlanması doğal bir sonuç olur. Eğitim dönemi 
boyunca gereken bilgi ve becerilerin kazanılamamış olması 
durumunda, yaz döneminde açığı kapatacak kısa süreli çalışmalar 

planlanabilir.
Çalışmaya etki eden unsurlar neler?
Çalışma ortamı, özellikle dikkat ve öğrenme sorunları yaşayan 
çocuklar üzerinde çok etkilidir. Yeni dönem planlarında ortamın 
yeterli ama gözleri yormayan biçimde ışıklandırılması, sessiz ortam 
sağlanması, kardeşlerin ya da konukların çalışmayı bölmelerine 
izin verilmemesi yer almalıdır. Çalışırken telefonu açıksa ve sık sık 
sosyal medya bildirimleri geliyorsa çocuğun dikkatinin çelinmesi 
kaçınılmazdır. Tartışmaların sık yaşandığı gergin bir ev ortamı 
da dikkati dağıtarak ve moral bozarak engelleyeceği için, anne 
babaların anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken çocukların nasıl 
etkilenebileceklerini göz önünde bulundurmaları çok önemlidir.
Uyku süresi, beyin işlevleri bakımından çoğunlukla göz ardı 
edilen en önemli etkendir diyebilirim. Yeterli uyku süresi okul çağı 
çocukları için 9-11, ergenler için ise 8-10 saat olarak bildirilir. Çalışma 
ortamı ve uyku, tüm ailenin düzeninin gözden geçirilmesini 
gerektiren konulardır.
Plan yapma, çevresini ve malzemesini düzenleyebilme, zamanı 
iyi kullanabilme gibi “yönetici işlevler” adıyla bilinen zihinsel 
becerilerin erken yaşlarda, mümkünse okul öncesi dönemde 
değerlendirilmesi ve öğretilmesi gelişmeyi hızlandıracak ve okul 
başarısını olduğu kadar günlük yaşam becerilerini de olumlu 
etkileyecektir. Bu becerilerin çocuğun yaşına göre sistemli biçimde 
geliştirilmesi için, hem okulda hem evde planlanabilecek birçok 
etkinlik vardır. Ancak bilindiği gibi çocuklar kendilerine söyleneni 
değil gördüklerini ve yaşadıklarını benimserler. Bu nedenle, anne 
ve babalar kendi yaşam düzenleriyle oluşturdukları modelin en 
etkili eğitim yöntemi olduğunu unutmamalı.
Karne bir zaman kesitinin özeti, bir pusula gibi ele alınarak okul 
ve aile işbirliği yoluyla iyi değerlendirildiğinde, çocuğun sağlıklı 
ve mutlu büyümesini sağlayacak yol haritası mutlaka çizilecektir. 
Keyifl i bir yaz dönemi dileklerimle…
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SOSYAL SORUMLULUK

Gezici Kütüphane
Kütüphanesi olmayan okullardaki çocuklara ve kitap 
satın alma imkanı olmayan ailelerin çocuklarına kitap 
okuma sevgisi aşılamak amacıyla Türk – Amerikan ve 
Uluslararası Kadınları Kültür ve Yardım Derneği ile TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği ele ele verdi.

Ankara’da yaşayan Türk ve Amerikalı kadınlar tarafından kültür, 
eğitim ve sosyal içerikli konularda karşılıklı iletişimi geliştirmek 
amacıyla 1950 yılında kurulduk.  Derneğimizin en önemli 
fonksiyonlarından birisi, kütüphanesi olmayan okullardaki 
çocuklara ve kitap satın alma imkanı olmayan ailelerin çocuklarına 
kitap okuma sevgisi aşılamak amacıyla Bookmobile (Gezici 
Kütüphane)  1967 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. Okullara 
kitap temin etmenin yanı sıra okullara ve sınıfl ara sarf malzemeleri, 
bilgisayarlar, spor için ekipmanlar, okul binalarında ve bahçelerinde 
gereken yenileme çalışmaları yapılıyor. Bunun yanında sigaranın 
zararları, diş ve ağız sağlığı, annelere çocuk yetiştirme seminerleri, 
çevre duyarlılığı ve ilk yardım seminerleri verilmesi gibi eğitim 
projeleri yürütüyoruz. 
Her sene eğitim döneminde çocukları günlük gezilere veya 
bir tiyatro oyununa götürüyoruz. Kütüphanemizde Milli Eğitim 
Bakanlığının onay verdiği 5.000’den fazla kitap bulunuyor. Her iki 
yılda bir yeni okullar seçiliyor ve seçilen bu okullara yıl boyunca 
komite üyelerimiz tarafından ayda iki defa kitap götürülüyor. Diğer 
günlerde, kütüphanedeki kitapların kaplanması, kayda geçirilmesi 
ve gereken iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz. Bu seneki önemli 
projemiz, okullarımızdan birine komple kütüphane yaptırmak 
istiyoruz ve masalar, sandalyeler, perdelerin alınmasından  
ve gerekli kitapların temin edilmesine kadar tüm detaylarla 
ilgileniyoruz.

Okullara yardım ve kütüphanemizi zenginleştirmek için gerekli 
paranın sağlanması amacıyla yapılan bağışları takdirle karşılıyoruz. 
Bu amaca ulaşmak için derneğimiz üyeleri tarafından sosyal 
faaliyet ve programlar organize ediliyor.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin vasıta yardımıyla üç 
okulumuzun öğrencilerini Anıtkabir ve MTA Müzesine günü birlik 
götürdüğünden dolayı teşekkürlerimizi iletir ve bu yardımların 
gelecek yıllarda da devamını içten dileriz.

Nancy Börekçi
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SOSYAL SORUMLULUK

Gezici Kütüphane
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yılda bir yeni okullar seçiliyor ve seçilen bu okullara yıl boyunca 
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istiyoruz ve masalar, sandalyeler, perdelerin alınmasından  
ve gerekli kitapların temin edilmesine kadar tüm detaylarla 
ilgileniyoruz.

Okullara yardım ve kütüphanemizi zenginleştirmek için gerekli 
paranın sağlanması amacıyla yapılan bağışları takdirle karşılıyoruz. 
Bu amaca ulaşmak için derneğimiz üyeleri tarafından sosyal 
faaliyet ve programlar organize ediliyor.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin vasıta yardımıyla üç 
okulumuzun öğrencilerini Anıtkabir ve MTA Müzesine günü birlik 
götürdüğünden dolayı teşekkürlerimizi iletir ve bu yardımların 
gelecek yıllarda da devamını içten dileriz.
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www.ihtiyacharitasi.org bu sözleri tam olarak yansıtan, sisteme 
girilmiş olan her çeşit ihtiyacın, ihtiyaç sahipleri ile destek olmak 
isteyen kişi veya kurumlarla buluştuğu online bir platformdur. 
İhtiyaçların karşılanmasının yanı sıra farklı konularda destek sahibi 
kurumlar ve kişiler de kullanabiliyor. İhtiyaç Gir, Destek Ol ve 
Gönüllü Ol gibi üç farklı bölümden oluşan platform Türkiye’nin 
her yerinden, online bir şekilde kullanılabiliyor.
İhtiyaç Gir
Bu bölümde, yaşadığınız yerdeki (sokak, mahalle, kent, köy, 
okul…) eğitim, sağlık, ulaşım vb. gibi konularda ihtiyaçlarınızı 
adres belirterek olarak giriyorsunuz. Bu kısımda ihtiyaç sahibinin 
(yani sizin) iletişim bilgilerini, ihtiyacın konusunu, tanımını ve 
varsa fotoğrafını paylaşmanız isteniyor. İhtiyaç girmek için 
ise ihtiyacharitasi.org’a mutlaka üye olmanız gerekiyor. Üye 
olduktan sonra, kendi profi liniz ile ihtiyacınızı detaylı bir şekilde 
girebiliyorsunuz. Sonrasında, ana sayfadaki haritada ihtiyacınızı 
kısa bilgi olarak görebiliyorsunuz. Herkese açık olarak yer alan bu 
bilgi ile ihtiyacınızı karşılamak isteyen kişi veya kurumlar “ihtiyacı 
karşılamak istiyorum” kısmına basarak ihtiyacınızı karşılayabiliyor. 
Bu süreçte ihtiyacharitasi.org olarak bizler sizin bilgilerinizi 
istemediğiniz sürece üçüncü kişi veya tarafl ar ile paylaşmıyoruz. 
Bu yüzden güvenilir ve etkin bir fi ltreleme sürecimiz oluyor.
Destek Ol
Farklı konulardaki desteklerin girilebildiği bu bölümde, kişilerin ve 
kurumların destek konusunu, tanımını ve iletişim bilgilerini yine 
adres belirterek olarak girmesi gerekiyor. Desteğe ihtiyacı olan kişi 
ve/ya kurumlar buradan başvuru yapabiliyor. Destek girmek için 
ihtiyacharitasi.org’a mutlaka üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan 
sonraki süreç tıpkı “İhtiyaç Gir” kısmındaki gibi gerçekleşiyor.

Gönüllü Ol
İhtiyaç Haritası’nda yer alan projelerde ve ihtiyaçların karşılanması 
sürecinde gönüllü olmak isteyen kişilerin dahil olabildiği bir 
bölüm. İhtiyaç Haritası’nda ‘Gönüllü Ol’ kısmına bilgilerinizi girerek 
çalışmalarda aktif olarak yer alabilirsiniz. Gönüllü Ol kısmına 
girdiğiniz bilgiler ile sizin bir profi liniz oluşuyor ve ana sayfadaki 
haritada yer alan ihtiyaç ve destek kısımlarına gönüllü olarak 
başvuru yapabiliyorsunuz.
İhtiyaç Haritası’nı hangi durumlarda kullanabilirsiniz? 
Örneğin: Mahallenizdeki ilkokulun müzik aletlerine ihtiyacı var, ne 
yapabilirsiniz? Bu konuda, online olarak haritamızı ziyaret edip, 
okulun bulunduğu yeri haritada belirledikten sonra karşınıza çıkan 
forma detaylı olarak ihtiyacı giriyorsunuz. Bu forma ihtiyacı ve ilgili 
iletişim bilgilerini bırakıyorsunuz. İhtiyacı karşılamak isteyen kişiler 
veya kurumlar buradan size ulaşabiliyor. Bu süreçte, ihtiyacharitasi.
org olarak ihtiyacınızın karşılanmasına destek oluyoruz. 

İhtiyaç Haritası’nın amacı Türkiye’de kent ve mahalle temelinde 
ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde öğrenilmesi, 
harita tabanlı olarak toplanması ve bu ihtiyaçların gerekli kurum/
kuruluş veya özel kişiler tarafından karşılanmasının kolaylaştırılması 
için bir sistem oluşturmaktır. Ayrıca, sadece ihtiyaç sahiplerinin 
değil, farklı konularda destek vermek isteyen kişi veya kurumların da 
desteklerini yine harita tabanlı olarak girebildiği ve ihtiyacı olanların 
bu desteklerden yararlanabildiği dijital bir platformdur. İhtiyaçların 
karşılanması sürecinde Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüler 
çalışır. İhtiyaçların karşılanmasında gönüllüler de site üzerinden 
başvuru yapabilirler. www.ihtiyacharitasi.org sitesi üzerinden 
yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde nakit akışı yapılmamaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

İhtiyaçlar Online 
Platformdan 
Giriliyor
Bir üyemizin dediği gibi: “Gönüllülük 
bencil olmamaktır. Gönüllülük senden ve 
sevdiklerinden başka insanların yaşadığını 
kabul etmektir. Gönüllülük senden başkasını 
mutlu edebilmenin hazzına varmaktır. 
Gönüllülük empati kurabilmektir. Gönüllülük 
yüzünü bir daha hiç göremeyeceğin insana/
insanlara değer vermektir. Gönüllülük 
menfaat beklememektir. Gönüllülük anlatır 
insana Sevmek doyurur."

Melis Özdemir'10 (Ortaokul)
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www.ihtiyacharitasi.org bu sözleri tam olarak yansıtan, sisteme 
girilmiş olan her çeşit ihtiyacın, ihtiyaç sahipleri ile destek olmak 
isteyen kişi veya kurumlarla buluştuğu online bir platformdur. 
İhtiyaçların karşılanmasının yanı sıra farklı konularda destek sahibi 
kurumlar ve kişiler de kullanabiliyor. İhtiyaç Gir, Destek Ol ve 
Gönüllü Ol gibi üç farklı bölümden oluşan platform Türkiye’nin 
her yerinden, online bir şekilde kullanılabiliyor.
İhtiyaç Gir
Bu bölümde, yaşadığınız yerdeki (sokak, mahalle, kent, köy, 
okul…) eğitim, sağlık, ulaşım vb. gibi konularda ihtiyaçlarınızı 
adres belirterek olarak giriyorsunuz. Bu kısımda ihtiyaç sahibinin 
(yani sizin) iletişim bilgilerini, ihtiyacın konusunu, tanımını ve 
varsa fotoğrafını paylaşmanız isteniyor. İhtiyaç girmek için 
ise ihtiyacharitasi.org’a mutlaka üye olmanız gerekiyor. Üye 
olduktan sonra, kendi profi liniz ile ihtiyacınızı detaylı bir şekilde 
girebiliyorsunuz. Sonrasında, ana sayfadaki haritada ihtiyacınızı 
kısa bilgi olarak görebiliyorsunuz. Herkese açık olarak yer alan bu 
bilgi ile ihtiyacınızı karşılamak isteyen kişi veya kurumlar “ihtiyacı 
karşılamak istiyorum” kısmına basarak ihtiyacınızı karşılayabiliyor. 
Bu süreçte ihtiyacharitasi.org olarak bizler sizin bilgilerinizi 
istemediğiniz sürece üçüncü kişi veya tarafl ar ile paylaşmıyoruz. 
Bu yüzden güvenilir ve etkin bir fi ltreleme sürecimiz oluyor.
Destek Ol
Farklı konulardaki desteklerin girilebildiği bu bölümde, kişilerin ve 
kurumların destek konusunu, tanımını ve iletişim bilgilerini yine 
adres belirterek olarak girmesi gerekiyor. Desteğe ihtiyacı olan kişi 
ve/ya kurumlar buradan başvuru yapabiliyor. Destek girmek için 
ihtiyacharitasi.org’a mutlaka üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan 
sonraki süreç tıpkı “İhtiyaç Gir” kısmındaki gibi gerçekleşiyor.

Gönüllü Ol
İhtiyaç Haritası’nda yer alan projelerde ve ihtiyaçların karşılanması 
sürecinde gönüllü olmak isteyen kişilerin dahil olabildiği bir 
bölüm. İhtiyaç Haritası’nda ‘Gönüllü Ol’ kısmına bilgilerinizi girerek 
çalışmalarda aktif olarak yer alabilirsiniz. Gönüllü Ol kısmına 
girdiğiniz bilgiler ile sizin bir profi liniz oluşuyor ve ana sayfadaki 
haritada yer alan ihtiyaç ve destek kısımlarına gönüllü olarak 
başvuru yapabiliyorsunuz.
İhtiyaç Haritası’nı hangi durumlarda kullanabilirsiniz? 
Örneğin: Mahallenizdeki ilkokulun müzik aletlerine ihtiyacı var, ne 
yapabilirsiniz? Bu konuda, online olarak haritamızı ziyaret edip, 
okulun bulunduğu yeri haritada belirledikten sonra karşınıza çıkan 
forma detaylı olarak ihtiyacı giriyorsunuz. Bu forma ihtiyacı ve ilgili 
iletişim bilgilerini bırakıyorsunuz. İhtiyacı karşılamak isteyen kişiler 
veya kurumlar buradan size ulaşabiliyor. Bu süreçte, ihtiyacharitasi.
org olarak ihtiyacınızın karşılanmasına destek oluyoruz. 

İhtiyaç Haritası’nın amacı Türkiye’de kent ve mahalle temelinde 
ihtiyaçların vatandaş katılımı ile sistematik bir şekilde öğrenilmesi, 
harita tabanlı olarak toplanması ve bu ihtiyaçların gerekli kurum/
kuruluş veya özel kişiler tarafından karşılanmasının kolaylaştırılması 
için bir sistem oluşturmaktır. Ayrıca, sadece ihtiyaç sahiplerinin 
değil, farklı konularda destek vermek isteyen kişi veya kurumların da 
desteklerini yine harita tabanlı olarak girebildiği ve ihtiyacı olanların 
bu desteklerden yararlanabildiği dijital bir platformdur. İhtiyaçların 
karşılanması sürecinde Türkiye’nin dört bir yanından gönüllüler 
çalışır. İhtiyaçların karşılanmasında gönüllüler de site üzerinden 
başvuru yapabilirler. www.ihtiyacharitasi.org sitesi üzerinden 
yapılan çalışmalarda hiçbir şekilde nakit akışı yapılmamaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

İhtiyaçlar Online 
Platformdan 
Giriliyor
Bir üyemizin dediği gibi: “Gönüllülük 
bencil olmamaktır. Gönüllülük senden ve 
sevdiklerinden başka insanların yaşadığını 
kabul etmektir. Gönüllülük senden başkasını 
mutlu edebilmenin hazzına varmaktır. 
Gönüllülük empati kurabilmektir. Gönüllülük 
yüzünü bir daha hiç göremeyeceğin insana/
insanlara değer vermektir. Gönüllülük 
menfaat beklememektir. Gönüllülük anlatır 
insana Sevmek doyurur."

Melis Özdemir'10 (Ortaokul)

KOLEJLİLER    HAZİRAN2017

‘İhtiyaç Haritası’ hareketinin ilk üniversite topluluğu TED 
Üniversitesi’
16 Mart 2016 tarihinde İhtiyaç Haritası Kurucusu Mert Fırat, İhtiyaç 
Haritası girişimini tanıtmak için TED Üniversitesi’nde öğrencilerle 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Sunumdan sonra TEDÜ öğrencilerinin 
tüm Türkiye’yi kapsayan bu projeye nasıl destek vererek bir 
parçası olabilecekleri konuşuldu. Bu doğrultuda ‘İhtiyaç Haritası’ 
hareketinin ilk üniversite topluluğu TED Üniversitesi’nde kuruldu.
TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu, İhtiyaç Haritası’nın 
Ankara temsilciliğini yapmakta ve aynı zamanda dezavantajlı 
gruplara yönelik sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri 
yürütmektedir. Topluluğun amacı İhtiyaç Haritası online platformu 
yardımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıp bu ihtiyaçları karşılayacak 
destekçiler ile buluşturarak projenin bir parçası haline gelmek 
ve TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu olarak, başlatılan 
sürdürülebilir projelerle, dezavantajlı gruplara ulaşmak ve onlara 
ihtiyaçları doğrultusunda destek olabilmektir. 
 
Her geçen gün büyüyen ve gelişen TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası 
topluluğu çeşitli alanlarda birçok proje ve etkinlik düzenledi. 
Onlardan bazıları:

• Hacettepe Üniversitesi Hayvan Hakları ve Doğayı Koruma 
Topluluğu’nun davetiyle Veteriner  Hekim ve Köpek Eğitim 
Uzmanı olan Tarkan Özvardar’ın  seminerine katılım gösterildi.

• Topluluk bünyesinde olan Mültecilerle Çalışma ve Dayanışma 
Grubu ile Amerikan Büyükelçisinin evine konuk olarak, 
mültecilere yardım ve dayanışma için neler yapılabileceğine 
dair toplantı yaparak, bir grup mülteciyi ziyaret edip onlara 
gıda ve kişisel bakım ürünleri ulaştırıldı.

• ESN(Erasmus Student Network) TEDU ve TEDÜ İhtiyaç 
Haritası Topluluğu olarak ortak gerçekleştirilen İzmir’deki 
Göçmen öğrencilere TED Üniversitesi’nde stant kurarak 
destek toplandı.

• TEDÜ İHT ve Türk Kızılay’ı ortaklığında TED Üniversitesi’nde 
kan bağışı kampanyasına destek sağlandı.

• TEDÜ Müzik Topluluğu ve TEDÜ İHT olarak ortak 
gerçekleştirilen Afyonkarahisar Bolvadin Gazi Ortaokulu’ndaki 
öğrencilere kitap ve kırtasiye desteği sağlandı. Okulda çeşitli 
etkinlikler düzenleyerek destek ulaştırılmasıyla birlikte okul 
öğrencileri ve öğretmenleriyle keyifl i zamanlar geçirildi.

• TED Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye’de Sendikacılık 

Çalışma Hayatı ve Sosyal Medya- Kariyer İlişkisi konulu 
seminer Taliphan Kıymaz ve Mustafa Kemal Şen tarafından 
gerçekleştirildi. 

• Kütüphaneler Haftası kapsamında, TED Üniversitesi 
bahçesinde gerçekleştirilen Kitap Kumbarası projesi'nin bir 
etkinliği olarak Kitap Okuma Şöleni düzenlendi ve bu etkinlik 
sayesinde TEDÜ öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından 
kitap bağışları yapıldı. 

• TEB Ankara (Tam Eğitim Burslu Ankara Grubu Üniversite 
Öğrencileri) ve TEDÜ İHT ile ortak gerçekleştirilen GATA 
Pediatrik Onkoloji Bölümünün çocuklara uygun olarak 
renklendirme ve yenileme çalışmaları yapıldı.

• İhtiyaç Haritası Kurucularından Dr. Ali Ercan Özgür tarafından 
gerçekleştirilen “Gönüllülük nedir?” konulu ve TEDU 400 
Öğrenci Gelişim Seminerleri kapsamında olan söyleşi 
düzenlendi.

• Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresinin üçüncüsü, 6 
Mayıs 2017 tarihinde TED Üniversitesi ev sahipliğinde, TEDÜ 
İHT, AktiF-İz Gençlik Topluluğu ve Gençlik Çalışmaları Derneği 
ortaklığında gerçekleştirildi.

Kongrenin ana temaları Sosyal Etki, Sosyal Girişimcilik, Aktif 
Yaşlanma, Mülteci Adaptasyonu ve Dezavantajlı Gruplara Yönelik 
Yapılan Faaliyetlerdi.
Özet olarak, İhtiyaç Haritası ve TED Üniversitesi Öğrenci Topluluğu 
olarak gönüllük esaslı çalışmalarımızın sürekliliği amaçlanmaktadır. 
Tüm Türkiye’den daha fazla gönüllülere ulaşmak ve gönüllülük 
bilincimiz ile birlikte farkındalık yaratarak daha çok ihtiyaç sahibine 
ulaşmak odak noktamızdır. Her insanın aynı gökyüzünü paylaştığı, 
ihtiyaç sahiplerine ulaşabildiği kadar ulaştığı, onlara umut ışığı 
olduğu, daha aydınlık bir dünya dileğiyle. 

TED Üniversitesi İhtiyaç Haritası Topluluğu
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GURME

San Francisco birçok farklı kültürün buluştuğu kozmopolit 
bir şehir. Bu özelliğin getirdiği olumlu niteliklerden birisi de 
tabii ki mutfak kültürünün zenginliği. San Francisco, yeni 
havalanmış bir uçaktan görebileceğiniz kadar küçük bir 
şehir olsa da, geniş yelpazeli bir yemek kültürüne sahiptir. 

Koray Kaan Özdemir ‘03

Şehrin büyük bir yüzdesinin yazılım sektöründe çalışması alım 
gücünü yükseltse de olumsuz bazı durumlara da yol açabiliyor. 
Bunlardan birisi herkesin restoranlarda harcadığı zamanın kısıtlı 
olması. Hızlı yemek yeme hareketi büyük bir alışkanlık haline 
gelmiş durumda ve ortalama bir öğün 20 dakika içerisinde 
sona eriyor. Restoranlarda yenilen yemeğin deneyimini azaltsa 
da, bu durumun çalışma düzenleri kararsız bir market için 
kaçınılmaz bir son olduğu düşüncesindeyim.
Restoranların çeşitliliğine gelirsek, neredeyse dünyanın dört bir 
yanına uzanan bir seçki ile karşı karşıya kalıyoruz. Pakistan'dan 
Meksika'ya, Türkiye'den Tayvan'a, Çin'den İtalya'ya uzanan ve 
sadece bunlarla sınırlı olmayan bir seçki hem de. 
Ben de bu yazımda taze bir San Franciscolu olarak size 
deneyimlerimi aktarmak istedim. Beni önceden tanıyanların 

bildiği üzere çok ünlü, tanınmış isimleri bırakıp, kendi halindeki 
restoranlara ve barlara önem veririm. O yüzden internette 
bulabileceğiniz listelerden biraz daha farklı bir liste sizleri 
bekliyor.
San Francisco'da dikkat etmeniz gereken birkaç şey var. 
Öncelikli olarak rezervasyon yaptırmaya dikkat edin. Özellikle 
akşam yemeğine çıkıyorsanız restoranı arayıp rezervasyon 
yaptırmayı unutmayın. İkincisi ise bahşiş. Gittiğiniz mekanlarda 
çalışan personelin minimum ücret aldığını unutmamak lazım. 
Adeta bütün maaşlar bahşiş üzerine dönüyor. Bu yüzden 
ödediğiniz miktarın %15'i, %20'si kadar bir bahşiş bırakmanız iyi 
olacaktır. Son olarak ise menüdeki fiyatlara ek olarak genellikle 
Kaliforniya vergisi eklenecektir. Bu oran ise %8 civarında.
İşte San Francisco'da tercih ettiğim 10 restoran.

San Francisco’da 
Lezzet Durakları

Shalimar
Shalimar, inanılmaz keyifli bir Hindistan - Pakistan restoranı. San 
Francisco'da iki lokasyona sahip olan restoran geniş bir menüye 
sahip. Benim tercihlerim genellikle Paneer veya Tikka Masala ve 
Shish Kebab Mughlai oluyor. Kullandıkları fırın ve ızgaraların 
özelliklerini ilk lokmalarda hissedebiliyorsunuz. Yemek fiyatları 
oldukça kabul edilebilir seviyede. 13 dolara tok bir şekilde 
çıkıyorsunuz. Çıkışta da ağzınızdaki sert baharat ve et tadını yok 
edecek anasonlu şekerler ve sütlü çay ikramı bulunmakta.

Roam
Fillmore Caddesi San Francisco'nun yükselen yıldızlarından. Bu cadde üzerinde 
birçok başarılı restoran var ve Roam da bunlardan biri. Burger konusunda San 
Francisco'nun özel yerlerinden olan Roam Artisan Burgers et olarak %100 
grass fed biftek, hindi, bizon, yaban domuzu ve vejetaryen burger seçenekleri 
sunuyor. Ben Heritage, Tejano ve BBQ içerikli burgerlerinin hastasıyım. Bence 
burger tek başına yetecektir ancak patates kızartması seçenekleri de harika 
ötesi. 17-18 dolar arasında zevkten ölmüş bir şekilde çıkabilirsiniz.



73

GURME

San Francisco birçok farklı kültürün buluştuğu kozmopolit 
bir şehir. Bu özelliğin getirdiği olumlu niteliklerden birisi de 
tabii ki mutfak kültürünün zenginliği. San Francisco, yeni 
havalanmış bir uçaktan görebileceğiniz kadar küçük bir 
şehir olsa da, geniş yelpazeli bir yemek kültürüne sahiptir. 

Koray Kaan Özdemir ‘03
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yanına uzanan bir seçki ile karşı karşıya kalıyoruz. Pakistan'dan 
Meksika'ya, Türkiye'den Tayvan'a, Çin'den İtalya'ya uzanan ve 
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oldukça kabul edilebilir seviyede. 13 dolara tok bir şekilde 
çıkıyorsunuz. Çıkışta da ağzınızdaki sert baharat ve et tadını yok 
edecek anasonlu şekerler ve sütlü çay ikramı bulunmakta.

Roam
Fillmore Caddesi San Francisco'nun yükselen yıldızlarından. Bu cadde üzerinde 
birçok başarılı restoran var ve Roam da bunlardan biri. Burger konusunda San 
Francisco'nun özel yerlerinden olan Roam Artisan Burgers et olarak %100 
grass fed biftek, hindi, bizon, yaban domuzu ve vejetaryen burger seçenekleri 
sunuyor. Ben Heritage, Tejano ve BBQ içerikli burgerlerinin hastasıyım. Bence 
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La Folie
La Folie, Polk Street üzerinde 27 yıl önce nezih bir mekan olarak 
açılmış ve yıllar içerisinde kendisini bir fine dining mekanı haline 
çevirmiş bir nokta. Şef Roland Passot yıllar içerisinde sabrını ve 
yaratıcılığını korumuş ve harika bir restoran haline getirmiş La 
Folie'yi. Dönemsel tadım menülerini 160 dolara bulabileceğiniz 
mekanda rib eye biftek ve ıstakoz inanılmaz. Tadım menüsünün 
dışında şu an akşam yemeklerinde sunulan kuzu kaburga da 
büyük bir Passot imzası taşıyor. 3 course menü 100 dolarken 4 
course 120 dolar, 5 course ise 140 dolar olarak fiyatlandırılmış. 
Restorandan sonra başarılı kokteyller için de yanda bulunan La 
Folie Lounge'a geçebilirsiniz. 

Tommy's Mexican Restaurant
Bu mekanı hep Margarita içmek için en iyi bar olarak duyduk fakat Tommy's 
Mexican Restaurant aynı zamanda Meksika mutfağı ile gönülleri çeliyor. 
Ben Meksika'nın tadını almak için Margarita yanında Ceviche, Enchilada, 
Suisa ve Taco tercih ediyorum. Tommy's Mexican Restaurant'ın yaratıcısı 
Julio Bermejo'nun leziz kokteylleri ise tabii ki olayı ayrı bir boyuta taşıyor. 
30-50 dolar arasında harcama yaparak büyük bir keyif alarak mekandan 
ayrılmak mümkün.

Kitchen İstanbul
Tam bir başarı hikayesi. Emrah Kılıçoğlu'nun yıllar önce aynı lokasyonda 
başlayan hikayesi, mekanın işletmecisi olarak farklı bir yol kazandı ve 
Kitchen İstanbul ortaya çıktı. Türk lezzetlerini Amerikan damak tadına 
göre yorumlayan Kitchen İstanbul harika lezzetler sunuyor. Beyti, kızarmış 
karnabahar, musakka, kuzu kebap incelikle hazırlanıp sunuluyor. Künefe de 
bulunduğum süre içerisinde her geçen gün daha iyi hale geldi. Kesinlikle ziyaret 
etmeniz gereken bir nokta olan Kitchen İstanbul'da yemek sonrası demleme 
çay içme lüksünüz de bulunmakta. Kişi başı ortalama 50 dolara yemek ve içki 
ile beraber harika bir deneyim yakalayabilirsiniz.

The Grove
The Grove kahvaltı için bir numaralı tercihim. Egg Benedict hayranı olan 
beni mest edebilen bir noktadan bahsediyoruz. Özellikle bacon içeren Egg 
Benedict inanılmaz. Bunun yanında farklı Meksika ve Güney Kaliforniya 
lezzetlerini de sunan mekan iki lokasyonda hizmet veriyor. Ortalama 18-
20 dolar oldukça lezzetli bir kahvaltı/brunch yapmak mümkün.
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Mourad
Mourad, San Francisco'nun göbeğindeki büyülü mekanlardan 
biri. Dekorasyonu, menüsü, sakinliği ve çalışanları üst düzey bir 
deneyim sunuyor size. Özenle tasarlanmış bir tadım menüsüne 
sahip Mourad'ın daha büyük başarısı ise bunları eşleştirdiği içkiler. 
Kuşkonmazı şarapla eşleştirmek yerine Belçika Manastır birası 
ile eşleştirmek büyük cesaret isteyen bir hareket. Fas tarzı aile 
yemekleri ise akşam yemeklerinin favorilerinden. 2-4 kişilik bu 
yemeklerin servisinin kalitesi üst düzey ve yemeklerin sunumu 
Akdeniz kültürünü anımsatıyor. Tadım menüsü 120 dolar iken 
içeceklerle eşleştirme 85 dolar. La'Acha isimli aile yemekleri 75-145 
dolar aralığında. Pişman olacak mısınız? Hayır!

Tartine Bakery
Her sabah kapısında sıra olan bir fırın düşünün. Ekşi mayalı ekmekler, 
tatlılar, tart, kruvasan, sandviç ve pastaları bir araya getirin ve arkasına 
harika bir aşçılık ekleyin. San Francisco'da herkesin ziyaret edip denemesi 
gereken bir nokta. Ben Amerikan pastalarını çok sevmediğim için tatlılarını 
çok iyi yorumlayacak durumda değilim ancak sandviçleri ve ekşi mayalı 
ekmekleri inanılmaz seviyede. Fiyatlar biraz yüksek olsa da 15 dolar civarına 
doymuş olarak çıkabiliyorsunuz.

Kokkari Estiatorio
Kokkari yıllardır San Francisco'nun yıldız Yunan 
restoranlarından. "Tanrıların kuzu şişi" ile ünlenen mekan 
adını, Samos'ta bulunan bir balıkçı köyünden alıyor. Erik 
Cosselmon'un şefliğini yaptığı mekan Akdeniz yemekleriyle 
size unutamayacağınız bir deneyim yaşatıyor. Balık konusunda 
çok önde olan mekanın asıl yıldız ise kuzu eti. Kokinisto me 
manestra isimli kuzu şiş beni büyüledi. Ana yemekler 30-60 
dolar aralığında. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Shabusen Restaurant
Japon mutfağından bir şeyler tatmak istiyorsanız Shabusen iyi adreslerden 
biri. Shabu-shabu isimli kendi masanızda sıcak sebze suyu dolu bir tavada 
ısıttığınız ince etleri ve sebzeleri kendi tercih ettiğiniz pişirme derecesinde 
yiyebiliyorsunuz. Çok farklı bir deneyimi büyük bir lezzetle tatma şansını 
sunan Shabusen'in fiyatları da orta seviyelerde. 40  dolara harika bir 
deneyim yaşayabilirsiniz.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneğinden 
Sanatsever Gençlere Destek

TED Senfoni Orkestrası Eskişehirli Müzikseverlerle Buluştu

Türk Eğitim Derneği, 2014 yılında başlattığı “Askıda Bilet Var” 
uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Türk Eğitim Derneği 
ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü iş birliği ile 18 
Nisan-22 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 8 ilde 
gerçekleştirilecek etkinlikler askıya bilet çıkarılarak, öğrencilere 
ücretsiz bilet sağlanıyor. Öğrenciler, kontenjan dâhilindeki 
biletleri festival alanlarındaki gişelerden temin edebiliyor. 
18- 23 Nisan’da Trabzon Opera ve Bale Günleri ile başlayan 
festival, 16-22 Eylül İzmir Efes Opera ve Balesi ile son bulacak.  
Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da, Ankara Uluslararası Film 
Festivalinde öğrenciler askıya çıkan biletlerden yararlanma 
olanağı buldu.

Şef Ahmet Ünlü yönetimindeki TED Senfoni Orkestrası, 
8 Nisan'da, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle 
buluştu. Soprano Tuğba Mankal Dekak ve Tenor 
Emrah Sözer eşliğindeki orkestra, Eskişehirli 
müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu.

TED Bodrum Koleji’nde 
İngilizce Dil Eğitim 
Konferansı
IX. TED ELT (English Language Teaching) Konferansı 8-9 Nisan 
2017 tarihinde TED Bodrum Koleji ev sahipliğinde gerçekleşti. 8-9 
Nisan 2017 tarihleri arasında dokuzuncusu düzenlenen TED ELT 
Konferansının teması “Öğrenenlerin Sesini Dinlemek” (Hearing 
the Learners’ Voice) olarak belirlendi. Türkiye genelindeki 38 
TED Okulunda ve diğer özel okullarda görev yapan yaklaşık 400 
İngilizce öğretmeninin katılımının gerçekleştiği konferansta, 
öğrenci ve öğretmenin bakış açısından İngilizce öğrenirken ne 
çeşit çalışmalar yapmaktan yarar sağlandığı ele alındı.
Alanda öncü isimler olan ve yurtdışından davet edilen ana 
konuşmacılar; Jamie Keddie “Ortaokul Öğretmenleri için Video 
ve Hikaye Anlatımı Söyleşisi”, Simon Ward “Pozitif Eğitim” ve 
Steve Darn “Proje bazlı öğrenim ve 21. Yüzyıl becerileri” başlıklı 
sunumlarıyla konferansa zenginlik kattılar. Ana konuşmacıların 
yanı sıra, paralel oturumlarda TED eğitmenleri ve tüm seçkin 
özel okullardan yaklaşık 40 İngilizce öğretmeni çeşitli başlıklar 
altında sunum gerçekleştirdiler.
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“Okul Öncesinden Lise 
Sona: Öğretmenler için 
20 Temel Psikoloji İlkesi” 
Yayınlandı 

Ünlü Ressamlar 
Eğitim İçin Çizdi

TEDMEM, APA (American Psychological Association) tarafından 
hazırlanmış olan “Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 
20 Temel Psikoloji İlkesi” çalışmasının Türkçe basım ve dağıtım 
haklarını alarak eğitimcilerin hizmetine sundu.
Türk Eğitim Derneğinin Düşünce Kuruluşu TEDMEM'in Dünya'nın 
saygın dernekleri arasında yer alan APA işbirliği ile Türkçeye 
kazandırdığı “Okul Öncesinden Lise Sona: Öğretmenler için 20 
Temel Psikoloji İlkesi” isimli çalışmanın öncelikli hedef kitlesini 
öğretmenler oluşturuyor. Öğrenme ve öğretme süreçlerinin 
geliştirilmesi için önemli bir kaynak oluşturabilecek bu çalışma, 
Eğitim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencileri için de yararlı bir 
doküman niteliğini taşıyor.

Türk Eğitim Derneği, burslu öğrencilerine destek 
sağlamak amacıyla "Bluebrush by RC’’ organizasyonunda 
16 - 19 Mart 2017 tarihleri arasında Art Ankara 3. Çağdaş 
Sanat Fuarında ve 06 - 14 Mayıs 2017 tarihlerinde Bilkent 
Sanat Festivalinde yer aldı.
Eğitime katkı sağlamak amacıyla aralarında, ünlü Yunan 
ressam Spyros Georgas, Habip Aydoğdu, Hasan Mutlu, 
Pınar Kanber, Füsun Örk, Adil Ocak, Hayati Misman, 
Teymur Ağaoğlu gibi birçok değerli ressamın yaptığı 
eserler yapılan müzayedeler sonucunda TED burs fonuna 
katkı sağlandı. 
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KAMPÜS

Şair Ataol Behramoğlu ile Büyük Buluşma

TED Ankara Koleji Bilim İnsanı 
Yetiştirme Programında öğrenim 
gören Gökçe Aybeniz Sevim, 2017 
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı 
(YGS)’de YGS-1, YGS-2 ve YGS-6 puan 
dallarında Türkiye 2. si oldu. Okul 
hayatında da başarı çizgisi yüksek bir 
öğrenci olan Gökçe Aybeniz Sevim, 
11. sınıfl ar birincisi olduğu 2016 
yılında, aynı zamanda 47. TÜBİTAK 
Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma 
Projesi Yarışması’nda Matematik 

dalında Ankara Bölge Birincisi olarak 
Türkiye fi nalisti olmuş, 2015 yılında 
ise Rusya-Tver’de gerçekleştirilen 
IGEO 12. Coğrafya Olimpiyatlarında 
ulusal takımımızda yer alarak 
ülkemizi başarıyla temsil etmişti. 
2017 YGS’deki derece ile birlikte TED 
Ankara Koleji, son beş yıl içinde üç 
kez Türkiye derecesi elde etti. 2013 
YGS’de Zeynep Nur Karagöz Türkiye 
birincisi, 2014 LYS’de Ali Batuhan 
Yardım ise Türkiye ikincisi olmuştu.

Ortaokul öğrencilerimiz, Türkçe, Sosyal ve Müzik 
Zümresi öğretmenlerimizin rehberliğinde “Atatürk 
ve Biz Çocuklar” adlı oratoryoyu sahnelediler. 
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma döneminden 
başlayarak Mustafa Kemal’in tarih sahnesine çıkışı, 
ulusal mücadelemizi başlatışı, kongreler dönemi, 
TBMM’nin açılışı, Kurtuluş Savaşı ve zaferini 
anlatan oratoryo, 24 ve 28 Nisan 2017 tarihinde 
ilkokul amfi  tiyatroda anaokulu, ilkokul ve ortaokul 
öğrencilerimiz tarafından tüm gün yapılan 
gösterimlerle izlendi.

2017 YGS Türkiye 2.'si TED Ankara Koleji’nden

Atatürk ve Biz Çocuklar

Modern Türk şiirinin mihenk 
taşlarından şair, yazar ve çevirmen 
Ataol Behramoğlu, 17-18 Mayıs 2017 
tarihlerinde TED Ankara Koleji’nde 
düzenlenen söyleşi ve şiir dinletilerinde 
7’den 70’e Kolejlilerle bir araya gelerek, 
yaşama, öğrenmeye, özgürlüğe, 
çocukluğa ve şiire dair duygu ve düşün 
dünyasını paylaşarak şiirlerini okudu, 
kitaplarını imzaladı. 
2016-2017 eğitim-öğretim yılı boyunca 
TED Okulları’nda gerçekleştirdiği söyleşi 
ve şiir dinletilerinin fi nali niteliğini 
taşıyan buluşma çerçevesinde, ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencileriyle söyleşi 

yaptı. Söyleşisinde öğrenme sevinci 
kavramını ve şiirin hayatımızdaki yerini 
anlatan Behramoğlu, “Öğrendiğiniz 
şey ne olursa olsun sizi, daha çok siz 
yapar. İnsanlık tarihi nasıl donup kalmış 
bir şey değil de bir oluşumlar zinciriyse, 
insan hayatı da öyledir. Durduğu yerde 
durmaz. Bu maceraya hakkını vermek 
için öğrenmemiz lazım.” dedi. 17 Mayıs 
akşamı TED Ankara Koleji amfi  tiyatroda 
veliler ve öğretmenlerle bir araya 
gelen Ataol Behramoğlu ve kendisine 
eşlik eden müzisyen Haluk Çetin, şiir 
ve müzik dinletisi ile dinleyenlere 
unutulmaz bir akşam yaşattı. 
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19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve Spor 
Bayramını Büyük Bir 
Katılımla Kutladık
98 yıl önce Samsun’da başlayan Türk milletinin özgürlük, 
bağımsızlık ve uygarlık için uyanışının yıldönümü olan 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı okulumuzda 
büyük bir katılımla, coşkulu bir törenle kutladık. Lise Kısmı 
Koleji Sokağı’nda düzenlenen törenimiz, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Büyük Önder 
Atatürk’ün tören alanında yankılanan sesi, pankart grubunun 
gösterisi ile bütünleşerek kalplerde ve bilinçlerde yer etti. 
Öğrenciler adına konuşan Zeynep Turgut, Cumhuriyetimizin 
ve Atatürk devrimlerinin koruyucusu, Türk gençliğinin duygu 
ve düşüncelerini dile getirdi. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi 
ve Gençliğin Ata’ya Cevabı’nın okunmasının ardından tören, 
coşkuyla söylenen İzmir Marşı ve Kolej Marşı ile son buldu. 

Edebiyatta Söz Gençlerin
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nin ev sahipliğinde her yıl 
artan bir katılımla gerçekleştirilen Liseli Genç Eleştirmenler 
Sempozyumu’nun yedincisi, 14-15 Nisan 2017 tarihlerinde yapıldı. 
Türk Dili ve Edebiyatı Zümremizin katkıları ile lise öğrencilerinin 
edebiyat metinlerine yönelik eleştirel yaklaşımlar sonucu 
edindikleri kültürel birikimi paylaşmalarını sağlamak amacıyla 
düzenlenen sempozyuma, 35 liseden, 700 öğrenci ve öğretmen 
katıldı. Sempozyum bu yıl Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca 
olmak üzere dört dilde ve 13 oturumda gerçekleştirildi.

Geleneksel Ülkeler 
Gösterisi
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anaokulu 
A2 grubu öğrencilerimiz, geleneksel “Ülkeler Gösterisi”ni, 
amfi  tiyatromuzda velilerimiz için sahnelediler. Gösteride sınıf 
öğretmenleri ile birlikte seçtikleri bir ülkenin müzik ve danslarını 
sergilediler. Brezilya’dan, Hindistan’a, Yunanistan’dan Küba’ya 
izleyenleri kıtalar arası bir yolculuğa çıkaran öğrencilerimiz, güzel 
ülkemiz Türkiye’nin halk danslarından bir seçki ile gösterilerini 
sonlandırdılar. 
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TEDÜ

TED Üniversitesi Öğrenci Konseyi’nin öncülüğünde bir 
araya gelen TEDx TEDÜ ekibi, 20 Mayıs 2017 Cumartesi 
günü “Farklının Yankısı” teması ile TED Üniversitesinde TEDx 
organizasyonu gerçekleştirdi. Organizasyonda, farklılık konusu 
çeşitli disiplinlerden sekiz konuşmacı tarafından ele alındı ve 
performans sanatçılarının katılımları sayesinde katılımcılara 
unutulmaz bir TEDx deneyimi yaşatıldı.

Doç. Dr. 
Öncü Hazır’a
BAGEP ödülü
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İşletme Bölümü 
Başkanımız Doç. Dr. Öncü Hazır, 
“2017 BAGEP Genç Bilim İnsanı” 
ödülüne layık görüldü. Hazır, 27 
Nisan 2017 tarihinde Hacettepe 
Üniversitesinde düzenlenen 
tören ile ödülünü aldı.

Youwatch’tan TEDÜ 
Öğrencilerine Teşvik Ödülü
26 - 28 Nisan 2017 tarihlerinde Ege Üniversitesinde 
gerçekleştirilen “20. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”nde, 
Ekonomi Bölümü 4. sınıf öğrencilerimizden Cansu Oymak ve 
Melih Artar, bitirme projeleri kapsamında hazırladıkları sunumları 
ve makaleleri ile “Youwatch” teşvik ödülüne layık görüldü.

Tedx Farklılık 
Yaratıyor

Academy Junior
Sürekli Eğitim Merkezi tarafından TED Üniversitesinde 
düzenlenen Academy Junior Programı, 12 Haziran 
tarihinde başladı.  23 Haziran tarihine kadar devam 
edecek olan program, 7-14 yaş arası çocukların İngilizce 
konuşma becerilerinin gelişimine eğlenceli aktivitelerle 
destek olurken, çocuklara üniversite ortamını yakından 
tanıma şansı da veriyor. İlk dönemi için yoğun ilgiyle 
karşılanan ve kontenjanlarını dolduran programın ikinci 
dönemi, 3 Temmuz tarihinde yine TEDÜ Kampüsü’nde 
gerçekleştirilecek. Detaylı bilgiye sem@tedu.edu.tr’den ya 
da 0312 585 02 17 no'lu telefondan ulaşabilirsiniz.
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16. Uluslararası Orta Doğu Ekonomi Birliği (Middle East 
Economic Association-MEEA) konferansı, 18-20 Mayıs 2017 
tarihlerinde TED Üniversitesinde gerçekleşti. Konferans 
Rektörümüz Murat Tarımcılar’ın açılış konuşması ile başladı. 
Ana teması “Orta Doğu’da Ticaret ve Kapsayıcı Büyüme” 

olan konferansta; uluslararası ticaret, makroekonomi, 
mikroekonomi, işgücü piyasası, büyüme, kalkınma ve fi nans 
konularında çok sayıda uluslararası araştırma sunuldu. 
Konuşmaya, akademisyenlerin yanı sıra, kamu ve özel 
kurumlardan üst düzey temsilcileri de katılım sağladı.

Antalya'da gerçekleşen “Türkiye 
Üniversiteler Arası Tenis 
Turnuvası”nda ikinci olan tenis 
takımımızın sporcuları Ufuk 
Uğurlar, Kemal Görkem Zorlu, 
Erkcan Solmaz ve Bulut Özçelik 
kazandıkları kupayı Rektörümüz 
Prof. Dr. Murat Tarımcılar'a 
takdim etti.

Mühendislik Programı 1. sınıf 
öğrencimiz Hilal Zeynep Saraç, 
“400 Metre Serbest Kadınlar 
Yüzme Yarışı”nda Türkiye 
Şampiyonu oldu. Öğrencimiz 
aynı zamanda Marmaris’te 
gerçekleşen 5. Uluslararası 
Arena Aquamasters Open 
Water Şampiyonası’nda “6 Km. 
Dayanıklılık Parkuru Kadınlar 
Pre-master” kategorisinde de 
birinci oldu. 

19-24 Mart 2017 tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleşen Türkiye 
Üniversiteler Arası Bilek Güreşi 
Şampiyonası’nda üniversitemizi 
temsil eden Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölümü 2. sınıf 
öğrencimiz Ece Coşkuner, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü 2. sınıf 
öğrencimiz Şeyma Tuğçe Alptekin 
ve İktisadi ve İdari Bilimler Programı 
1. sınıf öğrencimiz Betül Kara, 
“Kadınlar” kategorisinde Türkiye 
üçüncüsü oldu. Şeyma Tuğçe 
Alptekin sağ ve sol kolda altın 
madalya, Ece Coşkuner ise sol kolda 
altın madalyaya layık görüldü. Aynı 
zamanda Endüstri Mühendisliği 
öğrencimiz Şeyda Tuğçe Alptekin, 
Polonya’da yapılan Avrupa Bilek 

Güreşi Şampiyonası’nda “55 Kg. 
Kadınlar” kategorisinde hem 
ülkemize hem de üniversitemize 
Avrupa 3.’lüğü getirdi. 

Eskrim’de 
Bronz 
Madalya
Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 2. Sınıf öğrencimiz 
aynı zamanda Türkiye Modern 
Pentatlon Federasyonu Milli 
Takım Sporcumuz İpek Akşin, 
“Üniversiteler Arası Türkiye Eskrim 
Şampiyonası”nda üçüncü olarak 
bronz madalya kazandı.

TEDÜ, Orta Doğu Ekonomi 
Birliği’ne Ev Sahipliği Yaptı

Kupalarını Rektörün 
Elinden Aldılar

Su Perisi Başarıdan 
Başarıya KoşuyorAltın Kızların Bilek Gücü
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seminer

Diş Sağlığına 
Farkındalık
Dişlerimizin değerini onları 
kaybetmeden önce fark etmemizi 
sağlayan, ağız ve diş sağlığını koruma 
yöntemlerini keyifl i bir şekilde 
anlatan periodontoloji uzmanı Prof. 
Dr. Altan Doğan'79, Mayıs ayının 
ve sezonun son K-seminerinde 
üyelerimizle buluştu. Konuklara ağız 
ve diş sağlığı ile ilgili hediye verildi.

Yenilebilir Peyzajlar ve Ankara
Nisan ayının son K-seminerinde, Dr. Kumru Arapgirlioğlu '79, 
‘Cumhuriyet'ten günümüze Ankara'da kentleşme ve tarım, Atatürk Orman 
Çiftliği, ulusal ve uluslararası örnekler, kentsel tasarım, topluluk bahçeleri, 
yenilenebilir peyzajlar ve çocuklarımızı bekleyen gelecek’ konularını 
dinleyenleriyle buluşturdu. Zengin konu içeriği ile düzenlediğimiz 
seminerde konuklarımız Ankara ile ilgili faydalı bilgilere sahip oldu.

Hayata Yön Veren 
Ye-me Terbiyesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. 
Hasan Çağlar Uğur ‘Hayata Yön Veren Ye-me 
Terbiyesi’ adlı seminerinde yemek ve hayat 
arasındaki ilişkiye, yemek tercihlerimizle yaşam 
şekilleri arasındaki bağa ve Ye-me terbiyesinin 
hayatımıza nasıl etki ettiğine değindi.

Cesaretlendiren 
Anne-Babalar
Psikolojik Danışman Özge Tecelli, 
Nisan ayının ilk K-Seminerinde 
anne ve babalarla bir araya geldi. 
‘Çocuklarımızı sevmek tek başına 
yeterli mi?’ sorusunun cevaplarını 
anlattı. Yeterli, değerli ve cesur 
çocuklar için ''Cesaretlendirme Sanatı'' 
hakkında yararlı bilgiler veren Özge 
Tecelli anne babalara cesaretli çocuklar 
yetiştirmenin püf noktalarını belirtti.
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hakkında yararlı bilgiler veren Özge 
Tecelli anne babalara cesaretli çocuklar 
yetiştirmenin püf noktalarını belirtti.
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Türk Dış Politikası: 
Dün, Bugün ve Yarın
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Özlen Çelebi 1923’ten bugüne 
ve bugünden geleceğe Türk Dış Politikası’nı anlattı. Türkiye’nin 
hangi süreçlerden geçtiğini ve nereye doğru gittiğini anlatan 
Özlen Çelebi  seminerimiz yoğun ilgi gördü.

Gençlerin 
Uyuşturuculardan 
Korunması
Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Yazar, Şair Mutlu 
Çelik, yaşamları bir anda kabusa çeviren, ne 
olduğunu anlayamadan sevdiklerimizi ansızın 
hayatımızdan koparan uyuşturucu tehlikesini, 
tüm detayları ile K-Seminer konuklarına anlattı. 
Mutlu Çelik, ailelere uyuşturucu tehlikesinden, 
çözümlerinden gerektiğinden bahsetti.

Skolyozu Olan Bir Böceğe 
Rastladınız Mı Hiç?
Canan Demirdamar’81 ‘Skolyozu Olan Bir Böceğe Rastladınız 
Mı Hiç?’ adlı seminerinde, ağrı ve duruş bozukluğu arasındaki 
doğrudan ilişki, genetik miras ve "beden hafızası" konularını 
dinleyenlerimizle paylaştı. Kolej-IN İncek Salonu’nda gerçekleşen 
semineri katılımcılar ilgiyle dinledi.

30 Günde 10 Yıl Gençleş
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu 
'72, K-Seminer  konuğumuz oldu. Mart  ayının sağlık 
konulu  seminerini veren Yörükoğlu, bu keyifl i söyleşiye 
katılanlara sağlıklı yaşam ve gençleşme ile ilgili yararlı 
bilgiler verdi. Aynı zamanda “30 Günde 10 Yıl” ve “45'ten 
Sonra” kitaplarının yazarı olan Yörükoğlu seminer 
sonrası okurları için kitaplarını imzaladı.
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BİZDEN HABERLER

Dart Heyecanı

Lezzeti ve Neşesi Bol 
Karadeniz Gecesi

Tavla ile Tatlı 
Rekabet

Üyelerimize Özel 
Basketbol Turnuvası
Mezunlarımıza özel olarak düzenlediğimiz basketbol 
turnuvasında mezunlarımız, dört kişilik takımlarını kurarak 
toplamda 12’şer dakikalık maçlarda eğlenceli anlar yaşadı. 
Maçlarda takımlar kura ile belirlendi.
Sporla yaparken eğlenen mezunlarımız keyifl i bir gün geçirdi.

Kolej-IN Lounge Bar' da dart turnuvası için bir araya 
gelen konuklarımız eğlenceyi gözünden vurdu. 
Heyecanın, eğlencenin, kıyasıya bir rekabetin ve 
sohbetin bir arada yaşandığı dart turnuvasında 
konuklarımız keyifl i anlar yaşadı.

Konuklarımıza lezzeti ve eğlenceyi bir arada yaşattığımız 
gecede, mezunlarımız Karadeniz müzikleri ile keyifl i bir gece 
geçirdi. Zengin menümüz ile lezzete doyan misafi rlerimiz 
geceden memnun ayrıldı. Misafi rlerimize Grup Sound Ala, 
güzel yorumu ile eşlik etti.

Kolej-IN olarak heyecan verici 
tavla turnuvasına ev sahipliği 
yaptık. 16 yaşına kadar 
herkese kapılarımızı açtığımız 
tavla turnuvasında rakipler 
kura ile belirlendi.
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Masa Tenisi 
ile Eğlenceli 
Anlar
Çocuk, yetişkin, kadın, erkek 
tüm üyelerimizin katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz Kolej-
IN Masa Tenisi Turnuvası 
dört farklı kategoriyle 
konuklarımıza hareketli bir 
gün yaşattı.

23 Nisan Etkinliğinden 
Renkli Görüntüler

Tanışma Toplantısı

Leyla Sürücüoğlu ve Acustica

Yediden yetmişe birçok kişinin katıldığı 23 Nisan 
etkinliği coşkuyla kutlandı. Çocukların için çeşitli 
oyunların düzenlendiği Festivalde, Survivor parkuru 
kuruldu. Sadece çocukların değil büyüklerinde 
oynadığı Survivor parkuru keyifl i dakikalar yaşattı.  
Palyaçolar, çocuklara eğlenceli anlar yaşatırken yüz 
boyama standı da oldukça ilgi gördü. Bir yanda 
aikidocuların gösterisinin olduğu bir yanda da 
kitap satışının gerçekleştiği 23 Nisan etkinliği renkli 
görüntülere sahne oldu. SERÇEV, bu güzel günde 
Kolej-IN Festival alanına stant açtı. 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim 
Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri Kolej-IN’ de 
düzenlenen tanışma toplantısında bir araya gelerek, 
yapılacak çalışmaları planladı.

Kolej-IN’de sahne alan Leyla Sürücüoğlu’88 ve Acustica konuklarına 
keyifl i dakikalar yaşattı. Gösterdiği başarılı performansıyla konuklarını 
büyüleyen Sürücüoğlu ve Acustica, 12 Mayıs Cuma günü sahne 
aldı. Konukların Sürücüoğlu’nun şarkılarına eşlik ettiği davet gecenin 
ilerleyen saatlerine kadar devam etti.
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TEDFED

TEDFED  olağan aylık toplantılarını Bursa, 
Karabük ve İstanbul'da gerçekleştirdi.

TEDFED Bursa Buluşması
TEDFED aylık olağan toplantısı 21.04.2017 tarihinde TED Bursa 
Koleji’nin de ziyaret edilmesi amacıyla Bursa’da gerçekleşti.  
TED Bursa Koleji Mezunları Derneği henüz TEDFED üyelik 
başvurusu yapmamış olup hazırlıklarına devam etmektedir.  
2007 yılında ilk 14 öğrenci olarak mezunlarını veren okul şu ana 
kadar 200 öğrenciyi mezun etmiş. 2017 yılında da 54 mezun 
verecek. Mezunların derneğe üye olma oranı %50.

TEDFED İstanbul Buluşması

TEDFED aylık olağan toplantısı 29.05.2017 
tarihinde TED İstanbul Koleji Mezunlar 
Derneği’nin daveti ile İstanbul’da 
gerçekleşti.  Toplantıya TED İstanbul 
Koleji Genel Müdürü Sayın Güven Beştaş 

da katılarak okulun kuruluş fi kri, gelişimi 
ve bugünkü durumu ile ilgili bilgiler 
aktardı. 
Toplantı gündemi görüşüldü, TED 
Antalya Koleji Mezunlar Derneği’nin 

TEDFED üyelik başvurusu kabul edildi.  
Henüz üyelik başvurusu yapmamış olan 
dernekler, mezunlar derneği olmayan 
okul listeleri oluşturuldu. Bu okullarla ilgili 
eylem planı hazırlandı.
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TEDFED aylık olağan toplantısı 10.02.2017 
tarihinde TED Karabük Koleji’nin de 
ziyaret edilmesi amacıyla Karabük’te 
gerçekleşti.  Okul ile ilgili genel bilgi alındı, 
TEB’li öğrencilerle görüşüldü. TED okulları 
arasında Polatlı Koleji ile birlikte en fazla yatılı 
TEB’li öğrenciye eğitim verdiği belirtilen 
okulun üniversite giriş başarı ortalamasının 
hayli yüksek olduğu bilgisi paylaşıldı.  

TEDFED Karabük Buluşması

Mezunların çoğunun üniversite eğitimi ve iş nedeniyle Karabük 
dışına gittiğini dolayısıyla mezunlar derneğine ilginin zayıf olduğu 
konuşuldu, konu ile ilgili fi kir alışverişinde bulunuldu. TEDFED 
üyeliği için hazırlıklara başlandı.
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KÜLTÜR-SANAT

Manhattan’ın Kalbindeki Müze 
‘Metropolitan’a Uzanıyoruz

Aslıhan Karataş'09

Manhattan’ın kalbindeki Metropolitan Sanat Müzesi (The 
Met, Metropolitan Museum of Art) , sahip olduğu benzersiz 
koleksiyon ile her yıl altı milyondan fazla ziyaretçiyi 

ağırlayarak dünyanın en çok ziyaret edilen “sanat müzesi” ünvanını 
koruyor. 1870’de kurulan Metropolitan Müzesi, Londra’daki British 
Museum ve National Gallery’nin bir birleşimi gibi, yani hem 
dünyadaki hemen her kültürden tarihi ve kültürel eserleri, hem 
de dünyanın en önde gelen ressamlarına ve heykeltıraşlarına 
ait eserleri bir arada sunuyor. Central Park’ın tam yanında 
konumlanan Metropolitan Sanat Müzesi, Upper East Side’da yer 
alıyor ve Amerika’nın en çok ziyaret edilen, aynı zamanda da en 
büyük sanat müzesi. Merdivenleriyle de sembolleşen müzede her 
sene modayı da içeren çeşitli sergiler oluyor.

Müze gezmek insanı, günlük hayatın kargaşasından başka hayatların, başka mekanların atmosferine 
götürür. Yaşamadığımız yılları, yerleri gözümüzde canlandıran Metropolitan Sanat Müzesi, tüm 
medeniyet ve kıtalarla ilgili bölümleri ile her yıl milyonlarca insanı ağırlıyor.
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Müzenin en büyüleyici özelliği, içeri girer 
girmez sizi saran havasından ziyade, tüm 
medeniyet ve kıtalarla ilgili bölümlerinin 
olması. Heykelden resime, Antik 
Yunan’dan Asya’ya, modern sanattan 800 
yıllık eserlere çok büyük bir koleksiyonu 
barındırıyor ve herkesin ilgisini çekebilecek 
bir ortam oluşturuyor.

Metropolitan Müzesi’ne yapılacak bir ziyaret için öncelikle 
metmuseum.org sitesinde öne çıkanlara göz atıp sahip 
olduğu yaklaşık iki milyon eser arasından ilginizi çekenleri not 
almanız güzel bir ön hazırlık olacaktır. Yoksa daha resimlerin 
bulunduğu üst kata çıkamadan Antik Mısır ve Paskalya Adası 
arasında kaybolabilirsiniz.
Metropolitan Sanat Müzesi, dakikalarca izlemek isteyeceğiniz 
yüzlerce resimle dolu. 
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KAYBETTİKLERİMİZ

1992 mezunlarımızdan
Onur Onursal'ı kaybettik.

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Onur Onursal'92
1975 Mezunlarımızdan 

Kemal Sümer'i kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Kemal Sümer'75

1960 mezunlarımızdan
Güneş Yunus'u kaybettik.

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Güneş Yunus'60

1966 mezunlarımızdan 
Eyüp Kaptan Gökdeniz'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Eyüp Kaptan Gökdeniz'66
1966  mezunlarımızdan

Necdet Hatipoğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine

başsağlığı dileriz.

Necdet Hatipoğlu'66

1964 mezunlarımızdan 
Ayhan Karapars'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Ayhan Karapars'64
1960 mezunlarımızdan 

Ayşe Alev İleri'yi kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Ayşe Alev İleri'60

1967 mezunlarımızdan 
Ayla Çetin'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Ayla Çetin'67
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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

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

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

Antique Roman Palace
Oba Mah. Atatürk Cad. No:31 Alanya/Ankara
T. 0242 255 57 80
www.antiqueromanpalace.com

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

PEŞiN
 %5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

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

Nakitte%25
Kredi Kartı%15

PEŞİN%10
%5   

%10

%10

%10

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.dengetipzayı� ama.com

%30

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

%8
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

Bilişim ve Danışmanlık
Hizmetlerinde  

%20 İndirim

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

%50

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

Ekipmanda%5
Elmas Uçlarda%3

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

Konaklama %40
Teras Restoran %15

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

Temmuz Ağustos 

Aylarında %10
Diğer Aylarda %15

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

%10
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

%30

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

%20
Diyet Kapımda
Mustaf Kemal Mah. 2141.Cad. No:33/6 Çankaya / Ankara
T. 0312 219 53 10
bilgi@diyetkapimda.com ankara@diyetkapimda.com

%10

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

%20
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

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

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARINA ÖZEL

HİZMETLER

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

%20

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

Biletlerde%20
Otellerde%5

Tatil Otelleri%2
Vize%40

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

%10
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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

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

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

Antique Roman Palace
Oba Mah. Atatürk Cad. No:31 Alanya/Ankara
T. 0242 255 57 80
www.antiqueromanpalace.com

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

PEŞiN
 %5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

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

Nakitte%25
Kredi Kartı%15

PEŞİN%10
%5   

%10

%10

%10

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.dengetipzayı� ama.com

%30

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

%8
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

Bilişim ve Danışmanlık
Hizmetlerinde  

%20 İndirim

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

%50

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

Ekipmanda%5
Elmas Uçlarda%3

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

Konaklama %40
Teras Restoran %15

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

Temmuz Ağustos 

Aylarında %10
Diğer Aylarda %15

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

%10
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

%30

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

%20
Diyet Kapımda
Mustaf Kemal Mah. 2141.Cad. No:33/6 Çankaya / Ankara
T. 0312 219 53 10
bilgi@diyetkapimda.com ankara@diyetkapimda.com

%10

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

%20
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

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

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARINA ÖZEL

HİZMETLER

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

%20

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

Biletlerde%20
Otellerde%5

Tatil Otelleri%2
Vize%40

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

%10
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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

%5

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

%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

%10

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

%10
HG Yaşam Tasarım Atölyesi
Mustafa Kemal Mah. 2134. Sk. 5/10 Çankaya / Ankara
Gsm. 0544 774 75 77

%10

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

%40
Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara
T. 0312 231 77 10  F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com

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

Hotel Yeni
Sanayi Cad. No:5/B Ulus / Ankara
T. 0312 310 47 20  F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com

Tek Yataklı Oda 65 TL
İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150 TL

(Açık büfe kahvaltı ve KDV
dahildir.

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

%30
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 

%10
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 

%20

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

%20
KUPON KODU: KOLEJ

Koza Suite Hotel
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr   www.kozahotel.com.tr

Suite Tek Kişi 200 TL
Suite Çift Kişi 240 TL

Standart Tek Kişi 160 TL
Standart Çift Kişi 200 TL

(Açık büfe kahvaltı dahil.)

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

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

%20

%15

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

%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

%20

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

%10
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

%25

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

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

%10

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

%5

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

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel

Hizmetler

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

%10
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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 Çankaya Hastanesi
Bülten Sokak No:44 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 426 14 50  F. 0312 467 97 06
www.cankayahastanesi.com.tr

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL

HİZMETLER

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.duce� ziktedavi.com

TTB Fiyatları Üzerinden

%50
Özel Kudret International Hospital
GMK Bulvarı No:81 Maltepe / Ankara
T. 444 44 10  F. 0312 229 98 68
www.kudretinternational.com

%10

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
Zorunlu Sigorta
Poliçeleri Hariç

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

%15

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

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

%10

Pre�  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.pre� .com.tr

100 Bin-1 Trilyon %1
10 Bin-100 Bin %3

Konut Alımları %10

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

%8
S.O.S. Pet Shop
İncek Bulv. 2880.Cad. No:55/F Taşpınar Mh. Gölbaşı / ANK
T. 0532 684 48 18 
sospetshop@hotmail.com

%10S SO
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P

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

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 Premium
Turunç Merkez Mh. Cumhuriyet Cd. No:1 Marmaris / Muğla
T. 0850 850 00 49 - 0252 476 71 51
prm.reservation@turunchotels.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 Eskişehir
Büyükdere Mh. Bayraktepe Sk. No:4 
Odunpazari / Eskişehir  -  T. 0222 233 1 222   
eskisehir@turunchotels.com.tr

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

Zenova Medya
Şehit Osman Avcı Mah. 1071 Malazgirt 
Caddesi No:43 D Blok No:54 Etimesgut/Ankara      
T. 0312 504 03 90
www.zenaovapromosyon.com

%20 %5

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

%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

%25

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

%20

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

%25

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

%15

PUMPKIN Turizm
Şehit Adem Yavuz Sokak No:9/8 Kızılay / Ankara
T. 0312 446 00 10
www.pumpkintur.com

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL

İNDİRİMLER

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

Yedek Parça%10
İşçilik%15

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

%15

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

%10

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

%20
Medya Sanat Galerisi
Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara 
T. 0312 428 39 55  F. 0312 428 39 56

%10 
%15

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

Liste Fiyatlarında%10
Check-Up %15

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR



AÇIK HAVUZUMUZ
AÇILDI

Detaylı bilgi için
444 0 958



Doğa Tutkunları İçin 
Mağaracılık Sporu
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Geleneksel 
Mezunlar 
Balosu

Geleneksel Kuru 
Fasulye Günü’nde 
bir araya geldi

Mezunlarımız


	TED_1-32
	TED_33-64
	TED_65-96

