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BAŞKAN’DAN MESAJ

M.Kutluhan Olcay’93
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı

Sevgili Kolejli Dostlarım,
 
Mezunlar Derneğimiz adına yeniden merhaba. 
 
Yine yoğun, yine heyecanlı, yine dolu dolu geçen bir dönemi arkada 
bıraktık. Hazırlıkları uzunca bir dönem sürdükten sonra Aralık 2013’de 
Derneğimiz öncülüğünde kurulan TED Okulları Mezun Dernekleri 
Federasyonu yönetim seçimlerinin ilki 10 Mayıs tarihinde yapıldı. Marka 
değerimizi daha da yükseltmek, tanınırlığı artırmak, ilkelerimizi daha 
geniş kitlelere ulaştırmak, diğer TED’li dostlarımızla daha sıkı işbirliği 
içinde olabilme imkanı sunacağına yürekten inandığımız bu birlikteliğin 
ilk yönetim kurulu, Okulumuz mezunu Kemal Yüce (85) başkanlığında 
çalışmalarına başladı. Kendilerine başarılar diliyoruz.

Bu dönemde TED Ankara Koleji mezunları olarak birlikteliğimizi 
pekiştirmek, bağlarımızı güçlendirmek ve en önemlisi dayanışma ve 
işbirliğimizi artırma yolunda çok önemli bir adım daha atıldı. Sadece 
TED Ankara Kolejinden mezun kişileri sanal ortamda biraraya getiren, 
“Kolejliler nerede” “Nerede Kolejli var?” sorularına kolaylıkla cevap 
bulunabilecek, Kolejliler tarafından sunulan iş imkanlarının kendileri ile 
birlikte çalışmaya hazır Kolejlilere en kısa yoldan ulaşabildiği, anıların, 
yaşanan acı tatlı olayların paylaşılabildiği, sadece “Biz bize” olabildiğimiz 
bir sanal dünya, “KOLEJ CONNECT”i kullanımınıza sunduk.
 
Web sayfamız yenilendi. Daha pratik, daha kullanışlı, daha sıcak olmasına, 
on-line işlemlerin daha etkin kullanımını sağlamaya çalıştık. Umarız 
beklentilerinize daha iyi cevap verebilecek etkinliğe kavuşturmuşuzdur. 
Geri bildirimleriniz en temel hareket noktamız olmaktadır.

Bir Mezunlar Balosunu daha geride bıraktık. 4 ve 9 ile sonlanan yıllarda 
TED Ankara Kolejini bitiren mezunlarımız görkemli ve coşkulu bir 
gecede biraraya geldiler. Gecenin kral ve kraliçeleri 1949 mezunları ile 
prens ve prensesleri 2009 mezunları, Kolejli olmanın tek yürek olmak 
olduğunu, aradaki 60 yıl farka rağmen bu birlikteliği sağlamanın hiç de 
zor olmadığını ispatlarcasına coşkuyla birlikte eğlendiler.

1949 mezunlarımızla birlikteliğimiz bir tek balo ile sınırlı kalmadı. 
Öncesinde ve sonrasındaki birlikteliklerimizde anılarını, yıllarca özenle 

biriktirdikleri duygu, düşünce ve görüşlerini bizlerle paylaştılar. Bizlere kattıkları zenginlikler için kendilerine minnettarız.

Bu yıl Ankara yaza geçişte zor günler yaşattı bize. Bu nedenle her yıl Haziran ayının ilk Cumartesi günü yapılan Mezunlar Balosu ardından düzenlenen 
Kuru Fasulye günümüzü ancak 22 Haziran’da gerçekleştirebildik. Tek burukluğumuz balo için çok uzaklardan gelen Kolejli dostlarımızı bu nostaljik Kuru 
Fasulye gününde ağırlayamamış olmamızdı. Nostaljikdi, çünkü yıllar sonra ilk kez eski lise bahçemizde toplandık. Çoğunluğu bu binalarda eğitim görmüş 
mezunlarımızı son derece mutlu eden bu durumun genç mezunlarımız için çok da heyecan verici olmadığı endişesinden hareketle onlar için de farklı 
planlarımız olduğu ipucunu şimdiden verebiliriz diye düşünüyoruz...

Bir dönem Ankara’nın vazgeçilmezi olan “Bulmacalı Oto Yarışması”nı yıllar sonra yeniden canlandırdık. Kıyasıya bir rekabet ve eğlence içinde geçen yarışma 
İncek kolejIN tesislerimizde yapılan mangal partisiyle son buldu.

Yine aynı dönemde muhtelif kategorilerde yapılan tenis turnuvası ile basketbol turnuvaları gerçekleştirildi.

Birincil hedefi ve diğer hedeflere ulaşmada en büyük aracı daha çok mezunla daha çok etkinlikte bir araya gelmek olan TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Başkanı olarak, şahsım, Yönetimde görevli arkadaşlarım ve Dernek çalışanları dostlarım adına, seçim döneminde vaadettiğimiz projeleri gerçekleştirmeye 
başlamış olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim.

Nispeten durgun geçen yaz aylarında; daha önce başlanmış olan tüzük ve yönetmelik çalışmalarımıza yoğunlaşmayı hedefledik. Çalışmaların belirli bir 
aşamaya gelmesini takiben görüş alışverişinde bulunmak üzere konuyu sizlerle paylaşacağız.

Evet Sevgili Kolejli Dostlar,
Önümüzdeki günlerde Büyük Taarruz’un zaferi ve Ülke topraklarının geri alınışının sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 92. yıldönümünü kutlayacağız. 
Her özel gün gibi 30 Ağustos’un bizlere sunduklarının değerini unutmadan yaşatmak öncelikli ilkelerimizdendir.
Mutlu, keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle Kolejli sevgi ve saygılarımı sunarım.
 

Genel Başkan
M.Kutluhan Olcay’93
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SÖZ SİZDE

Buz Pistinin Kolejli Yıldızı; Alper Uçar
Başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Alper Uçar’03 ile buz pateni ve 
hedefleri hakkında dopdolu bir söyleşi yaptık.

Bu spora nasıl gönül verdiniz? Ailenizin 
katkısı, yönlendirmesi oldu mu?
Ben bu spora kreşten eve gelen bir yazı ile 
başladım. Takdir ederseniz ki, küçük yaşlarda 
istenilen spor seçilmez. Bu konuda ailemin tek 
kanallı dönemlerden gelen buz pateni tutkusu 
bu spora başlamama neden oldu. Daha sonra 
ise ailemin desteği ile devam ettim.

Bu sporun zorlukları neler?
Türkiye, spora ve sporcuya bakış acısıyla, 
bu eğitim sistemiyle sadece buz pateni 
için değil, her spor için zor bir ülke. En başta 
eğitim sistemimizin spor ile eşgüdümlü 
çalışamaması sporcularımızı oldukça zorluyor. 
Özellikle buz pateni için söylemek gerekirse; 
çok yetenekli ve başarılı sporcularımızı, 
tesis ve doğru çalışma programı eksikliği 
noktasında yitiriyoruz. Çok büyük fedakarlık 
yapan sporcular ve sporcu aileleri ne yazık ki; 
profesyonel koşullar sağlanamadığı için ya 
bırakmak ya da yurtdışına gitmek zorunda 
kalıyor. 

“Buz pateni bir yaşam tarzı”

Sponsor desteğinin önemini ve şimdiki 
durumunuzu sizden öğrenebilir miyiz?
Kış Olimpiyatları’nın en gözde sporu olan “Buz 
Pateni”, duygu ve düşünce duygumuza etki 
eden, müziğin ve estetiğin buluştuğu yegane 
spor dalı ve bir yaşam tarzı. Görsel ve işitsel 
duyularımıza haz veren bir spor olduğu kadar 
bir sanat da. En önemli sıkıntı ise; sponsor. 
Biz olimpik sporcular olarak halen daha 
marka değerine katkı sağlayabileceğimiz, 
aynı zamanda bizim de çalışmalarımızı 
kolaylaştıracak ve uzun yıllar başarı ile birlikte 
yürütebileceğimiz sponsor arayışlarımıza 
devam ediyoruz. Yaz sporları ile kış sporları 
arasında da büyük bir yatırım uçurumu 
var. Biz, çok düşük bütçeli bir federasyon 
olmamıza rağmen 3 Olimpiyat sezonu (2006, 
2010, 2014) Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi 
temsil ettik. Bu 12 yıl demek ve çok büyük 
bir başarıdır. Kış Olimpiyat Oyunları’na katılan 
sporcular içinde sponsoru olmayan tek ülke; 
Türkiye. Buz Pateni hem sportif hem de ticari 
anlamda sponsoruna katabileceği çok fazla 
etmeni bir arada bulunduran bir spor dalı. 
Üzüldüğüm nokta ise, henüz firmalar Kış 
Olimpiyat Oyunları’nın en çok izlenen ve en 
gözde sporu olan buz patenini Türkiye’de 
tanıyabilmiş değiller. Görsel, işitsel ve yazılı 
medya aracılığı ile ne kadar iyi marka reklamı 
yapılacağını tecrübe etmediler. 

Hacettepe Üniversitesi’ndeki eğitiminizi 
neden Macaristan’a transfer ettiniz?
Türkiye Şampiyonlukları (2), iki defa 
Balkan Şampiyonu, Arman Talay Spor 
Ödülü sahibiyim. Ancak; Avrupa ve Dünya 
Şampiyonaları’nda yarışabilmek için zaman 
eksikliği ve sistemli çalışmanın önemli 

Alper Uçar 1985 yılında Denizli’de doğmuştur. TED Ankara Koleji’nden 2003 yılında mezun olduktan 
sonra, Hacettepe Üniversitesi’ne oradan da Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki Semmelweiss 
Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmış, Spor Bilimi ve Biyomekanik Bölümü’nü bitirmiştir. 6 yaşında, 
Ankara’da patene başlayan Alper Uçar’ın annesi, Ümit Uçar’da TED Ankara Koleji’78 mezunudur.

olduğunu kavrayarak 2005’te yurtdışına 
gitmeye karar verdim. Hem üniversiteyi yurt 
dışında bitirip hem de bu spora devam ettim. 

“İlk hedefim kültürümüzü 
Dünya’ya tanıtmaktı”

Bu alanda Türkiye’de bir ilksiniz. İlk olmak 
nasıl bir duygu? Yeni Alper Uçarlar yetişmesi 
için ülkemizde neler yapılmalı? Bu konuda 
bir Türkiye-Dünya karşılaştırması yapar 
mısınız?
Her alanda ilk olmak zordur. Ben bu işe 
başlamadan büyük lider Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sözünü hiç unutmadım; “Türkiye, 
ülküsünü muassır medeniyetlerin üstüne 
çıkarmayı hedef almış bir ülke olarak kendini 
uygar kültürün ve sanatın farklı ve yüksek 
kültürlerin mozaiğini yansıtmaktadır.” Benim 
de ilk hedefim yüksek kültürümüzü Dünya’da 
tanıtmak oldu. Ülkemizde iyi sporcular 
yetişmesi için önce tesis daha sonra iyi bir 
sistem olması gerekmektedir. Bununla birlikte, 
sonuç ağırlıklı olan sistemin değişmesi şart. 
Süreç hep göz ardı ediliyor. Dünya çapındaki 
sporcuların başarılı kariyerlerine bakarsanız, 
devlet spor politikası gereği her konuda 
sınırsız destek aldıklarını ve sponsorların da 
spor kültürüne ve sporcu yetişmesine büyük 
katkı verdiklerini göreceğiz.   

Buz Dansı nasıl bir spordur? Konsantrasyon, 
strateji, güç, estetik, teknik vb. gibi unsurları 
nasıl sıralarsınız?
Artistik Patinaj, Artistik Buz Pateni veya Figür 
Pateni, müzik, dans ve sporu bünyesinde 
birleştirir. Bu unsurların bir arada olması 
nedeniyle son derece estetik ve rafine bir spor 
dalı olarak kabul edilir. Benim için buz pateni, 
duygu ve düşünce dünyamızı koreografi 
ve müzik ile yansıtmamızı sağlayan spor ve 
sanat özgürlüğüdür. Buz Dansı ise, müziğin 
ve estetiğin buluştuğu yegane spor dalı. 
Buz dansında kurguladığımız programlar, 
seyircilerin duygu ve düşünce dünyalarına 
etki etmektedir. Bu yönüyle de spor olduğu 
kadar da sanattır. Spor ve sanatın bir arada 
buluştuğu ve seyredenlere farklı bakış açıları 
getiren buz dansı, herkesin kendini ifade 
edebileceği bir alandır. Bu yönleriyle buz 
dansı sırasıyla teknik, strateji, estetik- güç ve 
konsantrasyon gerektirir. 

Geldiğiniz noktayı kendi açınızdan 
değerlendirir misiniz? Hedefleriniz nelerdir?
Geldiğimiz noktada yeni sezon için çokça 
şansımız var. Birçok çift Olimpik sezonun 
ardından bu sporu bıraktı. Kısa ve uzun 
programlarımızı belirliyoruz. Türkiye’de daha 
önce yaşanmamış ilkleri yaşatmanın verdiği 
güç ile gelecek hedeflerimizi belirliyoruz. 
Gelecekte Türkiye’yi bu alanda Avrupa’da 
ilk on ve daha sonra da madalya kazanacak 
şekilde konumlandırmak istiyoruz. Planlarımız 
arasında çok güçlü iki program çıkartıp 
daha yüksek uluslararası başarılar kazanmak 
var. Dünya Şampiyonası’nda ilk defa 
eleme geçerek bu alanda büyük bir başarı 
kazandık ve şu anda bizim adımıza diğer 

federasyonlardan ve ISU (Uluslararası Paten 
Federasyonu)’dan Grand Prix yarışmalarına 
davet bekliyoruz. Yakın gelecekte bunu 
başardığımız takdirde yerimizi perçinlemiş 
olacağız.

Yaşadığınız en büyük sevinç ve en büyük 
hayal kırıklığı nedir?
Aktif sporculuk yaşantımda yaşadığım en 
büyük sevinç, 2011 yılında düzenlenen 
Erzurum Universiade Üniversitelerarası 
Kış Oyunları’nda aldığımız gümüş (2.’lik) 
madalyadır. Bu madalyanın Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin kış sporları tarihinde ilk 
madalyası olması nedeniyle de çok özel bir 
yeri var. Yaşadığım en büyük hayal kırıklığı ise, 
Polonya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası 
elemelerini bir kişi ile kaçırmam idi. Manidardır, 
önümdeki patenci Polonyalı patenciydi.

Soçi Kış Olimpiyatları ardından sadece 
performansın yetmediğini, lobi 
faaliyetlerinin de bu işin önemli bir 
kısmını oluşturduğunu savunarak “Saha 
içinde değil, saha dışında, masa başında 
kaybettik”. Sözleriniz yankı uyandırdı. Bu 
bir eksiklik midir, nasıl giderilebilir?
Soçi Olimpiyat Parkı’ndaki Iceberg Paten 
Sarayı’ndaki buz dansı kısa programın 
ardından, sadece performansın yetmediğini, 
lobi faaliyetlerinin de bu işin önemli bir kısmını 
oluşturduğunu herkes canlı gördü. Biz o gün 
kelimenin tam manasıyla muhteşemdik, 
elimizden gelenin ve yapabileceğimizin en 
iyisini yaptık. Uluslararası hakemimiz olsa 
da uluslararası federasyonun onayladığı 
hakemimiz yok. Hakem faktörü çok önemli. 
Bu işin teknik olduğu kadar sübjektif olan 
artistik tarafı da var. TED öğrencileri ne 
demek istediğimi MUN konferanslarından 
anlayabilirler. Bizim savımız, Türkiye üst 
düzeyde paten yapabilirdi. Bu düşüncelerimizi 
savunmak için ve lobi eksikliğini gidermek için 
daha çok çalışacağız. 

Kolejliler Spor Kulübü Türkiye spor 
camiasında önemli bir yeri olan bir kulüp. 
İleride bir TED mezunu olarak bu branşı 
kulüp faaliyet yelpazesine ekleme gibi bir 
katkınız olabilir mi?
TED Mezunu olarak, Kolejliler Spor Kulübü 
bünyesinde buz hokeyi branşı olduğu 
gibi bir “Buz Pateni” branşını da kulüp 
faaliyet yelpazesine eklemek isterim. Birçok 
öğrencimizin yararlanacağı bir sistemi de 
kurmak isterim. Buz pateni branşı şu anda 
7 farklı kategoride faaliyet gösteriyor. Bu 
kategoriler içinde; Tek Erkekler, Tek Bayanlar, 
Çiftler, Buz Dansı, Senkronize, Sürat Pateni 

ve Curling mevcut. Herkesin çokça farklılık 
gösteren, çeşitliliği ile baş döndüren, 
birbirinden güzel bu dallarda kendini 
bulacağına hiç süphem yok. Zarafetin, 
estetiğin, becerinin ve sağlıklı bireyler 
yetiştirmede öncü olmuş bu spor dalında 
da Kolejliler Spor Kulübü’nün Türk spor 
camiasına öncü olacağına kuşkum yok. 

Bu sporu seçenlere tavsiyeleriniz ne olur?
Artistik buz pateni aynı koşu ve yüzme 
gibi döngüsel tip (cyclic) sporlar sınıfında 
yer alır. Bu yüzden bu sporu seçen paten 
severler sabırlı olmalıdır. Yoğun bir çalışma 
temposu ve devamlılığı gerektirdiğinden bu 
sporu seçenler inatçı bir şekilde yılmadan 
çalışmalı ve istemelidir. Bu sporu yapma 
konusunda önemli olan ne istediğiniz ve buz 
patenine karşı büyük bir ilginizin, sevginizin 
ve yatkınlığınızın bulunuyor olmasıdır. İç 
heyecanımızı olumlu yönde kullanmayı 
öğreten yegane spor; buz patenidir. Buz 
pateninde çok üst düzey yarışma olduğunu 
unutmamalı, kaybetmekten korkmamalı ve 
her kaybedilmiş yarışmanın aslında en büyük 
başarımız olduğunu anlamalıyız. Bu zor gibi 
görünen zarafet, incelik, postür ve hayata 
karşı duruşumuzu olumlu değiştiren bu spor 
bizi hayata en iyi şekilde hazırlar. 

Son olarak, tüm TED Ankara Koleji ailesine 
ve TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği’ne 
sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. 
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AKTÜALİTE

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI
“ Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;
   Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır! ”

Bu yıl 92. yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer 
Bayramı Türk tarihinin dönüm noktalarından 
biridir.

Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan 
Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması’yla 
yurdumuz tamamen elimizden alınıyor, 
vatanımızda hür olarak yaşama hakkımıza 
son veriliyordu.

İlk başarı, Doğu’da Ermeni çetelerine karşı 
kazanıldı. Daha sonra, Batı cephesinde, 
Yunanlılarla, I. İnönü ve II. İnönü Savaşları 
yapıldı. Bu savaşların kazanılmasıyla 
Yunanlılara büyük bir darbe indirilmiş oldu. 

Bundan sonra Yunan ordusu yeniden 
saldırıya geçti. Saldırı üzerine Mustafa Kemal, 
ordularına: “Hattı müdafaa yoktur sathı 
müdafaa vardır. Bu satıh, bütün vatandır. 
Vatanın her karış toprağı vatandaşın 
kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz.”  
emrini verdi.

Türk askeri, büyük bir azim ve fedakârlıkla 
bu karara uydu. 23 Ağustos ve 12 Eylül 
1921 tarihleri arasında yapılan Sakarya 
Meydan Muharebesiyle, Türk milleti 1699 
Karlofça Antlaşmasından beri ilk defa toprak 
kazanmaya başlıyordu.

Mustafa Kemal Paşa, Türkiye sorununun 
barışçı yollardan çözülmesi için İtilaf 
Devletleri’ne son bir kez daha başvuruda 
bulunmayı uygun gördü. T.B.M.M. 
Hükümeti’ni temsilen İçişleri Bakanı Fethi 
(Okyar) Bey, tam yetkili olarak Temmuz 
ayında Avrupa’ya gönderildi. Bütün 
barışçı girişimleri, güçsüzlüğün sonucu 
olarak yorumlayan İngiltere tarafından 
geri çevrilince, Fethi Bey Hükümete 14 
Ağustos’tan sonra yolladığı raporda “Ulusal 
amaçlarımızın sağlanması, ancak askeri 
faaliyetlerle kabil olabilecektir.” diyerek 
barış girişimlerinin sonuçsuz kaldığını 
bildirdi.

Atatürk’ün dediği gibi, zaferler amaçları ve 
sonuçları bakımından önem taşırlar. Tarihte 
büyük meydan savaşları çok olmuştur. Fakat 
bunların çoğu aynı ölçüde büyük sonuçlar 
getirmemiştir. Başkomutan Meydan savaşı 
yalnızca, düşman ordularını denize dökmek 
ve ülkeyi kurtarmakla kalmamış, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunu hazırlamıştır. 

1922 yılı Ağustosuna gelindiğinde güneydeki 
Türk birlikleri, büyük bir gizlilik içinde Batı 
cephesine kaydırılmış, İtilaf Devletleri 
tarafından tahrip edilerek kullanılmaz hâle 
getirilen toplar onarılmış, yeni silâhlar satın 
alınmış, tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. 

Büyük taarruzdan önceki geceyi ünlü şair 
Nazım Hikmet Kuvayi Milliye Destanı’nda 
şöyle anlatır:

Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. 
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki 
şayak kalpaklı adam 
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 
güzel, rahat günlere inanıyordu 
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki 
mavzerinin yanında, 
birdenbire beş adım sağında onu gördü. 

Paşalar onun arkasındaydılar. 
O, saati sordu 
Paşalar: ‘Üç’, dediler. 
Sarışın bir kurda benziyordu 
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. 

Yürüdü uçurumun başına kadar, 
eğildi, durdu. 
Bıraksalar 
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak 
ve karanlıkla akan bir yıldız gibi kayarak 
Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı. 

Gazi Mustafa Kemal’in başkomutanlığında, 
26 Ağustos 1922 sabahı büyük taarruz 
başladı. Bir saat içinde düşman mevzileri ele 
geçirildi. 30 Ağustos’ta düşman çember içine 
alındı. Sağ kalanlar esir alındı. Esirler arasında 
Yunan Başkomutanı Trikopis’te vardı.

Bu savaş, Atatürk’ün başkomutanlığında 
yapıldığı için Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi olarak adlandırıldı.

Bu zafer Türk ordusunun isimsiz kahramanları 
tarafından 15 gün gibi bir zamanda 450 kilo 
metre yolu yaya yürüyerek kazanılmış bir 
zaferdir. Atatürk’ün büyük zafer için dediği 
gibi; “unutulmamalıdır ki genç Türkiye 
Cumhuriyetin temelleri burada atıldı. Ebedi 
hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada 
akan Türk kanları, bu semada uçan şehit 
ruhları devletimiz ve cumhuriyetimizin 
Ebedi muhafızlarıdır”. Ruhları Şad Olsun.

Türk ordusunun kanıyla canıyla kazandığı bu 
savaşta gösterdiği kahramanlığı, şair Mithat 
Cemal Kuntay’ın “OnbeşYılı Karşılarken” 
adlı şiirinin son satırları ne kadar da güzel 
anlatmaktadır:

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!

 Zafer Bayramı, ilk defa 30 Ağustos 1923 günü 
Afyonkarahisar, Denizli, Kahramanmaraş, 
Ankara ve İzmir’de kutlanmıştır. Resmî olarak 
Zafer Bayramı ilân edilmesi 1935 yılının Mayıs 
ayında olmuştur.

Büyük Taarruz, Türk Milleti’nin hürriyet ve 
istiklâl düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. 
Bu zaferle Anadolu’nun Türk vatanı olduğu 
tescillenmiştir. 

KUTLU OLSUN….
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BİZİM DÜNYAMIZ / K- Kantin

Sevgili Mezunlarımız,

“K-Kantin” sayfamızda sizlerden gelen yazılara 

yer veriyoruz. Kolej yıllarınızdan sonraki 

yaşamınıza dair bizimle paylaşmak istediklerinizi

info@kolej.org’a bekliyoruz.
Yayın Kurulu

10

“Afacan” Bir Kolejli

Bursa’da doğdum. Ortaokul TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra 1961 yılında 

mezun oldum. Ortaokul ve lise yıllarında kız 
voleybol takımında oynadım ve lisede 

kaptanlık yaptım. Kolejdeki lakabım “Afacan”dı. Liseden sonra Hukuk fakültesini 

kazandım ama 2. sınıfta saçlarım ve hukuk arasında bir seçim yapmam gerektiğinde, 

saçlarımı tercih ettim. Daha sonra DTCF Kütüphanecilik
 Bölümü’nü 2.likle bitirdim. 

İş hayatıma yabancı firmalarda tercümanlık yaparak devam ettim ve bankacılık 

sektöründen emekli oldum. Üniversiteden sonra hayatımın aşkı “Kaleci” Baskın ile 

evlendim. Bir futbolcu eşi olarak geçen hız
lı bir hayattan sonra sakin ve 

huzurlu 

bir hayat için Bodrum Gündoğan’a yerleştik. Şu anda d
eniz kenarında, dostlarım, 

bahçem, salatalık, domateslerim, nar ve limon ağaçlarımla birlikteyim. 1 kızım, 1 

oğlum ve 2 torunum var. Kızım ve torunum da 2. ve 3. kuşak Kolejlidir.

Birsen Köksal Soysal’61

Ela Seda Ersoy’95

Sigorta Sektörü’nde Kolejli Bir AnneTED Ankara Koleji’nden 1995 yılında mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi 
İktisat bölümünü bitirdim. Mezuniyetimden hemen sonra sigorta sektörüne atıldım. 
Sigorta sektöründe çalışırken bir yandan Çankaya Üniversitesinde MBA yaptım. 
Daha sonra sırasıyla Taşımacılık sektörü devi DHL Express de Satış Bölgesi Müdürü 
ve Tepe Holding bünyesinde İthalat sorumlusu olarak çalıştım. 2007 yılında ilkokul 
2. sınıfa geçen Kolejli oğlum minik Mustafa Can’ı dünyaya getirdim. Hacettepe 
Üniversitesi’nde bir yıllık Pedagojik Formasyon eğitimi aldıktan sonra kendi işimi 
yapmaya karar vererek tekrar sigorta sektörüne döndüm.Kolejli olmamın 
avantajını ve ayrıcalığını yaptığım her işte her zaman hissettim ve olmakla hep gurur duydum, duyacağım.

Murat Küt
ük’86

Fenerli Kütük

1986 yılında TED Ankara Kolej’inden mezun olduktan sonra ODTÜ İstatislik 

Bölümünü bitirdim. Bankacılık ve gıda sektöründe yaklaşık 20 sene çalıştık
tan 

sonra 2014’te KolejIN’in İşletme Müdürü olarak tekrar yuvaya döndüm. Çeşitli 

dönemlerde Mezunlar Derneği’nde görev aldım. Kızım Katre TED Anaokulunda ve 

inşallah oğlum Mert’inde Kolejli olması arzusuyla herkese sevgiler.

Zeren Akman’04

“Kolejli olmanın gururu ve ayrıcalığını yaşamımın her safhasında hissettim”1963 doğumluyum. “Bozkırdaki yeşil yuva”da geçirdiğim beni ben yapan 11 güzel yılın 

ardından 1980 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim, 1986’da mezun 

oldum. Mecburi hizmetime Ayvalık Devlet Hastanesinde başladım. 6 aylık sürenin 

ardından mecburi hizmetimi tamamlamadan Ankara Üniversitesi İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı’nda ihtisasıma başladım. 1992 yılında İç Hastalıkları uzmanı oldum. 

1993-1995 yıllları arasında mecburi hizmetimi Ankara Çubuk Devlet Hastanesi’nde 

yaptım. 1995-1998 yılları arasında Ankara Üniversitesi Endokrinoloji Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı’ nda yan dal ihtisasımı tamamladım. Halen Ankara Bayındır 

Hastanesi Kavaklıdere’de Endokrinoloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. 

Kolejli olmanın gururu ve ayrıcalığını yaşamımın her safhasında hissettim. Başarıyı 

yakalamamda payları çok büyük olan değerli öğretmenlerimi her zaman şükranla 

andım. Kendi çocuğumu yetiştirirken de, sevgili ailemin bana sunduğu en büyük 

armağan olan kolej eğitimimin verdiği özgüven, azim, başarma hırsı, disiplinli olma 

gibi güzel özellikleri ona aktarmaya çalıştım, çalışıyorum. Kolejde birlikte okuduğum 

arkadaşlarımı günlük telaşlar, iş vs nedeniyle uzun süre görememiş olsam bile bir 

vesile ile biraraya gelindiğinde kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. İnsan bu art 

niyetsizliği, samimiyeti, neşeyi yaşamında herkesle yakalayamıyor. 

Ayçe Aran 
Kocabaş’71

“Sevgi ve Saygı Her Kapıyı A
çan Anahtardır”

1971 yılında TED Ankara Kolej
i’nden mezuniyetimin ardından Ankara Üniversite

si DTCF 

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Lisans ve Yüksek Lisan
s eğitimimi tamamladım. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi’nde çalışma hayatım başladı. Daha sonra 

Ankara Atatürk Anadolu Lise
si’ne tayinim çıktı. 1980 yılında Hacettepe

 Üniversitesi 

Temel Bilimler Yüksek Okulu’nda okutman olarak çalışmaya başladım. Merkez kampüste 

tıp öğrencilerine ve Türkiye’nin
 çeşitli illerinden gelen Yüksek 

Lisans öğrencilerine eğitim 

verdim. İçişleri ve MEB ile beraber yürütülen birçok
 projede valiler, vali yardımcıları, 

kaymakamlar ve Anadolu Lisesi branş 
öğretmenlerini eğittim. Dolu dolu geçen 20 

yılın ardından emekli olup 1998 yılında Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda
 çalışmaya 

başladım. Orada “Pop Quiz Head”liğini oluşturup, çeşitli düzey ve tekniklerde sınav 

üreterek eğitimin diğer bir alanında da çalışm
ış oldum. Oğlum da kolejli bir Bilgisayar 

Mühendisidir. Kolej eğitimimin bana özgüven kazandırdığ
ını ve toplumda saygı gören 

bir birey olma yolundaki ilk yapı taşlarını 
oluşturduğunu düşünüyorum. Bu yuvada 

öğrendiğim yabancı dilimi kullandığım öğretmenlik mesleği sayesinde toplumun her 

kesiminden insan biriktirdim, insanlardan sevgi ve saygı g
ördüm. Her gittiğim ortamda 

“Ayçe hocam merhaba...” cümlesini duymak benim en büyük ödülüm. Sevgi ve saygı 

her kapıyı açan anahtardır.

Kolej Aşkı

TED Ankara Koleji’n
den 2004 yılınd

a mezun olduktan 
sonra 2008 yılı

 Bilkent 

Üniversitesi Ulus
lararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. Şuan özel bir 

firmada 

satış yöneticisi olarak çalışmaktayım. Okulumun bana kazandırdıkları 
sadece 

mükemmel bir eğitim ve disiplinle sın
ırlı kalmıyor. Eylül ayınd

a benim gibi 2004 

mezunlarından B
erk Özberk ile 

evleniyoruz. Lise
 yıllarında başla

yan uzun sürel
i 

beraberliğimizi evliliğe taşım
ayı başardık. T

ED Ankara Kolejli 
olmanın gururunu 

mutlulukla ömür boyu taşıyac
ağım.

Şen Dağcı Ilgın’80
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BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler

‘Ayın Kahramanı’ Alper Uçar’03

Ülkemizi ilk defa Kış Olimpiyat Oyunları’nda ve Dünya Artistik Patinaj 
Şampiyonası’nda temsil eden Alper Uçar, 10 Nisan 2014 Perşembe 
günü ‘Ayın Kahramanı’ olarak TEDcs (TED Community Service) 
ile birlikte düzenlediğimiz sohbet programına katıldı. Okulumuz 
öğrencileri, başarılı mezunumuzu ve partneri Alisa Agafonova’yı soru 
yağmuruna tuttular. 

kolejIN Basketbol Turnuvası

20 Nisan 2014 Pazar günü kolejIN’de gerçekleştirilen Basketbol 
Turnuvası, yapılan yarı final ve final maçlarıyla tamamlandı. Emrah 
Benli’98’in de oynadığı takım şampiyon oldu. Bülent Tulga’78’in 
takımı en centilmen takım seçildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’ında Küçük Şeflerin Kurabiye 
Etkinliği

23 Nisan 2014 Çarşamba günü, kolejIN’de minik misafirlerimiz 
marifetlerini sergilediler. Hep beraber kurabiye atölyesine katılan 
çocuklarımız hem bayram coşkusunu, hem de kolejIN mutfağında 
minik şef olmanın, keyfini çıkarttılar.

Soul Project Light

26 Nisan 2014 Perşembe akşamı kolejIN’de, Soul Project Light grubu 
katılımcılara müzik dolu bir gece yaşattı.
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BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler

Koray Sıpçıkoğlu’90 Felsefi Aşklar Kompleksi

30 Nisan 2014 Çarşamba günü kolejIN’de, Koray Sıpçıkoğlu’90 
ve Şahnur Dedeoğlu interaktif olan ‘Felsefi Aşklar Kompleksini’ 
sahnelediler. ‘Sit Down Show’ şarkılar, şiirler eşliğindeki aşk hikayesi 
izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Onur Kurulu Toplantısı

2 Mayıs 2014 Cuma günü kolejIN’de, Derneğimiz Yönetim Kurulu 
ve Onur Kurulu ortak bir toplantı düzenlediler. Onur Kurulu Başkanı 
Ali Bozer Dernek Başkanı Kutluhan Olcay’a önümüzdeki dönemde 
yapılacak etkinliklerde başarılar diledi ve tavsiyelerde bulundu.

kolejIN’de Anneler Günü

11 Mayıs 2014 Pazar günü kolejIN’de, Anneler Günü’ne özel açık 
büfe kahvaltı düzenlendi. Anneler ve çocukları keyifli saatler yaşadı. 
Tüm annelerin geçmiş Anneler Günü’nü kutluyoruz.

Orda Bir Köy Var Yakında 

Tamer İşcen’87’in bir sosyal sorumluluk projesi olan ‘Orda Bir Köy 
Var Yakında’nın gönüllüleri bu sene 18 - 20 Mayıs tarihleri arasında 
Hakkari Şemdinli’den 50 orta öğretim öğrencisini Ankara’da misafir 
etti. Anıtkabir gezisi ve kolejIN’de geçirilen güzel bir gün minik 
öğrencilere güzel bir deneyim yaşattı.

KOLEJLİLER   TEMMUZ-AĞUSTOS 2014



16 17

BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler

Balkan Orkestrası ile Yemek Keyfi

23 Mayıs 2014 Cuma günü kolejIN, Torch Restoran’da Balkan 
müzikleri ve güzel yemekler eşliğinde bir gece düzenlendi.

Sinekkaydı
31 Mayıs 2014 Cumartesi akşamı Taylan Ahıskal’90, Cengizhan 
Ceylan’90, Göksel Kaygın’90, Deniz Engin ve Lena’dan oluşan 
Sinekkaydı Rock grubu kolejIN’i Rock müziği ile salladı.

Bulmacalı Oto Yarışması

1 Haziran 2014 Pazar günü kolejIN’de, etkinlik dolu bir gün 
vardı. Yıllar sonra Bulmacalı Oto Yarışması heyecanı tekrar Ankara 
sokaklarındaydı. Final kolejIN’deydi. Keyifli bir mangal partisi ve 
‘Yuvarla Gitsin’ ekibinin düzenlediği misket yarışması bütün gün 
yağan yağmura rağmen çok eğlenceli geçti.

‘49 Mezunlarının Buluşması

‘49 mezunlarımız her sene olduğu gibi bu sene de buluştular. 6-7 
Haziran 2014 tarihlerinde Best Otel’de konaklayan mezunlarımızı 
Yönetim Kurulu üyelerimiz yalnız bırakmadı. Cuma günü otelde, 
Cumartesi gündüz ise kolejIN’de birlikte anılarını yad ederek güzel 
vakit geçirdiler.
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Onur Şener’95

27 Haziran 2014 Cuma gecesi ‘O Ses Türkiye’nin’ harika sesi Onur 
Şener’95 kolejIN’deydi. Harley Davidson’larıyla kolejIN’e gelen 
kalabalık grup ise gecenin sürpriz katılımcılarıydı.

TED’li Kuruluşlar Yemeği

7 Temmuz 2014 Pazartesi akşamı kolejIN’de tüm TED’li kuruluş 
Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir yemek düzenlendi. Derneğimiz 
Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğini yaptığı yemek, Torch 
restoranın havuz manzaralı terasındaydı.

Başarı için İletişimde Beden Dili
Neslihan Onur’93

26 Nisan 2014 Cumartesi günü Neslihan Onur’93 ‘Başarı için 
İletişimde Beden Dili’ konulu bir seminer verdi. Seminerde beden 
dilinin önemi, püf noktaları ile ilgili faydalı bilgiler paylaşıldı.

İngiltere, İskoçya ve Galler 
Selim Akçaharman

29 Nisan 2014 Salı akşamı kolejIN’de, Selim Akçaharman, İngiltere, 
İskoçya ve Galler ile ilgili bir sunum yaptı. Konuşmasında bölgeye 
ait yerler, İngiliz Dili, tarihçesi ve kültürü hakkında dinleyicileri 
bilgilendirdi.
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TED Ankara Koleji 2014 Mezunları YENİ ÇATIMIZ: TED OKULLARI MEZUNLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU
6 Aralık 2013 tarihinde resmen kurulmuş olan TED OKULLARI MEZUNLARI DERNEKLERİ FEDERASYONU 10 Mayıs 2014 tarihinde ilk genel 
kurulunu gerçekleştirmiştir. Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda ilk Yönetim Kurulu Sn. Kemal Yüce başkanlığında oy birliğiyle seçilerek 
göreve başlamıştır. Görev süresi 2 yıldır.

Federasyona Üye Derneklerimiz:

1. TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
2. TED KAYSERİ KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
3. TED POLATLI KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ 
4. BODRUM ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ 
5. TED ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ 

Amacı:
1. TC Anayasası ve Kanunları doğrultusunda kendisine üye 
derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı olmak, aralarında 
sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak, TED okullarına destek 
amacıyla kurulmuş üye dernekler arasında koordinasyon ve işbirliğini 
en üst düzeye çıkartmak, 
2. TED Ailesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak, 
ulusal, uluslararası ekonomik, sosyal, teknik, kültürel ve insan potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyette bulunmak, projeler 
geliştirmek,
3. TED faaliyetlerini desteklemek, TED kültürünü tanıtmak yaymak, yaşatmak,
4. Bünyesindeki derneklerin konularını da göz önüne alarak, iş dünyası, eğitim, spor ve kültürel konularda araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını 
ve çözüm önerilerini kamuoyuna, ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlara duyurmak amacıyla üyeleri arasında güç birliği sağlamak, ortak çalışma 
zemini oluşturmak, sivil toplumun kurumsallaşması ile tüm federasyon mensuplarının sorunlarına sahip çıkarak toplumda öncü ve girişimci 
nitelikleri geliştirme. Çevre ve insan sağlığı ile ilgili olarak Federasyona üye dernek üyelerine yönelik çalışmalarda bulunmak, bu tür çalışmalarda 
çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak ve öncü olmak.

TED OKULLARI MEZUNLARI DERNEKLERİ 2014 YILI 1.GENEL KURUL TOPLANTISI OY PUSULASI
YÖNETİM KURULU ASIL ÜYE                                        YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYE

ADI SOYADI M. YILI ADI SOYADI M. YILI
ENGİN TURGUT 75 KAYHAN KUZUCU 68

NEVZAT AKÇAOĞLU 77 AHMET TOPRAK 74

REFİK RENDA 77 M.KURTHAN TARAKÇIOĞLU 82

DEMET BUYURMAN 81 İLGEN K. YÜCEL 90

SİM KARAMAN 84 NADYA AKKÖPRÜ 93

İBRAHİM BAHÇECİOĞLU 84 HANDE DRAHŞAN DUMAN 93

ATAYLA VARLIK 84 ÖYKÜ ÖZER 94

KEMAL YÜCE 85 AYMİN YEŞNE SAVAŞ CAN 96

N.TARKAN RESULOĞLU 85 GÖKHAN TÜRKTAN 99

GAMZE DEMİRÖZ İLALAN 87 ZEYNEP KARABATUR 99

MEHMET RAUF ERKİLETLİOĞLU 88 SİNAN KILCI 00

M.SERHAN ÖZDEMİR 89 SAFİYE ÇALAPKORUR 04

NECDET AKDAŞ 91 ECEM EVRİM ÇELİK 07

ÖZGÜR ERALP 93 AHMET KAYHAN ONARAN 10

MUSTAFA EVİRGEN 02 ÖYKÜ DENİZ KANBUR 12

DENETİM KURULU ASIL ÜYE                                 DENETİM KURULU YEDEK ÜYE
ADI SOYADI M. YILI ADI SOYADI M. YILI

İSMAİL HAKKI ATAÇ 67 ERCÜMENT KOÇ 88

H.S. ENDER BAŞARAN 77 KORKUT HAŞEMOĞLU 96

AYŞEN TELEMEZ 79 DOĞANCAN ÖZCAN 08

DİSİPLİN KURULU ASIL ÜYE                                 DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYE
ADI SOYADI M. YILI ADI SOYADI M. YILI

YÜCEL KIRAN 63 KORHAN PEREK 89

HÜSEYİN NEFTÇİ 77 ÇAĞATAY AYTEKİN 95

HALİT ÖKÇESİZ 79 SİNAN YILMAZ 00

METİN FEYZİOĞLU 86

ORHAN ŞİMŞEK 91
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2014 yılı mezunlarının, mezuniyet töreni bu 
sene de oldukça ihtişamlı, kolejliye yakışır 
bir şekilde yapıldı. Ortaokul ve lise, okul 
1. 2. ve 3.’lerine ödüllerini Genel Başkan 
Yardımcısı Gül Sürmen, Genel Sekreter Can 
Çığırgan ve Genel Başkan Kutluhan Olcay 
verdi.

LİSE

1. Ali Batuhan YARDIM 12/B
2. Eray Can ELUMAR  12/A
3. Bensu SEZER  12/D

ORTAOKUL

1. Zeynep KURTTEKİN 8/E
2. Zeynep UÇAK  8/G
3. Şahan Yoruç SELÇUK 8/L
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Sevgili Mezunlarımız,
Mutlu günlerinizi bizlerle paylaşmak, sevincinize ortak olmamızı isterseniz bilgilerinizi ve fotoğraflarınızı info@kolej.org’a bekliyoruz.                 Yayın Kurulu

Merve ve Hakan Kocaoğlu’02‘nun 
kolejIN’deki Görkemli Düğünü 
kolejIN’de havuz başında 14 Haziran 2014 tarihinde görkemli bir 
düğünle evlenen Merve ve Hakan Kocaoğlu çiftine ömür boyu 
mutluluklar diliyoruz. Bir ömür boyu birlikte olmaları dileklerimizle...

Zeynep Melis Kayhan’98 ve İlhan Araç’95 
Evlendi

21 Haziran 2014 tarihinde dünya evine giren  Zeynep Melis Kayhan 
ve İlhan Araç çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bir ömür boyu 
birlikte olmaları dileklerimizle...

Can Noyan Gökçe

Elif İrem ve Murat V. Gökçe’90 çiftinin minik oğulları Can Noyan Gökçe 
babası ile aynı gün 15 Nisan 2014’te dünyaya merhaba dedi. Can 
Noyan Gökçe’ye sağlıklı, mutlu ve çok şanslı bir hayat diliyoruz.

Duru Arven Babayiğit

Nur Cemay Çetin Babayiğit’02 ve Volkan Babayiğit çiftinin minik kızları 
Duru Arven 28 Mart 2014’te aramıza katıldı. Duru Arven’e ömür boyu 
harika günler diliyoruz.

BİZİM DÜNYAMIZ / Bizden Mutlu Haberler
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Mezunlarımızdan Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer 
Göle’70 “Onur Nişanına” (Legion d’Honneur) 
Layık Görüldü.

Sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Göle, Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı tarafından “Onur Nişanına” (Legion d’Honneur) 
layık görülmüştür. Avrupa’da İslam ve kamusal alan ile alternatif 
modernlikler üzerine yaptığı araştırmaların katkıları nedeniyle bu 
ödüle layık görülen Göle’ye nişanı, hocası ve dünyanın önde gelen 
sosyologlarından Prof. Dr. Alain Touraine taktı. Törende, konuşan 
Nilüfer Göle, Onur Nişanı’nı doktora hocası Touraine’in elinden 
almanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Göle, ödülle 
medeniyetler ve kültürler arası tercümanlık olarak nitelenebilecek 
çalışmalarının onurlandırdığını belirtti.

Ödül töreninin ardından yaptığı konuşmasında, Nilüfer Göle hem 
Türk olarak kalmak, hem de Fransa’da kabul görmenin kendisi için çok 
önemli olduğunu vurgulayarak, Fransa’ya geldiğinde hiç Fransızca bilmediğini hatırlattı. “Fransız kültürünü bilmiyordum. Her şeyi sıfırdan 
öğrenmek zorunda kaldım. Bir çeşit göçmenlik benimkisi.” diye konuşan ünlü sosyolog, “O göçmenliğe rağmen buralı oldum. Ama hiçbir 
zaman Türk olmaktan da vazgeçmedim. Aynı anda ikisine de sahip olabildim. Bugün bunun ödülünü yaşıyorum” diyerek hiçbir zaman Türk 
olmaktan vazgeçmediğini kaydetti.

Başlıca eserleri arasında; İslam’ın kadına bakışının değerlendirildiği Modern Mahrem, Medeniyet ve Örtünme,  İslam’ın Yeni Kamusal Yüzleri 
Bir Atölye Çalışması,  Keşif Yolculuğu,  Seküler ve Dinsel: Aşınan Sınırlar,  Melez Desenler İslam ve Modernlik Üzerine, Toplumun 
Merkezine Yolculuk gibi araştırmalarını sayabiliriz. Mezunumuza başarılarının devamını diliyoruz.

Kaynakçalar:
Wikipedia / e-sarkiyat.com / biyografi.net

Fatma Çölaşan’68 Dünya Müşavir Mühendislik Federasyonu FIDIC’in ‘Prangey Award’ 
Ödülünü Aldı, Ayrıca 1913 Yılındaki Kuruluşundan Bu Yana 100 Yıl İçinde Seçilen Tek Kadın ve 
Tek Türk  Yönetim Kurulu Üyesi Oldu.

Merkezi İsviçre’de bulunan ve 1913 yılında kurulmuş olan FIDIC 
– Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (International 
Federation of Consulting Engineers), 15-18 Eylül 2013 tarihlerinde 
Barcelona’da 100. Kuruluş Yılı Konferansı ve Kongresi’ni gerçekleştirdi. 
Halen 94 ülkeden birer üye Müşavir Mühendisler Birliği ile temsil 
edilen ve başta Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası olmak 
üzere uluslararası finans kuruluşlarının projelerinde zorunlu olarak 
kullanılan inşaat şartnamelerini de üreten FIDIC, Müşavir Mühendislik 
endüstrisinin dünyadaki en önemli temsilcisidir. 

Bu yıl FIDIC tarafından Fatma Çölaşan’68’a, FIDIC’in kurucusunun 
adıyla anılan en büyük ödülü “Prangey Award” ödülü verildi.  
Kurulduğu 1913 yılından bu yana, 100 yıl içinde sadece 11 kişiye 
verilmiş olan bu ödül Fatma Çölaşan’a, dünya Müşavir Mühendislik 
endüstrisinin gelişmesine ve FIDIC’e  22 yıl boyunca kesintisiz olarak 
verdiği gönüllü hizmetler vasıtasıyla yaptığı katkılar nedeniyle 
sunuldu. Çölaşan aynı zamanda  kuruluşundan bu yana 100 yıl 
içinde FIDIC Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş tek kadın ve tek Türk 
mühendistir. Mezunumuza başarılarının devamını diliyoruz.

KOLEJLİLER   TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
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Mezunlarımızdan Sevgili Bedia Yağız’47’ın TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı 
M.Kutluhan Olcay’a Yazdığı Anlamlı Mektup...

Kolej Connect Nedir?

Kolej Connect son yıllarda dünyadaki bir çok üniversitenin mezunlarına 
özel olarak sunduğu, mezunlara özel kapalı sosyal ağ platformu olan 
“Graduway” sisteminde, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği için 
lise mezuniyetine göre değişiklikler yapılarak oluşturulmuş bir sosyal 
ağ platformudur.

Kolej Connect’ten Kimler Faydalanır?

TED Ankara Koleji mezunu olan herkes Kolej Connect’e üye olabilir.

Kolej Connect’e Nasıl Üye Olunur?

Linkedin veya Facebook hesabınız varsa bu hesabınızı kullanarak veya 
e-posta adresinizi kullanarak yeni üyelik oluşturabilirisiz.

Kolej Connect Ne Sunar?

Sosyal paylaşım ağı özelliği ile Facebook’a benzerlik gösteren ancak 
kullanım amacı Facebook’tan oldukça farklı olan bir ağdır.

Mezunların uzman olduğu konularda yardım bekleyen diğer 
mezunlara yardım etmek, sorularına cevap vermek için 
kullanabilecekleri bir “uzman havuzu”dur.

Mezun hangi konularda diğer mezunlara yardımcı olmak istediğini 
belirterek, kendisini o konuda bir kaynak ve yardımcı olarak tanıtır 
ve bu şekilde destek bekleyen başka bir mezunun sorusuna cevap 
olabilir. Aynı şekilde bir sorusuna cevap arayan mezun, ağı kullanarak 
sorusuna cevap verecek uzmana çabuk ve pratik bir şekilde ulaşabilir.

Esas amacı dışında, sadece mezunlara ait bir kapalı grup olması 
sayesinde çeşitli konuların ve görüşlerin de mezunlar arasında 
paylaşılabileceği bir platformdur.

Sağladığı en büyük yararlardan biri ise mezunların iş ilanlarını ücretsiz 
ve pratik şekilde bu ağda paylaşarak, mezunlar ve mezunların 
ulaşabildiği çevrelerinden, beraber çalışabilecekleri profesyonellere 
kolay ulaşım imkanıdır.

Sistemin en yaygın olarak kullanılan ağlarından biri budur. Kolej 
Connect ayrıca derneğin Twitter, Instagram ve Youtube 
hesaplarını bu ağ üzerinden takip etmenize olanak sağlar.

Derneğin yaptığı tüm organizasyonlara ve duyurulara Kolej Connect 
üzerinden ulaşıp bilgi alma imkanı sunar.

KOLEJLİLER   TEMMUZ-AĞUSTOS 2014
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Geleneksel Mezunlar Balosu

Hakan Ateş’76, Sibel Ateş’79, Nilgün Çelebi’74, Tayyar Çelebi‘84 mezunları - Gamze Sezgin, Oya Bircan, Seda Seyhun, 
Deniz Ülger, Gülgün YılbarHaşmet Kasapoğlu’79, Ayşe Betül Kasapoğlu

Mezuniyet yılı 4 ve 9 ile biten mezunlarımız, Sheraton Otel’de 
düzenlenen baloda bir araya gelerek, mutlu bir gece yaşadı.

Derneğimiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen mezunlar balomuz, 6 Haziran Cumartesi günü Sheraton Otel’de 
yapıldı. Mezuniyet yılı 4 ve 9 ile biten tüm yaştan Kolejlilerin katılımıyla gerçekleşen balomuz, bu yıl da coşku içinde 
geçerken katılanlar eğlenceli saatler yaşadı.

26 27

‘09 mezunları - Sinan Özbilen, Pınar Tekiner,
Metehan Hızıroğlu, Aslıhan PolatMeltem - Koray Eryılmaz’89

Sheraton Otel’in dev salonundaki baloda mezunlarımız yeniden buluşmanın ve bu anlamlı gecede bir arada olmanın 
mutluluğunu paylaştı. Ankara dışından çok sayıda mezunumuzun da katıldığı baloda, her yaştan Kolejli şıklıklarıyla 
geceye renk kattı; danstaki hünerlerini pistte sergileme fırsatı buldu.

1949 mezunlarımızın onur konuğu olduğu gecede TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Genel Başkanı Kutluhan 
Olcay’a 1949 mezunlarımızdan Güler Alisbah Berkin sahnede  hediyelerini sundular.

Meltem Big Işık’94, Gülşen Akıncı Big’64, Deniz Big Öncel ‘89

Güler Alisbah Berkin’49, Kutluhan Olcay’93

‘74 Mezunları ‘79 Mezunları

‘49 Mezunları ve ‘09 Mezunları

‘94 Mezunları‘84 Mezunları

‘49 Mezunları ve ‘09 Mezunları
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GELENEKSEL KURU FASULYE GÜNÜ

Bu özel günde 7’den 77’ye her yaştan Kolejlilerle, anılarla 
dolu lise bahçemiz olan TEDÜ bahçesinde hep beraberdik.

Derneğimiz tarafından Geleneksel Kuru Fasulye Günü, 8 Haziran’daki kötü hava şartları nedeniyle 22 Haziran 2014 
Pazar günü gerçekleştirildi. TEDÜ Bahçesinin ev sahipliğini yaptığı bu anlamlı günde mezunlarımız, öğrencilerimiz ve 
öğretmenlerimiz bir araya geldi.

28

Tüm yaştan Kolejliler, kuru fasulye, pilav ve turşudan oluşan menüyü büyük keyif ve afiyetle yerken; hem hasret giderdi 
hem de Kolejli olmanın gururunu bir kez daha yaşadı.

Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nde her yıl olduğu gibi birçok farklı etkinlik, katılanların hoşça vakit geçirmesini sağladı. 
Mezunlarımız okul anılarını sınıf arkadaşları ve aileleriyle paylaşarak mutlu bir gün geçirdi.

Birçok standın kurulduğu organizasyonda, mezunlar bugünü hatırlamak adına bol bol fotoğraf çektirdi.

29
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kolejIN’de Doğum Günü Partileri Bir Başka Eğlenceli...
Hem evindesin, hem değil. Hem uzaktasın, hem değil…

kolejIN hemen her hafta sonu büyük küçük pek çok konuğunun doğum gününe ev sahipliği 
yapıyor. Aileler buluşuyor, leziz yemekler yiyor, keyifli sohbetler ediyor, çocuklar kapalı ve açık 
oyun alanlarında eğlencenin tadını çıkartıyor. 

Dilediğiniz menüyü oluşturun, dilerseniz bir animasyon ekibi, dilerseniz mekan süslemeleri 
talep edin. Özel gün kutlamalarınızı kolejIN’de yapın; evinizdeymiş gibi rahat edin, şehrin 
trafiğinden uzaklaşın, Kolej’e yakın olun.

Burada hayat çok keyifli, burada her şey size özel.

Pazar Günlerinin Vazgeçilmezi Brunch Buluşmaları...
Her Pazar kolejIN Torch Restoran’da Kolejliler ile Kolejli velilerin alışkanlığı haline dönüşen 
açık büfe kahvaltılar, şimdi de yaz sezonunun karşı konulmaz cazibesiyle konuklarını ağırlıyor. 
Terasta, açık havuz manzarası ile kahvaltı yapmanın tadı başka, dostlarla buluşmanın tadı 
ise bambaşka. Saatler süren sohbetler ve Torch Restoranın leziz mutfağının tadı damaklarda 
kalıyor.

Bu Pazar kimseye söz vermeyin, kolejIN Brunch keyfi sizi çağırıyor. Şimdiden 
rezervasyonunuzu yaptırın, bu tatlı geleneğin siz de bir parçası olun.

444 0 958.
Senin evin, kolejIN.

Taekwondo ile Kuşak Atlayın…
Uzak doğu sporlarına duyulan yoğun ilgi neticesinde, dersleri arasına bir yenisi daha ekleyen kolejIN tesisi, bu kez kendi eğitmenlerinin Taekwondo 
sporundaki ustalıklarını üyelerine aktaracak. Kelime anlamıyla el ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda 
ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan taekwondonun belirli bir yaş katagorisi yok. Taekwondo ile, kişi özgüven duygusu, işbirliği 
ve dayanışma içinde olma yetilerini geliştirebildiği gibi, fiziki kapasitesini de (hız, kuvvet, koordinasyon, dayanıklılık, esneklik ve kardiyovasküler 
seviye) arttırıyor. Ayrıca irade ve disiplin geliştirdiği için, özellikle öğrencilerin eğitim hayatında daha başarılı olmasını sağlıyor.

08 – 14, 15 – 18 ve 18 yaş üzeri grupları kapsayan dersler ile katılımcılar hem kuşak imtihanlarına girecek, hem de yeterli düzeye gelindiğinde 
müsabakalara katılabilecekler.

Fit Görünmenin Yeni Formülü Kickboks...
16 yaş üzeri kolejIN üyeleri için yepyeni bir heyecan başlıyor. Uzakdoğu savunma sporlarındaki uygulamaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş 
olan Kick boks un kazanımları saymakla bitmiyor. Egzersiz çalışmaları, sistemli ve düzenli olarak uygulandığı takdirde öncelikli olarak mücadele 
yeteneği kazandırıyor. Profesyonel olarak ilerlenebilecek bir spor dalı olduğu gibi, boy, kilo, fiziki güç fark etmeksizin; kondisyon kazanmak, 
güçlenmek ve fit kalmak için birebir. Kişinin kendine güvenini arttıran, gençlerin ve yetişkinlerin çok zorlanmadan öğrenebileceği bir spor olan 
Kick boks, son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler bir hale geldi. Spor yaparken keyif almak, sosyal ve meslek yaşamınızda motivasyonunuzu 
güçlendirmek istiyorsanız hemen kolejIN’e gelin ve kick boks ile tanışın.
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NEDEN OKÇULUK?
Okçuluk taşıdığı bir çok özellik ile ruhsal tatmini 
en yüksek sporlar arasında bulunmaktadır. En 
durağan sporlardan gibi görünmesine rağmen 
hem yüksek fiziki performans hem de heyecan 
ve adrenalinin bu denli yoğun olması insan 
ruhunda bir tutkuya dönüşebilmesinde en 
önemli etkenlerden biridir.

Erken yaşlarda başlandığında çocukların dikkat, 
konsantrasyon, sabır, özgüven gibi konularda 
gelişim göstermesini sağlayan okçuluk, gerek 
spor, gerekse hobi olarak hayatına girdiği 
yetişkinlere de ruhsal rahatlama, gündelik 
hayatın sıkıntılarından uzaklaşma, odaklanma, 
akılcı ve huzurlu bir bakış açısı kazanma, disiplin 
odaklı bir tarz benimseme gibi özellikleri 
kazandırmaktadır.

Fiziksel olarak da okçuluk, düzgün form ve 
duruş, stabil güç, dayanıklılık, üst vücut kas 
gruplarının gelişimi gibi özellikleriyle dikkat 
çekmektedir.

Okçuluğun Avantajları Nelerdir?

• Eğlence!
Okçuluk hiç kimseye bağlı olmadan iyi vakit 
geçirmektir.
• Beden Gelişimi!
Okçuluk eğlenceli olduğu kadar fiziksel açıdan 
da güç gerektiren bir spor dalıdır. Özellikle üst 
beden kas gruplarını belirgin önemli ölçüde 
geliştirir ve şekillendirir. Ayrıca vücuda denge ve 
koordinasyon kazandırır.
• Odaklanma!
Okçuluk fiziksel güç kadar, zihinsel sağlık da 
gerektirir. Çocukların odaklanma ve dikkat 
eksikliği sounları için ideal bir egzersizdir.
• ‘Engel’ Tanımaz!
Okçuluk neredeyse hiç bir bedensel engelden 
etkilenmeden yapılabilen bir spordur. Körlük 
veya uzuv eksikliği bile okçuluk için engel 
değildir. Bu yüzden herkesin kendisiyle barışık 
olmasını sağlayabilir.
• Açık – Kapalı Alan Fark Etmez.
Okçuluk açık alanda yapılabildiği gibi, kış 
aylarında da kapalı alanda rahatlıkla yapılabilir. 
Bu nedenle yıl boyu kesintiye uğramadan 
sürdürülebilir.
• Pahalı Değildir.
Okçuluk amatör olarak ilgilienildiğinde oldukça 
düşük maliyetlerle yapılabilecek bir spordur. 
Çocukların okçulukla profesyonel olarak 
ilgilenmelerini sağlamaya yönelik her türlü 
kurumsal destek, yayınlaşmasında önemli bir rol 
oynayacaktır.
• Sosyalleştirir!
Her yaştan insanın ilgilenebileceği bir spor 
olduğundan, çevrenizi belirli bir yaş grubuyla 

sınırlamaz. Ayrıca grup halinde yapılan 
antrenman ve yarışmalar da ekip ruhunu da 
geliştirir.
• Kendine Güveni Arttırır.
Okçuluk, zihinsel ve fiziksel özellikleri etkili hale 
getirir. Hedef tahtasındaki sonuçlar ne olursa 
olsun, her okçu, kişisel açıdan zihinsel bir yarışı 
kazanmış olmanın hazzını yaşar.
• Dikkatli Olmayı Öğretir.
Okçuluk, kullanılan ekipmanlar nedeniyle 
dikkatli olmayı gerektirir. Bu nedenle de 
kullanıcıya kendine ve çevresine karşı özenli ve 
dikkatli olmayı öğretir.

Unutulmamalıdır ki;

• Okçuluk kan dolaşımını ve metabolizmayı 
düzenler.
• Okçuluk duruş bozukluklarını düzeltir.
• Okçuluk konsantrasyonu arttırır, odaklanmayı 
va yüksek dikkati sağlar.
• Okçuluk davranış bozukluklarında olumlu 
değişim yaratır.
• Okçuluk sabretmeyi öğretir.
• Okçuluk kendini tanımayı sağlar.
• Okçuluk özgüveni geliştirir.
• Okçuluk stresi azaltır ve gündelik sıkıntılardan 
arındırır.

Okçuluk Güvenli midir?

Kesinlikle Evet. Okçuluk dünyadaki en güvenli 
spor dallarından biridir çünkü okçulukta 
öğrenilen ilk ve en önemli prensip güvenliktir. 
Atış alanlarındaki okçular biribirine uyumlu 
hareket eder ve basit ama önemli güvenlik 
kurallarını tavizsiz uygular. Ayrıca okullardaki 
eğitimlerde kullanılmak üzere zarar verme 
ihtimali bulunmaya özel oklar v.b. malzemeler 
kullanılarak risk sıfıra indirilir. Bununla birlikte 
okçuluk, sportif sakatlıklar konusunda da 
oldukça  gerilerdedir.

Eğitimler:
• Başlangıç Okçuluk Eğitimi
• Orta Seviye Okçuluk Eğitimi
• İleri Okçuluk Eğitimi
• Okul Programları
• Çocuk Etkinlikleri

Eğitimler, okçuluğun temellerini öğrenmeniz, 
gerekli disipline sahip olmanız ve atış 
performansınızı geliştirmeniz amacıyla 
hazırlanmıştır. Eğitimlerimiz, Dünya Okçuluk 
Federasyonu’nun eğitim sistemine uygun olarak 
geliştirilmiştir ve bu doğrultuda aşama aşama 
ilerler ve sürekli gelişim sağlar. Gerektiğinde 
esnek programlar sayesinde ders kaçırma 
sorununa izin vermez.

Eğitimler, yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı, 
dünya standartlarının üzerinde modern 
atış alanlarımızda tecrübeli antrenörlerce 

verilmektedir.

Herkes İçin Spor Yapma Olanağı 
Sağlar

• Okçuluk sporu her yaştan insan tarafından 
rahatlıkla yapılabilir. Stresle baş etmemize 
yardımcı olur ve eğlencelidir.

Kişisel Gelişimi Destekler

• Adaptasyon ve motivasyonu güçlendirir. 
Dikkatli ve duyarlı olmayı sağlar.
• Kişiye her zaman kendisini geliştirmeyi öğretir.
• Sürekli mücadeleyi, pes etmemeyi ve hiç 
yılmama yetisini kişiye kazandırır.
• Kişinin zihinsel düşüncesiyle, fiziki hareketlerini 
olumlu yönde geliştirebileceğini öğretir
• Kişinin kendi öz güvenini yükseltir ve ön plana 
çıkartır.
• Amaçlı, planlı, düzenli ve bilimsel çalışmayı 
öğretir.
• Sabretmeyi ve sabırlı çalışmayı öğretir.

Dikkat ve Motivasyonu Artırır

• Okçuluk, dikkat ve konsantrasyon gelişimine 
katkıda bulunur.

Fiziksel Gelişimi Destekler

• Eklem ve tendonların, omuz, sırt ve bacak 
kaslarının kuvvetlenmesini sağlar.
• Osteoporozun ve Skolyoz (omurga eğriliği) ’un 
tedavisinde önemli bir rol oynar.
• Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
• Doğru nefes almayı sağlar; doğru nefes alırken 
daha fazla oksijenin beyne akın etmesiyle 
beynin verimli çalışmasına sebep olur.
• Vücuda uzun süreli dayanıklılık kazandırır.
• Kalbin dakikadaki atım sayısını düşürür ve kalbi 
kuvvetlendirir.
• El-ayakların orantılı, doğru kullanılmasını sağlar. 
İnsana dik bir duruş temin ederek, hareketlerine 
esneklik ve zarafet kazandırır.
• Vücut için çok önemli olan Büyüme 
Hormonunun (GH) düzenli üretilmesine ve bu 
hormonun tetiklenmesiyle devreye giren pek 
çok hormonun da üretilerek vücudun sağlıklı 
işlemesine yardımcı olur.
• Kas ve kemik yapısının zaman içinde 
zayıflamasını engellemesi özelliği ve hormon 
üretimine katkısıyla en etkin yaşlanmayı önleyici 
etkendir.
• Çalışmalar sonucunda adrenal bezlerinin 
uyarılma eşiği düşer. Uyarılma artar, böylece 
antistres streoidlerinin büyük bir depo 
oluşturmasına ve strese yanıt süresinin 
kısalmasına neden olur. Bu nedenle insanların 
iç tansiyonlarını azaltmak için de Okçuluk 
yapmaları gerekmektedir.
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TEDÜ

TED Üniversitesi “Hizmet Ticareti’nde Ampirik Çalışmalar” 
Çalıştayına Evsahipliği Yaptı...

TED Üniversitesi’nde Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’da uluslararası hizmet ticareti konusunda ampirik araştırmalar yürüten ekonomistlerin 
katılımıyla “Hizmet Ticareti’nde Ampirik Çalışmalar” başlıklı bir çalıştay düzenlendi. 5-6 Haziran 2014 tarihlerinde TED Üniversitesi Kolej 
Yerleşkesi’nde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi adına Müsteşar Yardımcısı Hüsnü Dilemre ve TEDÜ Rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar’ın konuşmaları 
ile açılan çalıştay, konu üzerinde araştırmaları ile ön plana çıkmış ekonomistlerin yer aldığı panel oturumuyla başladı. 

Açılış oturumunda European University Institute & CEPR’den çok taraflı ticaret anlaşmaları, rekabet ve ticaret politikaları ve bölgesel ekonomik 
işbirliği konularında çalışan Prof. Bernard Hoekman, Notre Dame Üniversitesi’nden uluslararası ticaret ve uluslararası finans konularında teorik ve 
ampirik modeller üzerine uzmanlaşmış Prof. Jeffrey Bergstrand ve ETH Zürich’den uygulamalı ve teorik ekonometri üzerine çalışan Prof. Dr. Peter 
Egger güncel araştırmalarını sundular. 

Çalıştayın ev sahipliğini TED Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nazire Nergiz Dinçer ve Doç. Dr. Ayça Tekin-Koru üstlendi.

Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji Paneli...

Ülkenin bütün çocuklarının daha mutlu bir geleceğe kavuşmasına hizmet etmek amacını benimseyen TEDMEM tarafından alışılmış düşünce ve 
tartışma kalıplarının ötesine geçerek teknoloji, çocuk ve eğitim ilişkisini tüm boyutlarıyla ele almayı hedefleyen “Gelecek Perspektifinde Çocuk 
ve Teknoloji” başlıklı panel, 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü TED Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Dr. Kinshuk, Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Kayhan Karlı 
ve Doç. Dr. Selçuk Özdemir’in panelist olarak katıldığı etkinliğe çok sayıda davetli, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

TEDÜ Tiyatro Topluluğu İlk Oyununu 
Sergiledi...

TEDÜ Tiyatro Topluluğu Turgut Özakman’ın yazdığı Resimli Osmanlı Tarihi adlı oyunu Atila 
Oğultekin’in yönetmenliğinde ve Turgay Erdener’in müzikleriyle 12 Mayıs 2014 tarihinde TED 
Ankara Koleji 1. Kademe Amfi Tiyatroda sahneledi. Topluluğun sahneye koyduğu ilk oyunu 
olması sebebiyle ayrı bir anlam taşıyan oyun salonu tamamen dolduran izleyiciler tarafından 
büyük beğeni ile karşılandı. 

          Geri Sayıma Başladı...

TEDÜ’nün kapılarını açmış olduğu 2012 Sonbahar’dan beri üniversitemizin Radyo ve İletişim Topluluğu’na bağlı olarak öğrencilerin üzerinde 
çalıştıkları RadioTEDÜ kısa bir süre sonra deneme yayınlarına başlayacak. Teknik altyapı ve stüdyo çalışmaları sonlanmak üzere olan radyonun 
üç aylık bir test yayını süresi olacak. İnternet üzerinden hayata geçecek olan radyoda yabancı müzik yayını yapılacak. Yayının başlamasıyla birlikte, 
TEDÜ Radyo ve İletişim Topluluğu üniversite radyoları arasında RadioTEDÜ’yü ilk sıralara yerleştirmek ve örnek olarak gösterilecek seviyeye 
getirmeyi planlamaktadır. 

TEDÜ “Mühendislik Yönetimi” Yüksek Lisans Programı

TEDÜ’de Eylül 2014 itibariyle yeni bir yüksek lisans programı daha başlıyor. Yüksek Lisans programında belli uygulama alanlarında derinlemesine 
bilgi ve deneyim kazanmak isteyen öğrencilere bir bitirme projesi yürütebilecekleri tezsiz program ve yoğun akademik eğilimi olanlara ise yüksek 
lisans düzeyinde araştırma yapacakları tezli program alternatifleri sunulmaktadır. 

Program aracılığıyla işletme ve ekonomi gibi yönetim veya sosyal bilimler programlarından yetişen mezunların, hizmet ve imalat sistemlerine 
ilişkin kararlarda optimizasyon temelli analitik yöntemleri kullanabilme; mühendislik, matematik, fizik ve istatistik gibi fen bilimleri lisans 
programlarından yetişen mezunların ise temel yönetim prensiplerini öğrenme ve karar verme süreçlerinin optimizasyonuna yönelik beceriler 
kazanması hedeflenmektedir. TEDÜ Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı bu becerilere ek olarak katılımcılara, yaratıcı bir fikri yenilikçi 
bir ürün veya hizmete dönüştürme ve işletme operasyonlarını en etkin şekilde yönetme yöntemlerini öğrenme fırsatı da sunacaktır. Disiplinler 
arası karakteri nedeniyle program dersleri, İşletme, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümlerince ortaklaşa 
yürütülecektir.

Temel zorunlu derslerin paralelinde sunulan zengin bir seçmeli ders havuzu yardımıyla, katılımcılara ilgi ve seçimleri doğrultusunda İnovasyon 
ve Girişimcilik, Operasyon Yönetimi, Karar Analizi ve Risk Yönetimi, İş Süreçleri Yönetimi ve Yapım Yönetimi gibi alternatif uzmanlık konulardan 
birini odak alanı olarak seçmeleri olanağı tanınacaktır. Programın Uzmanlık Alanları ise; Operasyon Yönetimi, İnovasyon ve Girişimcilik, İş Süreçleri 
Yönetimi, Yapım Yönetimi, Karar Analizi ve Risk Yönetimi’dir. 

Program hakkında detaylı bilgi için; Doç. Dr. Öncü Hazır (TEDÜ İşletme Bölümü) ve Doç. Dr. Mehmet R. Taner (TEDÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü) 
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MESAJ KUTUSU

Sn. Mert Özcan kendinizden, ailenizden 
bahseder misiniz? Okuyucularımız Mert 
Özcan kimdir bilmek ister.
Ankara’da doğup büyüdüm. İlkokul 4. 
Sınıfta TED Ankara Koleji’ne girdim, ortaokul 
ve lise boyunca Kolej’de okudum. Lisede 
IB programındaydım. Bilkent Üniversitesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği’ni kazandım. 
Programa başladım ama üçüncü dönemimin 
sonunda kaydımı iptal ettirip Amerika’ya 
müzik okumaya gittim. Aileme gelince 
annem Sarıkamış’lı babam Ankara’lı. Benden 
dört yaş küçük bir kız kardeşim var. O da 
TED Ankara Koleji mezunu, Eylül’de ODTÜ’ye 
başlıyor.

Hayata bakış açınız ve beklentileriniz 
nelerdir? Yakın ve orta vadede neler 
başarmak istersiniz?
Amerika’ya geç yaşta gelip, müzik gibi 
girmesi ve ayakta kalması zor bir endüstriye 
ayak atınca önüme çıkan her fırsatın ne 
kadar değerli ve nadir olduğunu fark ettim. 
Hem kariyer hem hayat anlamında önüme 
çıkan her fırsatı tamamiyle değerlendirmeye 
çalışıyorum. Şu an olduğum yerde olmak 

TED Ankara Koleji IB programında 
okumuştur. 2009 yılında mezun olduktan 
sonra Bilkent Üniversitesi’nde Elektrik 
Elektronik Mühendisliği bölümüne 
başlamıştır. Üçüncü döneminin sonunda 
Bilkent’teki çalışmalarına ara vererek 
kabul aldığı Berklee College of Music’deki 
eğitimine başlamak üzere Boston’a 
taşınmıştır. İki buçuk sene gibi kısa bir 
sürede burslu olarak eğitimini tamamlamış 
ve Berklee’den derece ile mezun olmuştur. 
Berklee’den mezun olduktan sonra Los 
Angeles’a taşınmış ve House of Rock’da şef 
tonmeister ve yapımcı olarak çalışmaya 
başlamıştır. Sadece bu stüdyoda 
aralarında Jane’s Addiction ve John Legend 
gibi isimlerin bulunduğu 200’ün üzerinde 
sanatçı ile çalışma fırsatını bulmuştur. 

için büyük fedakarlıklar yaptım, ileride dönüp 
baktığımda “yaptığıma değdi” diyebilmek 
istiyorum. Yakın vadede elde etmek istediğim 
şey beraber çalıştığım arkadaşlarımla bir 
prodüksiyon şirketi kurup başarılı bir şekilde 
kendi işimizi yapabilmemiz. Kendi stüdyomu 
kurup, yeteneğine ve müziğine inandığım 
sanatçılarla çalışmak istiyorum. İlerisi için 
istediğim şirketi büyütüp, belki Türkiye’de 
bir ayağını kurmak, oradaki sanatçılarla da 
çalışmak ve hatta farklı sanat dallarına girmek.

Eğitiminizden bahseder misiniz?
Dediğim gibi kısa bir süre Bilkent’te 
mühendislik okudum. 3.5 ortalamam vardı, 
yani kötü bir öğrenci sayılmazdım ama ileride 
bir elektronik mühendisi olmak istemediğimi 
biliyordum. Berklee inanılmaz bir okul 
deneyimi oldu benim için. İlk dönemimde 
Music Production and Engineering 
bölümüne başvurdum ve kabul aldım. Müzik 
prodüksiyonu ve kayıt stüdyoları hakkında 
tonlarca şey öğrendim. İstediğim zaman 
okulun stüdyolarını kendi projelerim için 

kullanabiliyordum ki bu harika birşey çünkü 
Berklee’nin sahip olduğu stüdyolar dünyadaki 
en iyi stüdyolarla eşdeğer. Bunun dışında 
oldukça kapsamlı bir müzik eğitiminden 
geçtim; armoni ve kulak eğitimi, kontürşan, 
orkestra şefliği gibi. Ayrıca tabi ki enstürmanım 
üzerinde çalışıp, gruplarla çaldım.

“Sanatçı gerektiğinde yönünü 
bulmak için size dönüyor”

Kariyerinizi nasıl tanımlarsınız? Uzmanlık 
alanınız ya da alanlarınız nedir?
Bir yapımcı ve tonmeisterim. Berklee’ye 
gelmeden önce hiçbir kayıt stüdyosunda 
bulunmamıştım ama dergilerden ve 
videolardan sanatçıların stüdyoda yaptıkları 
şeyleri okuyup dinlemiştim. Stüdyoya 
girdiğimde işin teknik kısmını çok çabuk 
kaptım, bana doğal geldi. Zaten ancak teknik 
detayları geçtikten sonra prodüksiyonun 
kendisine başlayabiliyorsunuz. Büyük 
grupları kaydetmekten çok zevk alıyorum. 
Kayıt alındıktan sonra parçaları mixlemek ayrı 

O’nun Aşkı Müzik
Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okurken, 3. döneminde okulu bırakıp Amerika’ya 

müzik okumaya giden Mert Özcan’09 ile müziğe olan tutkusunu ve ideallerini konuştuk. 

bir keyif, işin en sevdiğim kısımlarından birisi, 
resim çizmek gibi geliyor bana. Parçalarda 
yapımcı olarak çalışmak da harika. Çok 
daha fazla sorumluluğa sahipsiniz; sanatçı 
gerektiğinde yönünü bulmak için size 
dönüyor, parçayı aranje edip müzisyenlere 
yön veriyorsunuz, daha elektronik bir parçaysa 
parçaya uygun sesleri ya buluyorsunuz ya 
kendiniz dizayn ediyorsunuz vs. oldukça 
yüklü bir iş ama parça bittikten sonra son 
derece gururlanıyorsunuz. Film ve TV için de 
yaptığım ses dizayn ve mix işleri oldu. Filme 
olan sevgim ayrıdır zaten ve görüntüye karşı 
çalışmanın ayrı bir zevki var.

Müzik aleti çalıyor musunuz?
Evet, ana enstrümanım gitar. Biraz piyano 
ve basgitar da çalıyorum ama onlarda 
profesyonel değilim. Prodüksiyonlarımda fikir 
olarak kullanıyorum.

Ne tür şarkılar yazıyorsunuz? İleride albüm 
ya da single çalışmalarınız olabilir mi?
Kendim için yazdığım parçalar genellikle 
alternatif rock tarzında. Yapımcı olarak 
çalıştığım projelerde sanatçıya şarkı yazımında 
da yardımcı oluyorum isterlerse. R&B, pop, 
rock tarzında şarkıları başka sanatçılarla 
yazdım. İleride bir albüm yapmak istiyorum. 
Berklee’ye gitmek istememdeki en önemli 
sebeplerden birisi kayıt yapmasını öğrenip 
kendi albümlerimi çıkarmaktı. Hayat 
düşündüğümden biraz farklı bir yol koydu 
önüme. Yakın bir zamanda değil belki ama 
ileride kendi müziğim üzerinde çalışmak 
istiyorum. 

Şu anda bir yere bağlı olarak çalışıyor 
musunuz? Buradaki göreviniz nedir?
Düzenli olarak Interscope Records’un kayıt 
stüdyosunda çalışıyorum. Şu an asistant 
engineerim yani kayıt için gerekli kurulumu 
yapmak, sanatçı gelmeden herşeyin 
çalıştığından emin olmak, kayıt esnasında 
birşey ters giderse problemi hemen çözmek 
gibi sorumluluklarım var.

Video alanında çalışmalarınız var mı veya 
düşünüyor musunuz?
Dediğim gibi filme olan sevgim ayrı ve birkaç 
projede ses dizayn, film müziği kaydı, mixaj 
gibi alanlarda çalıştım ama asıl film çekimi 
kısmıylada oldukça ilgiliyim. Los Angeles’da 
ilk çalıştığım stüdyo House of Rock’tı ve ben 
projeye dahil olduğumda stüdyo henüz 
inşa ediliyordu. Patronum bana House of 
Rock Documentary yapmak istediğini ve 
benim çekip yönetmemi istediğini söyledi. 
Hemen atladım bu fırsata doğal olarak. İlk 
kameramanlık ve yönetmenlik deneyimimdi 
ve inanılmaz zevk aldım. Ne yazık ki projeyi 
tamamlıyamadım çünkü son dönemim 
için Berklee’ye dönmem gerekiyordu 
ama benden sonra getirdikleri yönetmen 
benim kurguladığım sahneleri beğendiğini 
söyledi ve bazılarını filmin son versiyonunda 
kullandı. Ayrıca beraber çalıştığım YouTube 
sanatçıları var. Onlarla LA’de YouTube’un 
yeni kurduğu stüdyoda çalışıyorum. Orada 
RED ve Steadicam üzerinde eğitim aldım ve 
artık o kameraları da kullanmasını biliyorum 
ki bunlar profesyonel filmlerde kullanılan 
kameralar. Bakarsınız ileride kendi filmimi 
yazıp, yönetip, çekip, bir rolde oynayıp, 
müziğini yaparım. 

“Boş zamanlar terimine aşina 
değilim”

Boş zamanlarınızda neler yaparsınız? 
Hobileriniz nelerdir?
Boş zamanlar terimine aşina değilim :) 
Film izlemeyi ve kitap okumayı seviyorum. 
Müzikten geçimimi sağlıyor olmam onun artık 
hobi olmadığı anlamına gelmiyor benim için, 
hala zevk için müzik dinliyorum. Vaktim olursa 
dışarı çıkıp gezinmek hoşuma gidiyor, Los 
Angeles yıl boyu güneşli 25 derece olan bir 
şehir olduğu için buna çok uygun.

Planlarınız içinde bir gün Türkiye’ye dönmek 
var mı?
Temelli dönmekten ziyade çalıştığım projelerle 
senenin yarısını Türkiye’de diğer yarısını ya 
Amerika’da ya da başka ülkelerde geçirmek 
isterim.

Mezuniyetten sonra ki yaşamınızda TED 
Koleji mezunu olmanın size getirdiği 
olumlu katkılar oldu mu? Bu konudaki 
değerlendirmeniz nedir?
Tabi ki. Aldığım eğitim ve dünya görüşü 
sayesinde şu anda olduğum yere gelebildim. 
TED’de gördüğüm eğitimin, sahip olduğum 
öğretmenlerin ve arkadaş çevremin 
hayatımdaki yeri göz ardı edilemez.

Bizim sormayı unuttuğumuz ama sizin 
değinmek istediğiniz başka hususlar var mı?
Bana ulaşmak isteyen kimse olursa 
mertozcan.com’u ziyaret edebilir veya bana 
info@mertozcan.com’dan e-mail atabilir.
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Küratörlük bir çoğumuza yabancı bir 
kavram. Konu ile ilk defa tanışacak kişiler 
için bize küratörlüğün ne olduğunu biraz 
anlatabilir misiniz?
Küratörlük kelimesinin kökeni; iyileştirmek, 
çare bulmak, tedavi etmek  anlamını 
taşıyan Latince curare sözcüğüdür. Bugün 
küratörlük; yeni eserler seçmek, varolan eser 
koleksiyonunu yönetmek, sergi hazırlamak 
ve sanat mirasına sahip çıkmak anlamında 
kullanılıyor. Yani küratör; serginin kavramsal 
altyapısını oluşturan, eser ve sanatçıları seçen, 
yerleştiren ve sergi katalog yazısını hazırlayan 
kişidir. Sergi hazırlıkları tamamlandığında ise 
konuşma/paneller/gösterim programları 
ve katalog hazırlığına başlanır. Tüm bu 
çalışmalar serginin kavramsal çerçevesi 
içinde izleyicisine güçlü bir deneyim 
yaşatmak amacındadır ve bunu başarabilmek 
için küratörler; seyircilerine ilham vermeye,  
onlara yeni ufuklar açmaya  ve sanatçılarının 
potansiyellerini ortaya çıkarmaya özen 
gösterirler.

Sanat camiasında kimlerin küratörlük 
yapması gerektiğine yönelik hatta 
küratörlere ihtiyaç olup olmadığına dair 
çok tartışmalı yazılar var. Bu konuyla 
ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Küratörlerin 
çağdaş sanata katkısı nedir?
Güncel sanat; yapısı itibarıyla zanaattan ziyade 
düşünsel altyapı, araştırma ve temsiliyet 
konularıyla yakından ilgileniyor. Güncel 
sanat alanında eserler veren sanatçılar kendi 
küratörlüklerini yapabilecekleri gibi başka 
küratörlerle de çalışabilirler. Veya projelerine 
göre bazen kendi küratörlüklerini yapabilir, 
bazen de başka küratörlerle çalışabilirler. 

İstanbul Bienali gibi büyük bir 
organizasyonun küratörü olmadan 
gerçekleştirilmesi mümkün değil. Kavramsal 
çerçevesini belirleyen ve bu doğrultuda; 
eserleri, sanatçıları, sergi mekanlarını ve 
sergileme biçimlerini seçen bir küratör 
olmadan İstanbul Bienali güncel sanata yön 
veren bir bienal olmazdı, olamazdı. Güncel 
sanat, birsürü eserin yanyana asılması ve 
sergilenmesinden ziyade tematik ve sosyo-
politik bir şovdur.

Küratörlerin çağdaş sanata katkısı 
anlamında ‘toplum için sanat’ gibi bir 
bakışları, topluma karşı sorumlulukları 
olmalı mıdır? Ne dersiniz?
Genellemelere karşıyım, herkesin sanata bakış 
açısı farklı olabilir. Topluma karşı sorumluluğu 
olduğunu düşünenler olduğu gibi sadece 
sanata karşı sorumluluğu olduğunu 
düşünenler de olabilir. Veya bazı müdahaleler 
zamanında doğru değerlendirilememiş 
olabilir. Sanatı katmanlarına ayırmak ve sanat 
tarihinde büyük bir sıçrama yapmak amacıyla 
yapılan bazı müdahaleler sanat için sanat 
algısı yaratabilir oysa ki zamanla toplum 
için yapıldıkları  ortaya çıkar. 20. yüzyılın en 
önemli sanatçıları arasında yer alan Marcel 
Duchamp, sanat yapıtı artık seyredilen bir 
güzellik olmaktan çıkıp keşfedilecek bir giz, 
yerine getirilecek bir ödev ve bir uyarıcı 
olması gerektiğini söylemiştir. Üzerine R.Mutt 
takma ismiyle imza attığı standart pisuara 
Fountain (fıskiye) ismini vermiş ve onu 
başaşağı sergilemek istemiştir. Günümüzde 
Fountain (fıskiye) 20. Yüzyıl sanatının ikonu 
haline gelmiştir. Oysa ki Duchamp bu 
eseriyle 1917 senesinde, kendisinin de kurul 

Akbank Sanat Uluslararası Küratör Yarışması 
2014 Başvuruları Başladı
Akbank Sanat Müdürü olarak görev yapan Derya Bigalı ile küratörlük ve küratörlük 
yarışması üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

üyesi olduğu Society of Independent Artists  
sergisine katılamamış ve kurul üyeliğinden 
istifa etmiştir. Zamanında anlaşılamamış olan 
bu müdahalesi sanatçılara ready-made (hazır-
obje) kullanımının sanatta yeri olduğunu 
gösterdi. En önemli olan nokta ise yaratım 
süreciydi. Duchamp’ın eseri zamanında 
anlaşılamamış olsa da, sanat tarihinin seyrini 
derinden etkilemiştir.

Sizin düzenlediğiniz Akbank Sanat 
Uluslararası Küratör Yarışması’ndan 
bahsedebilir misiniz? Böyle bir yarışma 
Türkiye’de ilk defa Akbank Sanat 
tarafından mı düzenlendi? Yurtdışında da 
küratörlük yarışmaları çok yaygın mı?
Akbank Sanat Uluslararası Küratör 
Yarışması’nın bu sene üçüncüsünü 
düzenliyoruz. Bu yıl da dünyanın her yerinden 
küratörleri 10 Eylül 2014 tarihine kadar sergi 
önerileriyle yarışma başvurusu yapmaya 
davet ediyoruz. Bu yarışmayı düzenlerken; 
genç küratörlere destek vermek, küratöryel 
çalışmalara olan ilgiyi arttırmak ve güncel 
sanat alanında yeni projeleri teşvik etmek 
amacını taşıyoruz. Böylelikle yurtdışından 
gelen küratörler Türkiye’deki sanat ortamını 
ve sanatçıları tanıma fırsatını elde ediyorlar. 
Küratörlük yarışmalarının giderek arttığını 
görmekten çok mutluyum. Genç küratörlerin 

sergi önerilerini gerçekleştirme şansı 
yakalamalarına yardımcı olmak Akbank Sanat 
ekibi olarak bizi heyecanlandırıyor.

Bu yarışmanın hedefleri nelerdir? Bu 
yarışma katılımcılara sanat çevresine 
girebilmeleri için nasıl faydalar sağlıyor?
Bu yarışmanın hedefleri arasında genç 
küratörleri desteklemek, projelerini 
gerçekleştirip uluslararası alanda 
tanınmalarına olanak sağlamak yer alıyor. 
İstanbul güncel sanat alanında çok önemli 
bir yere sahip ve kazanan küratöre; Akbank 
Sanat’ta yarışmaya katıldığı sergi önerisini, 
sergi kataloğu ve ek etkinlikleriyle birlikte 
hayata geçirme imkânı veriyoruz. 

Yarışmanın içeriğini biraz anlatabilir 
misiniz? Katılımcıların yapması gerekenler 
neler?
Yarışmamız 40 yaşın altında tüm genç 
küratörlerin katılımına açık. Açık çağrı 
yaptığımız küratörlerden yarışmamıza bir 
sergi önerisi ile başvurmalarını bekliyoruz. 
Yarışmada iki basamaklı bir jüri sistemimiz 
var ve uluslarası küratörlerden oluşan 

bu jüriye sunulmak üzere; katılımcıların 
websitemizde yer alan yarışma başvuru 
formunu doldurmaları ve sergi önerilerinin 
kavramsal çerçevesi, yer alacak sanatçılar ve 
işleri hakkında detaylı bilgi vermesi gerekiyor. 
Uluslarası bir jüri tarafından değerlendirilecek 
olmaları sebebiyle; yarışma başvurularının 
ingilizce olmaları gerekiyor. İlgilenen genç 
küratörler, yarışma için hazırladığımız sayfada 
(www.akbanksanat.com/icc) yarışma 
şartnamesine, planlara ve başvuru formuna  
ulaşabilirler.

Yarışmanın sonucunda ne oluyor? 
Kazanan proje nasıl seçiliyor ve nasıl 
hayata geçiriliyor?
Yarışmada iki basamaklı bir jüri kullanıyoruz. 
Bir ön-değerlendirme sisteminden geçen 
öneriler, daha sonra kazanan öneriyi seçmek 
için toplanan uluslararası küratörlerden 
oluşan bir jüriye sunuluyor. Ana jüri; sergi 
önerilerinin içeriği ve kalitesinin yanı 
sıra; ön-değerlendirme raporlarını da 
gözönünde bulunduruyor. Her sene güncel 
sanat alanında önemli isimleri misafir 
ettiğimiz jürimizde bu sene; Susanne 
Pfeffer (The Kunsthalle Fridericianum Sanat 
Direktörü, Kassel), Anna-Kaisa Rastenberger 
(The Finnish Museum of Photography 
(Finlandiya Fotoğraf Müzesi) Şef Küratörü), 
Sam Bardaouil ve Till Fellrath (Münih ve New 
York’da faaliyet gösteren disiplinlerarası bir 
küratörlük platform olan Art Reoriented’in 
kurucuları ) yer alıyor.

Akbank Sanat Uluslararası Küratör 
Yarışması’nı kazanan küratör; proje önerisini 
Akbank Sanat’ta gerçekleştirmeye hak 
kazanıyor. Ayrıca; küratörlük ücretleri, sergi 
hazırlık masrafları, sanatçılar ve küratörlerin 
seyahat masrafları, sergi kataloğu ve ilave 
aktiviteler bizim tarafımızdan karşılanıyor.

Röportaj: Deniz Atlı’04

“Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır” sergisi “Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır” sergisi

Anita Witek, Surface Treatment (Yüzey Uygulamaları), 2014

Stefan Riebel, I am here because you are here (#09) 
(Buradayım çünkü sen buradasın (#09)), 2014
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Uluslararası İzmir Festivali Başladı

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından bu yıl 28.si düzenlenen 
Uluslararası İzmir Festivali 14 Haziran - 3 Eylül 2014 tarihlerinde 
gerçekleşiyor. Alanlarında dünyaca ünlü isimleri İzmir’de tarihi 
mekanlarla buluşturan festivalde bu yıl dokuz etkinlik yedi farklı 
mekanda gerçekleştirilecek. Modern dansın 20. Yüzyıldaki en önemli 
isimlerinden Martha Graham’in kurduğu Martha Graham Dans 
Topluluğu, Panorama projesi ile Türkiye’den dansçılarla çalışacak ve 
17 Temmuz 2014 tarihinde bu eseri de sahneye koyacak. İKSEV bu yıl 
ilk defa bünyesine aldığı Uluslararası Keman Ustalık Sınıfı çalışmaları 
sonunda “Yıldız” seçilen genç öğrencilere sahne alma şansı verecek.

Akbank Sanat Sinema Kuşağı ve 
Uluslararası Küratör Yarışması

Akbank Sanat, İstanbul Cervantes 
Enstitüsü, Meksika Büyükelçiliği, AMEXCID 
ve IMCINE’nin işbirliğiyle “Yakın Dönem 
Meksika Sineması”ndan seçkileri izleyici ile 
buluşturuyor. Etkinlik kapsamında 4 farklı film 
gösterimi 9 - 26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 10. Kısa Film 
Festivali’nden seçkiler ise ücretsiz olarak 8 - 17 Temmuz tarihlerinde 
gösterimde olacak.

Uluslararası Bodrum ve 
Aspendos Opera ve Bale 
Festivalleri

Bu yıl 12.si düzenlenecek Uluslararası 
Bodrum Bale Festivali kapsamında 
Çalıkuşu, Flamenco Hoy, Afife, 
Kerbelã, Tango’s, Kamelyalı Kadın 
adlı eserler 19 Temmuz – 6 Ağustos 

tarihleri arasında sergilenecek. 21. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale 
Festivali kapsamında 30 Ağustos - 24 Eylül tarihleri arasında 8 eser 
2000 yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu’nda izleyici ile buluşacak.

CerModern’de Açık Hava Film Gösterimleri ve Sergiler

Yaz boyunca her hafta devam edecek Açık Hava Film Gösterimleri 
24 Haziran’da “Sıfır Teorisi” filmi ile izleyici ile buluştu. “PICASSO 
Doğduğu Evden Gravürler ve Seramikler” adlı sergi 6 Mayıs’tan beri 
CerModern’de sergilenmekte kaçırmak istemeyenler 20 Temmuz’a 
kadar sergiyi ziyaret edebilirler. Erwin Olaf’ın Anlatılmayanın Güncesi 
(Chronicle of The Untold) adlı sergisi 15 Temmuz’a kadar gezilebilir. 
CerModern bünyesinde bulunan HUB Sanat Mekân sezonu ilk 
kişisel sergisini gerçekleştirecek olan Ahu Akkan’ın çalışmaları ile 
tamamlıyor. “Perde | Curtain” adlı sergi 12 Haziran – 16 Temmuz 
tarihleri arasında görülebilir.

Seçkin Galeriler ArtInternational’a Geliyor

Türkiye’nin en prestijli uluslararası sanat fuarı ArtInternational, bu yıl 
26 - 28 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 
Bir kez daha dünyanın dört bir yanından ünlü sanatçıların işlerini 
İstanbul’da buluşturan fuara, 24 ülkeden 80 seçkin galeri katılacak. 
Fuarın Türkiye ayağında ise, Galeri Manâ, NON, Pi Artworks, PİLOT, 
Rampa, ArtSümer, x-ist, Galeri Zilberman, Dirimart, Rodeo, 
Sanatorium ve Ankara çağdaş sanat dünyasının gözbebeği Galeri 
Nev gibi güncel sanat dünyasının odak noktası olmayı başarmış 12 
galeri bulunuyor. İstanbul’a gidemeyenler için ise fuarın bu yıl bir 
sürprizi var: Sanatseverler açılıştan önce ArtInternational’ı online 
sanat sitesi artsy.net’ten online izleyebilecek ve sergilenecek sanat 
eserlerini fuar tarihleri arasında online olarak satın alabilecekler.

West Coast Visions: SFMOMA Medya Sanatları 
Koleksiyonun’dan Eserler

San Fransisco Modern Sanat 
Müzesi (SFMOMA), Meyda 
Sanatları Bölümü Küratörü 
Rudolf Frieling tarafından 
Borusan Contemporary için 
özel olarak düzenlenen sergi
14 Haziran - 16 Kasım 2014
tarihleri arasında gezilebilecek. 

Frieling İstanbul ile bağ kuran beş eser seçmiş ve suyla ilişkisiyle ön 
plana çıkmış iki mekanın arasında hayali bir köprü inşa etmiştir. Çağdaş 
medya sanatçılarından Jeremy Blake, Bill Fontana, Doug Hall, 
Steina ve Bill Viola gibi önemli isimlerin yüksek ve eski teknolojiyi 
kullandıkları eserleri Borusan Contemporary’de sergilenecektir.

Andy Warhol “Herkes için Pop Sanat”

Pera Müzesi, 7 Mayıs - 20 Temmuz 2014 tarihleri arasında Amerikan 
pop kültürünün ikonik isimlerinden Andy Warhol’u ağırlıyor. “Andy 
Warhol: Herkes için Pop Sanat” sergisinde, Andy Warhol’un (1928-
1987) Campbell’s Soup, Kovboylar ve Kızılderililer, Tehlikedeki Türler, 
Çiçekler, 20. Yüzyıldan On Yahudi Portresi dizilerinin yanı sıra, Mick 
Jagger ve Lenin gibi ünlü isimlerin portreleri de yer alıyor. Sergi, Slovak 
asıllı sanatçının Slovakya Modra’daki Zoya Müzesi koleksiyonundan 
derlendi. Amerikan hayat tarzını sorgulayan, sanatında kitle kültürü 
malzemelerini kullanan, çoğaltılabilirlik ve yeniden üretilebilirlikle 
içerik ve formu önemsizleştiren Andy Warhol sergisi, Türkiye’de ilk kez 
sergilenecek serigrafi dizilerini ve desenlerini izleyiciyle buluşturuyor. 

Mimarlık Müzesi  Sanal Ortamda Açıldı

Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 
sanal ortamda kurulan Mimarlık 
Müzesi çeşitli kişi ve kurumların 
arşivlerinde saklanan belgeleri 
dijital kayıt biçiminde saklayarak 
internet ortamında incelenebilir 
hale getiriyor. Mimarlık Müzesi 
Galerisi’nde sergiler 2 ayda bir 

yenileniyor ve arşivden eski sergilere ulaşma imkanı bulunuyor. 
Sergilerde yer alan mimarlar, yapılar ve çeşitli ürünlere ait bilgilerin, 
konusunda uzman kişiler tarafından kaleme alınması ilkesi izleniyor. 
Mimarlık dünyasını geçmişine ve bugüne ışık tutmayı ve Türkiye’nin 
sivil tarihinin yazılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Mimarlık 
Müzesi’ne www.mimarlikmuzesi.org sitesinden ulaşabilirsiniz.

Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde 
Altın Palmiye kazanan filmi “Kış Uykusu”, vizyona 
girdikten sadece 2 hafta sonra 166 bin 22 seyirciyle, 
yönetmenin Türkiye’de en çok izlenen filmi oldu.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, 67. 
Cannes Film Festivali’nde, “Kış 
Uykusu” filmiyle “Altın Palmiye 
Ödülü”nü kazandı. Ceylan, törende 
yaptığı konuşmada, ödülün 
kendisini için sürpriz olduğunu 
ifade ederek, “Bu ödülü 
beklemiyordum” dedi. 

Ödülünü ABD’li ünlü yönetmen 
Quentin Tarantino’dan alan 
Ceylan, bu yıl Türk sinemasının 
100. kuruluş yıl dönümünün 
kutlandığını hatırlatarak, kendisini 
destekleyenlere ve jüriye teşekkür 
etti.

Ceylan, “Bu ödülü, Türkiye’nin genç insanlarına ve geçen yıl 
hayatına kaybedenlere adıyorum” ifadesini kullandı. Nuri Bilge 
Ceylan, bugüne kadar Cannes Film Festivali’nde, ‘’Uzak’’ ile jüri, ‘’Üç 
Maymun’’ ile en iyi yönetmen ve ‘’Bir Zamanlar Anadolu’’ ile de jüri 
büyük ödüllerini kazanmıştı.

ÖYKÜ’NÜN BAŞKENTİ ANKARA’ sloganı ile yola çıkan 
14. ULUSLARARASI ANKARA ÖYKÜ GÜNLERİ 

İlk kez 1997 tarihinde ANKARA’da 
başlatılan ve 14.sü 7 - 11 Mayıs 
2014 tarihleri arasında düzenlenmiş 
olan ‘Ankara Öykü Günleri’ 
2012 yılından itibaren Uluslararası 
olarak düzenlenmeye başlandı. 
Etkinlikliğin bu seneki onur konuğu 
ise NECATİ TOSUNER idi.

Dünyanın dört bir yanından gelen 
çok sayıda yazarı Ankaralılarla 
buluşturan etkinliklere Ankara 
Üniversitesi ATAUM Salonu ile 
Çankaya Belediyesi ‘Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’ ve ‘Uluslararası 
Ankara Öykü Günleri Salonu’ 

ev sahipliği yaptı. Çok sayıda yerli yazarın yanı sıra İrlanda, İspanya, 
Azerbaycan, Fransa, Avusturya, Makedonya’lı yazarların da katılımıyla 
çeşitli oturumlar, paneller, öykü okumaları gerçekleştirildi. Orhan Kemal 
ve Cortazar gibi edebiyatın önemli isimleri de doğumların 100. yılında 
çeşitli oturumlarda eserleri ve öyküleriyle anıldı.

Edebiyatçılarla ressamları buluşturan ‘Sözler ve Renkler Gravür 
Sergisi’ ile “Ressam Hanefi Yeter Yazı-Çizi Buluşması Sergisi” de 
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde açıldı. Füruzan ve 
Necati Tosuner‘i ressam ve sanatçılarla buluşturan bu sergi, içeriği 
nedeniyle bir ilke imza attı. 

14. Uluslararası Öykü Günleri, genç öykücülerle usta öykücülerin, 
edebiyatçılarla edebiyatseverlerin buluştukları kolektif etkileşim ve 
iletişimin yaşandığı kültürel bir panayıra dönüştü.
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ASKIDA BİLET VAR! 

TED’den Biletler Askıda

ANKARA ULUSLARARASI FİLM FESTİVALİ 25. YAŞINDA
SİNEMANIN BÜYÜSÜ ANKARA’DA

Ankara Uluslararası Film Festivali bu yıl 25. yaşını kutladı. Dünya 
Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, Türkiye’nin en 
köklü film festivallerinden olan Ankara Uluslararası Film Festivali bu yıl 
5 - 15 Haziran tarihleri arasında yapıldı.

Halkbank’ın Ana Sponsorluğu’nda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
desteği ile düzenlenen organizasyon, Başbakanlık Tanıtım Fonu, 
Çankaya Belediyesi, Denk Sinema, Ströer Kentvizyon, Eurimages, 
basın sponsorları, sosyal medya sponsorları ve hizmet sponsorlarının 
destekleriyle gerçekleştiriliyor. Goethe Enstitüsü, British Council, 
Romanya Kültür Merkezi, Fransız Kültür Merkezi, Polonya, Finlandiya, 
Portekiz, Tayvan, ABD, Avusturya ve Avustralya film temini konusunda 
destek veriyor.

“Askıda Bilet Var!” projesi ile TED’de Ankara Uluslarası Film 
Festivali’nin 25. yılında, hem festivale hem de izleyicilere destek 
oldu. Projeye destek verenler, diledikleri kadar bileti satın alıp, askıya 
astılar ve bu sayede birçok film tutkunu festival filmlerini TED desteği 
ile izleme şansı buldu. Aynı zamanda “Askıda Bilet Var!” projesi ile 
festivale destek verdiği için TED’e ödül sunuldu. Ödülü derneğimiz 
adına Füsun Okutan’80 aldı.

Festivalde, ulusal uzun film, kısa ve belgesel film yarışmaları yapıldı. 
Başkanlığını İnci Demirkol’un yaptığı festival, 25. yılında temasını 
“Bellek/sizleşme” olarak belirledi. Geçmişi günümüze taşımak ve 
yeniden anlamlandırmak olarak düşünülen bellek vurgusu, festivalin 
genel çizgisini de ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda düzenlenen 
açılış töreninin sunuculuğunu Yekta Kopan yaptı.

Sanatçı Hakan Ali Toker’in de Kopan’a piyanosuyla eşlik ettiği geceye 
Sinema Genel Müdürü Mesut Cem Erkul, Devlet Opera Ve Balesi 
(DOB) Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Rengim Gökmen, 
Hülya Koçyiğit, Rüştü Asyalı, Semih Sergen, Tamer Levent, Selen Uçer, 
Hatice Aslan, Engin Altan Düzyatan, Yüksel Aksu ve Derviş Zaim’in yanı 
sıra çok sayıda oyuncu ve yurt dışından konuklar katıldı. 

512 Hours

New York MoMa’da 4 yıl önce 736 saat süren The Artist Is Present 
performansıyla büyük ilgi toplamıştı Marina Abramovic. Bu yıl 
512 Hours adını verdiği performansıyla Serpentine Gallery’nin 
konuğu oluyor. Diğer performanslarından aşina olduğumuz gibi 
hiçbir şey yapmadan duracak ve anlamsal boşlukları izleyicilerin 
doldurmasını isteyecek. Eserlerinde kendini sergileyerek toplumu 
uzun performanslara alıştırmayı amaçlayan Abramovic; vücudunu, 
ruhunu ve zihnini kullanarak gerçekleştirdiği performansında zaman 
zaman objeler ve izleyicilerle de iletişim kuruyor. Londra’yı ziyaret 
edecek olanlar için kaçırılmaz bir etkinlik.

A World of Its Own: Photographic Practices in the 
Studio

A World of Its Own; fotoğrafçılığın doğuşundan itibaren, fotoğraf 
sanatçılarının stüdyolarında çalışma şeklini belgeleyen fotoğraflardan 
açılan ve New York MoMa’da 01.07.2014 - 05.10.2014 tarihleri 
arasında sanat severlerle buluşacak olan bir sergi. Her sanatçı ilk 
denemelerinde kendi çalıştığı ortamı kullanmıştır. Dönem, kültür ve 
siyasi değişimlere bağlı olarak sanatçının yaratıcılığını ortaya çıkardığı 
ortam bir laboratuvar, bir sığınak, bir sahne veya bir oyun alanı olabilir. 
Ünlü fotoğraf sanatçılarının bu yaratım sürecini, süreçte bulunduğu 
ortamı görme fırsatı kaçmaz.
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KİTAP

Değil elbette! 

Sanat insanının kaygısı, yaşadığı çağı, coğrafyayı 
katman katman okuyabilmek, taraf olabilmek, 
sığ mutluluklardan vazgeçebilmektir.  Sesini, 
sözünü cümle aleme duyurmak! Bazen 
acıtarak, bazen gülümseterek, kimi zaman da 
patavatsızca...  Fuzuli’nin “Sussam gönül râzı 
değil, söylesem kâr eylemez.” dediği gibi. 

Amerikalı hümanist yazar Amerikalı Kurt 
Vonnegut Jr. ise sanatçıyı, kömür madeni 
dehlizlerinde, kafeslerindeki havayı solumaya 
çalışan serçelere benzetiyor. “Sanatçılar” diyor 
“Hassas oldukları için toplumlara gereklidir. 
Hatta aşırı hassas. Madenlerde çalışan 
kaslı, yapılı, koskocaman adamların farkına 
varamadığı öldürücü gazların varlığına dikkati 
çekmek için oradadırlar çoğu kez…”

Peki, bu Enstitü’nün işi ne? Bir ülkenin 
saatlerini, Batı zaman dilimine göre ayarlaması 
için çalışan bir adam üzerinden “Geleneksel”i 
ve “Çağdaş”ı absürt bir yaklaşımla  tartışmaya 
açmak... 

Kitaptaki zaman kavramı, saniyeye ince ayar 
yapmak değil kuşkusuz. Hem çağın, hem 
de kendi ülke gerçeklerinin gerektirdiği 
değişimden mustarip Türk toplumunun sancı 
süreci...  

Bu sıkışmışlığı, 20. Yüzyıl düşünürü Celal 
Yalınız (Sakallı Celal) tek cümleyle özetlemiş: 
“Türkiye’de aydın geçinenler, Doğu’ya doğru 
seyreden bir geminin güvertesinde Batıya 
doğru koşturarak Batılılaştıklarını sanırlar.”

Batının iyi yönlerini alma 
meselesi

Okyanusun öte yanından bir reklam sloganı, 
yanıp sönen ışıklarıyla tüm dünyanın gözünü 
kamaştırıyor: “Amerikan Rüyası” 

Bu rüyayı tersten yorumlayanlar da var elbette! 
Örneğin, dışı seni, içi beni yakar diyen Vonnegut 
Jr. İkinci Dünya Savaşı’nda Almanya’da esir 
düşen yazarın bu deneyimi, edebi yaklaşımını 
belirlemiş. Onlarca roman, hikâye, deneme ve 
tiyatro oyununda, dünyanın sadece insanlık 
için acı dolu bir yer değil, tüm canlılar için yok 
olan bir gezegen olduğunu anlatır muhalif 
yazar. 

Bu yakınlarda Vonnegut’un “Allah Senden 
Razı Olsun Bay Rosewater” adlı romanını 
okudum. Herkese iyilik  yapmak  klişesini 
kullanarak, “iyiliği dilinde muhafazakarlar”la 
dalga  geçen  bir roman. Diyojenvari kahraman 
Rosewater, kendisinin kullanımına verilen 
vakıf gelirlerini iyilik yapmaya harcıyor. Aracı 
kurumları devreden çıkarmış, fabrikadan halka 
sisteminde “para” dağıtıyor. 

Gölgeler ve Sisler filminde, kiliseye yapılan 
bağışların yarısından fazlasının dantelli 
kostümler ve kadife yastıklara harcandığını 
söyleyen Woody Allen, Bay Rosewater’a bir göz 
mü kırpıyor acaba? 

Biraz da okurun gülümsemesine tahammülü 
olmayan çağdaş bir yazardan söz edeyim: 
Hakan Günday’ın eserlerini okudunuz mu? 
2000’li yıllara kendi özgün edebi yaklaşımıyla 
damgasını vuran genç yazarın kapkara bir 
edebi üslubu var. 

“Sen” diyor “Dün akşam haberlerinde 
Yunanistan’a kaçak geçmeye çalışırken ölen 
22 kişiyi dinleyip sonra da için rahat dizini mi 
seyrettin?” diye soruyor. “Hiç aklına geldi mi o 
22 kişinin küçücük teknede işi neydi? Nereden 
geliyorlardı? İsimleri var mı? Onları özleyen 
olacak mı?” 

Genç Yazar son romanı “Daha”da, yanlış yerde, 
yanlış zamanda doğanlar üzerinden bu  insanlık 
dramını anlatıyor. Göçmenlerin ağzından değil 
ama, insan kaçakçısı babasının yanında yetişen 
9 yaşında bir çocuğun ağzından. 

Zaten romana Arthur Rimbaud’tan “Dayanılmaz 
olan tek şey, hiçbir şeyin dayanılmaz 
olmamasıdır.” alıntısıyla başlamasından 
anlıyoruz ne diyeceğini: Umudun kırıntısını 
bile bekleme benden! 

Ben de bu yazıyı iki alıntıyla kapatayım. Biri 
umut vaad ediyor, diğeri etmiyor. Siz hangisini 
beğenirseniz onu kullanın: 
• Daha kaç kez ıskalayacağız hayatı Olric?
• Oklarımız bitene kadar efendimiz.
(Tutunamayanlar’dan)

Çölü güzelleştiren, bir yerlerde saklı olan 
kuyudur.”
(Küçük Prens’ten)

Ayfer Niğdelioğlu’ 81

Toplum için yazan bir başka sanat 
adamımızdan söz ederek başlamak istiyorum 
kitap yorumlarıma:  Ahmet Hamdi Tanpınar. 

Yazarımız ölümünden yıllar sonra Dünya’ya 
sesini duyurdu. En tanınan eseri, Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü’nü Türk okuru iyi bilir. 
Okumasa da duymuşluğu vardır. Bu yıl Enstitü, 
‘Time To Regulation Institute’ adıyla Amerikalı 
okurla tanıştı. Bu ironik düşünce romanı,  
piyasaya çıkar çıkmaz Amerika’nın alameti 
farikası Oprah’ın okunacaklar listesinde yerini 
aldı. 

Sadece Çarşı mı her şeye karşı?

Erdem TULGAR

25.01.1939 yılında doğdu. İlko-
kulu, Diyarbakır Ziya Gökalp 
İlkokulu’nda okudu. 1950 yılın-
da TED Yenişehir Lisesi’ne (TED 
Ankara Koleji) girdi. 1954 yılında 
kurulan TED Eğitim Spor Kulü-
bü (Ankara Kolejliler Spor Kulu-
bü) basket takımının ilk oyuncu-
ları arasındaydı. İlk kez Türkiye 
Şampiyonu olan basket takımının 
“playmaker”ıydı. 1957 yılından 1970 
yılına kadar da bu görevi sürdürdü. 
Okul yıllarında, Kolej izci oymağı 
boru takımının şefliğini yaptı. 1957 
yılında TED Ankara Koleji’nden 
mezun olduktan sonra Ankara Hu-
kuk Fakültesi’ni bitirdi. 1959 yılında 
Mezunlar Derneği ikinci başkanı 

olarak görev yaparken ilk Kolej lo-
kalinin açılmasında arkadaşlarıyla 
birlikte büyük emek sarfetti..Kolej 
kız basketbol takımlarının antrenö-
rü olduğu dönemlerde, kulüp kız ta-
kımları beş kez Türkiye Şampiyonu 
oldu. Daha sonra değişik tarihlerde 
Kolej kulüp ve okul basket takım-
larının antrenörlüklerini yaparak 
okulumuza ve kulübümüze deği-
şik kategorilerde kesintisiz olarak  
Türkiye şampiyonlukları kazandır-
dı. Kolejliler Spor kulübüne 17 yıl 
oyuncu olarak aralıksız hizmet etti.

1963 yılında, Ankara Koleji’nin Va-
kıf haline getirilişinde,  arkadaşları 
ile birlikte Ali Bozer ekibini des-
tekleyerek Ankara Koleji Vakfı’nın 
kuruluşunda görev aldı.. Değişik 
tarihlerde Kolejliler Spor Kulübü, 
Türk Eğitim Derneği ve Ankara 
Koleji Vakfı Yönetim Kurullarında 
görev yaptı. 1982 yılında Kolejliler 
Spor Kulübü Başkanlığı, 1992-2000 
yılları arasında sekiz yıl TED An-
kara Koleji Vakıf Başkanlığı yaptı. 
Bu görevi yaparken Yumrubel Kolej 
Kampusü’nün planlamasını gerçek-
leştirerek projenin hayata geçirilme-
sini sağladı.

Şu anda Mezunlar Derneği Onur 
Kurulu Üyesi olarak görev yapmak-
tadır.

Bu kitap TED Ankara Kolejinin
1950-2000 yılları arasındaki 50 yılın hikayesi olup,

her TED Ankara Koleji mezununun evinde bulunması 
gereken bir kitaptır.

Sofralar Diyabetle de Güzel
Ece Büyükyurt Memecan’95
Alfa Yayınları, 2014

Hayatım Kolej
Erdem Tulgar’57

2014

Ece Memecan, 1978 yılında Ankara’da doğdu.1995 yılında TED Ankara 
Koleji’ni bitirdikten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’ne 
girdi ve 2000 yılında mezun oldu. 2003 yılında İstanbul’a yerleşti. 
Yeditepe Üniversitesi’nde Görsel İletişim Tasarımı Yükseklisans yaptı. 
Kariyer hayatına bir reklam ajansında Müşteri Temsilcisi olarak başladı. 
Ardından 15 sene özel sektörde çalıştı. Sağlıklı yaşamayı, spor yapmayı 
ve doğru beslenmeyi kendisine ilke edindi ve çeşitli kurumlardan bu 
konularda eğitim aldı. Kariyerine pilates eğitmeni olarak devam ediyor. 
Dengeli beslenip fit kalmak isteyenler için, ZAYIFLAMA ARKADAŞIM 
markası ile özel programlar hazırlayarak zayıflama koçluğu yapıyor. 2 

çocuk annesi, evli ve İstanbul’da yaşıyor.

Diyetisyen Şengül Sangu Talak’ın editörlüğünde Ece Büyükyurt 
Memecan tarafından okura ulaştırılan Sofralar Diyabetle de Güzel 
adlı kitap Alfa Yayınları’ndan çıktı. Ece Büyükyurt Memecan diyabet 
konusunda hiçbirşey bilmezken çocuğunun diyabete yakalanmasıyla 

başladığı zorlu süreci bu kitapla noktaladı.

Doktor Sema Kabataş Eryılmaz’ın önsözüyle raflardaki yerini alan 
kitapta “Bir diyabetli her şeyi yiyebilir.” ifadesi kitabın belkemiğini 
oluşturuyor. Kitap diyabetlilere odaklanırken sağlıklı beslenmek ve 
formada kalmak isteyenler için de bulunmaz bir besin rehberi niteliği 
taşıyor. Atıştırmalıklardan hamur işlerine, sebze yemeklerinden 
pilav ve makarnalara ve hatta tatlılara kadar birbirinden lezzetli 
99 tarife yer veriliyor. Bu rehberlikte dikkat edilmesi gereken tek 
şey ise yediklerinizin besin değeri. İşte bu kitapta bu miktarı nasıl 

hesaplayacağınızı bulacaksınız.

Sevgili Kolejliler,

Çok sevdiğimiz Kolejimizden mezun olmamıza rağmen çoğumuz 
okulumuzun tarihini, geçmişini maalesef bilmemekteyiz. İstanbul’da 
ki Galatasaray Lisesi, Robert Koleji, Üsküdar Amerikan Koleji gibi 
köklü okulların hepsinin elli, yüz yıllık geçmişleri kitaplar halinde 
mezunlarının, iş adamlarının ofislerinde veya kütüphanelerinin bir 
köşesinde gururla saklanmakta iken bizde şimdiye kadar böyle bir 
alışkanlık bulunmamaktadır.

İşte bu büyük eksikliğimizi gidermek amacıyla 1950 yılında okulumuza 
öğrenci olarak kaydını yaptıran ve 1957 yılında okulumuzdan 
mezun olan Kolejliler Spor Kulübü Basket takımının kuruluşunda 
ilk oyuncuları arasında olup 17 sene oyuncu olarak sürekli hizmet 
vermiş olan Erdem Tulgar, daha  sonra mezunlar derneği ve TED’de 
değişik zamanlarda görevler üslenmiştir. Kolejliler Spor Kulübü ve 
TED Ankara Koleji Vakıf Başkanlığı da, yapan yazarımız, okulumuzun 
1950-2000 yıllarını kapsayan 50 yılının anılarını ve tarihini kapsayan 
HAYATIM KOLEJ ismi altında Kolejimizin tarihini yazdı... Bu kitapta 
Kolej ruhunun pekiştiği 1960-70 yılları ağırlıklı olmak üzere yeni 
yerleşkemizin kuruluş öyküsünü zevkle okuyacağınızı umarız. Bu 
kitabı okurken o eski güzelim günleri bir kez daha yaşayacağınızdan 
eminiz.

Sevgili Kolejliler, bu kitabı yalnız kendiniz için değil, ofisinizde çalışan 
başarılı Kolejlileri de motive etmek amacıyla kullanabilirsiniz.

Şu anda bu kitabı Ankara’da, kolejIN’de Mezunlar Derneği’nden 
veya Kolejliler Spor Kulübü’nden temin edebilirsiniz. İstanbul’da ise 
yine Tarabya’daki Kolejliler Lokalinde bulabilirsiniz.

KOLEJLİLER   TEMMUZ-AĞUSTOS 2014



46 47

YAŞAM KALİTESİ

Albert Einstein der ki;
‘’Eğer hayatım bir saat içinde çözmem 
gereken bir probleme bağlı olsaydı, bunun 
ilk 55 dakikasını uygun soruyu bulmak için 
harcardım. Onu bulduktan sonra doğru 
cevabı bulmam en fazla 5 dakikamı alırdı.’’

İç dünyanız ve hayalleriniz ile ilgili size en 
son ne zaman güçlü bir soru yöneltildiğini 
anımsayın. Sorunun cevabını bulmak 
için derinlemesine düşündüğünüz ve 
bulduğunuz cevaplar ile hayatınızın rotasını 
değiştirdiğiniz oldu mu?

Hayat; çoğu zaman doğru sorular ile 
karşılaşmadığımız, cevaplar üzerine zaman 
harcamadığımız için hayallerimiz dışında 
gelişen olay, durum ve ve ortamların içinde 
akıp gidiyor... 

Koçluk hizmeti işte tam bu noktada devreye 
giriyor. Bir Koç ile çalışmaya başladığınızda 
hayatınızın rotasını belirliyor – gerekli ise 
değiştiriyor - farkındalık kazanarak önünüze 

Okul hayatına 10 yaşına kadar yaşadığı Caracas, Venezeula’da başladı, daha sonra 
Ankara’da TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel Yöneticiliği bölümü ile 
devam etti. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başladığı MBA yüksek lisans programını 2004 
yılında tamamladı. 15 yıllık profesyonel iş hayatında uluslararası şirketlerde yönetici 
pozisyonlarında görev aldı. İnsan Kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi, 
şirketlerin kısa/orta/uzun vadeli hedef ve stratejilerinin, gelişim projelerinin oluşturulması 
konusunda kazandığı deneyimlerini 2012 yılı itibariyle ‘İnsan Kaynakları Danışmanı ve 
Eğitmen’ olarak devam ettirmektedir. Aslı Sinanoğlu’95, danışmanlığın yanı sıra, bireylere 
farkındalık, gelişim ve değişim konularında ‘Kariyer ve Performans Koçu’ olarak hizmet 
vermekte, eş zamanlı olarak Bilgi Üniversitesi’nde MBA öğrencilerine ‘İnsan Kaynakları 
Yönetimi’ dersi vermektedir.

çıkan engelleri aşıyor ve hayatı daha 
tatminkar yaşama fırsatını elde ediyorsunuz.

Koçluk nedir?

Dünyada hızla gelişen, temelinde güçlü soru 
ve cevapların rol aldığı, pek çok farklı gelişim 
alanında kullanılan ve sıra dışı sonuçlar elde 
edilen yaygın bir yöntemdir. 

‘Sıra dışı’ bir yöntem olmasının nedeni elde 
edilen değişim, verim ve performansın 
kanıtlanmış ölçüde fark yaratması, kişilerin 
üzerindeki etkisi ve gücünün diğer 
yöntemlere oranla şaşırtıcı derecede yüksek 
olmasından kaynaklanmaktadır.

2009 ICF Global Koçluk Müşterisi 
Araştırması’na göre, profesyonel koçluk 
hizmetinden yararlanan şirketlerin bu 
konuda yaptıkları yatırımın 7 katı kendilerine 
geri dönmüştür.

Bireysel koçluk hizmeti alan müşterilerde de 
bu oran, yatırımın 3.44 katıdır.

Koçluk hizmeti nasıl fayda 
sağlar?

Birey ve/veya kurumlara;
• Arzu ettikleri değişimleri belirlemeleri;
• Geleceğe dönük hedefleri netleştirmeleri;
• Gerçek potansiyel ve gücü keşfetmeleri;

• Kişisel farkındalığı arttırmaları;
• Değişime giden yolda önlerine çıkan 
seçenekleri değerlendirmeleri;
• Zamanı verimli kullanmayı,
• Aksiyona geçmelerini sağlar.

Koçluk ilişkisi ne kadar 
sürmelidir?

Genellikle 3 ila 6 aylık veya bir yıllık dönemler 
için Koçla anlaşma yapılır. Sürenin uzunluğu 
üzerinde çalışılacak proje veya hedefe 
bağlıdır. Görüşmeler bir saatlik seanslar 
olarak planlanmakta ve tercihen yüz yüze 
yapılmaktadır.

Hayatınızın liderliğini elinize almanız ve 
doyumlu bir hayat sürmeniz dileğiyle...

Aslı Sinanoğlu’95

KOÇLUK
Koç, geminizin rotasını doğru belirlemeniz ve rüzgarı en iyi şekilde kullanmanız için 
var. Kaptan ise, sorumluluğunu aldığı yolculuğun keyfini çıkarmak için.. 
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SOMA; GERİDE KALANLAR

Soma’daki maden kazasından sonra ülke 
olarak hayatlarını kaybetmiş olan madencilere 
ve onların geride bıraktığı ailelere ağladık. 

Üç günlük ulusal yas ilan edildi. Gazetelerde, 
televizyon programlarında yas nedeniyle 
ağırlaştırılmış yayınlarda ağlayan, çaresiz 
görünen, yıkılmış, umutsuz, üzüntüden dibe 
vurmuş kadınlar, erkekler ve çocuklar gördük. 

En çok da çocuklar içimizi acıttı, üzdü. 
Koca koca kadınların, adamların döktükleri 
gözyaşları, çocukların hüzünlü yüzleri hepimizi 
derinden sarstı, yüreklerimize, beyinlerimize 
kazıldı. Hiç birimizde gülümseyecek, 
çocuğuna, eşine, anne ve babasına sarılacak 
vicdan kalmadı. Gülerken bile kontrollüydük. 

Üç gün süren yas bittikten sonra hemen 
normal hayatımıza geri dönebildik mi? Bizler 
yavaş yavaş evet. Ama ya Soma’dakiler? Tabii 
ki hayır. Onların maddi ve manevi anlamda 
toparlanabilmeleri için önlerinde uzun bir yol 
var. 

Ölümleri en zor anlayabilecek ve kabullenecek 
grup ise, çocuklar. 

Çocuklara, hele beş yaş altındaki çocuklara 
ölümü anlatmak çok zor çünkü ölümü 
anlayacak yaşta değiller. Ölüm, evlerine aniden 
geldi. Sadece babalarını değil, pek çoğu dayı, 
amca, yeğen, kuzen, ağabey gibi ailenin başka 
bireylerini de kaybettiler. 

0-2 yaş arası çocuklar olup bitenin farkında 
değiller. Ya biraz daha büyük olanlar, çevrede 
olup bitenin farkında olanlar? Bu çocukların 
durumu daha da zor. Bir tarafta çok büyük 
kayıp(ları) var, diğer taraftan da derin acısı 
nedeniyle kendine hâkim olamayıp sürekli 
ağlayan, bağıran, hatta kendini yerden yere 
atan anneler, büyükanneler, teyzeler, dedeler, 
amcalar var.

Televizyonlarda bu ve benzeri sahneleri 
izledikçe şikâyet ettiğimiz bazı konular ne 
kadar da anlamsızlaştı. Meğerse bu acılarla 
kıyaslandığında ne kadar da boş şeyleri dert 
etmişiz. Biz kendi evlerimizde (ya da güvenli 
kalelerimizde) yaşarken, yerin yüzlerce metre 

Boyabat’ta doğan, ilk ve orta öğrenimini TED 
Ankara Koleji’nde tamamlayan Zerrin Dağcı, 
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası 
İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra 
uzun süre yurt dışında yaşadı. Türkiye’ye 
döndükten sonra bir süre Ulaştırma 
Bakanlığı’nda çalıştı. 12 yıl, Gazi Üniversitesi 
ve AÜSBF’de ‘Diplomatik İngilizce’ dersini 
verdi. 2010 yılında AÜSBF’de “Türkiye’deki 
Siyasi Partilerin Ermeni Sorununa Bakışı’ 
konusunda yüksek lisans yaptı. Çalışma 
hayatına A. Ü. Avrupa Toplulukları Araştırma 
ve Uygulama Merkezinde devam etmekte 
ve ‘Avrupa Birliğinde Güncel Gelişmeler’ 
başlığı altında İngilizce olarak seminer 
yapmaktadır. Bir kız çocuğu annesi olan 
Dağcı, biri akademik ikisi öykü olmak üzere 
üç kitap yazmıştır. Çeşitli internet gazete 
ve dergilerinde yazıları yayınlanmaktadır.

altında çok düşük bir ücret karşılığında çalışan, 
çalışmak zorunda olanları unutmuşuz, hatta 
hiç hatırlamamışız. Madenciler arasında 
espri gibi rahat söylenen, ama duyduğumda 
tüylerimi diken diken eden bir ifade var: Bir 
madenci evden çıkarken “akşama yemeğe 
gelirsen çorba(dolma), gelemezsem helva 
yaparsın” dermiş eşine. 

Kalplerimiz mi nasırlaştı acaba, yoksa hepimiz 
at gözlükleri takmışız da yeni mi fark ettik?

Olaya ne tarafından bakarsak bakalım elde var 
matem, elde var hüzün. 

Televizyonların artık o sahneleri göstermiyor 
ama yakılan ağıtlar, ağlayan insanlarla orada 
hayat aynen devam ediyor.

Peki, bundan sonra ne olacak, neler yapılacak?

Önce her ölümden sonra olduğu gibi bir “yas” 
dönemi yaşanacak. 

Yas, ölüm ya da bir felaketten sonra tutulan 
matemdir. Hayatta kalanların önünde, 
kaybettikleri kişiler yanlarında olmadan devam 
edecekleri bir yaşamları var artık. Yas tutmak 
yeni hayatlarına kendilerini hazırlamaları için 
gerekli.

Zamanında tutulmayan yas ilerde daha büyük 
travmalara neden olabiliyor. Yas sürecinde 
kişiler uykusuzluk/aşırı uyuma isteği, yemek 
yemeği reddetme/aşırı yemek yeme, çok 
konuşmak/hiç konuşmamak, ağlamak/
ağlamamak gibi farklı tepkiler veriliyor. Buna 
ilaveten büyük küçük herkesin yaşadığı 
bu facia; geride kalanlar arasında şok, öfke, 
yorgunluk ve çaresizliğe yol açıyor.

Soma’lı çocukların, büyüklerin ve yaşlıların 
yas sürecini hasarsız atlatabilmeleri için önce 
psikolojik yardıma ihtiyaç var. Sonra da maddi 
ve manevi destek vererek geride kalanlara 
sahip çıkılmalı.

Facianın vuku bulduğu andan itibaren 
herkes bir şeyler yapmak için ortaya çıktı. 
Yardımseverliği ile ünlü bir millet olduğumuz 
için bu konuda zorlanmadık. Herkes bir 

şeylerin ucundan tutma telaşında.

Bu konuda en güzel adımlardan birini de 
TED attı, “Soma’nın evlatları, artık hepimizin 
evlatları” sloganıyla yetim kalan çocukları 
okutabilmek için atağa kalktı. TED’in yanında 
pek çok kuruluşun buna benzer çalışmaları var. 

Çocukların ve büyüklerin kendilerini tekrar 
güvende hissetmeleri, yeni hayatlarına 
kolaylıkla adapte olabilmeli için, geride kalan 
eşlere maddi imkân ve iş sunulabilmesi 
önemlidir. 

Her yara iyileşebilir, yeter ki toplum olarak 
kenetlenelim, çareler üretelim. 

Zerrin Dağcı’71
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HOBİ

Yelkenciliğe nasıl ve ne zaman başladınız?
Spor, kısa aralıklar haricinde yaşamımdan hiç eksik olmamıştı. 2008 yılında, 
ortağımın teşviki ile rüzgarına kapıldığım yelken sporu, bugüne kadar çok güzel 
anılara sahip olmamı sağladı.

Kazandığınız başarılardan söz eder misiniz? Hedefleriniz nelerdir?
Teknemiz Arsız’la 2008 Aralık ayında AYK – BAYK kupası ile yarış hayatına 
başladım. İlk yarışımızda IRC B’de üçüncü olduk. Hayatımda ilk kez bir yarış 
teknesine binmiş, yarışmış ve kürsü görmüştüm.Türkiye’nin en uzun trofesi 
olan BAYK Kış Trofesi’nde içinde birinciliklerimizin de olduğu 26 kupamız var. 
Kişisel hedefim, bedenimin izin verdiği sürece bu sporu yapmak. Geç yaşta 
başladığım bu spora kızım Ada’yı başlatmış olmam ise en büyük mutluluğum.

Kızını da Yelken Sporuna Başlattı
A. Bora Hızal’88

1963’te Ankara doğdu. 1980’de TED 
Ankara Koleji’nden mezun oldu. Ege 
Üniversitesi’nde Pazarlama ve Reklamcılık, 
Gazi Üniversitesi’nde İşletme Bölümleri’nde 
lisans eğitimini tamamladı. Amatör 
kümelerde basketbol oynadı. Çeşitli kamu 
ve özel şirketlerde yöneticilik yaptı. Son 
olarak Türk Telekom’da Spor Yatırımları 
Direktörü olarak çalıştı. TED Ankara 
Kolejliler ve Türk Telekom kulüplerinde 
başkanlık,  Genç Kolejliler ve Genç Telekom 
kulüplerinde kurucu başkanlık yaptı. Halen 
TED Ankara Koleji Vakfı’nda Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yelkenciliğe nasıl ve ne zaman başladınız? 
Karar vermenizde ne gibi etmenler rol 
oynadı?
İlkokulda yaz tatillerinde eniştemle 
Pendik’de gece - gündüz pavurya ve 
yengeç avına çıkardık. Daha sonraki yıllarda 
Caddebostan’dan sandal kiralayıp denize 
çıkmaya başladık. En sonunda yazları kısa 
süreli tekne kiralayıp, deniz ve özgürlüğün 
tadını çıkarmaya başladık.

Takım arkadaşlarınız arasında Kolejli 
bulunuyor mu?
Neredeyse tüm takım Kolejliler’den oluşuyor. 
1980 mezunu dönem arkadaşım Ömer Dirim, 

5 sene önce Beneteau First 44 model bir tekne 
alıp yarışlara katılmaya başlayıp ekibe davet 
edince kendimi bir anda yarışların içinde 
buldum. Aurora Sailing Team adlı ekibimiz, 
Ömer Dirim, Murat Esemenli, Murat Gül, 
Haluk Yurtseven ile hepimiz sınıf arkadaşıyız. 
Dr. Kerem Aras, 1994 mezunumuz. Haluk 
Tümer ve Halit Akbaş da Kolej velisi. Burak 
Algon, Mehmet Saban, Behzat Şahin de 
tecrübeli arkadaşlarımız. Bizim yanımızda 
fahri Kolejli oldular.

Ankaralı bir ekip olarak 
beğenildik

Kazandığınız başarılardan söz eder 
misiniz?
5 yıldır Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü 
(BAYK) tarafından birkaç ayrı kategoride 
düzenlenen The Marmara Kış Tröfesi’ne 
katılıyoruz. 2013 de hem kendi grubumuzda 
hem de genel klasmanda 1. olarak IRC B sınıfı 
şampiyonluk kupasını aldık. Bu sene de genel 
klasmanda çok az farkla ikinciliği kazandık. 
Centilmenlik takımın en önemli özelliği, 
Ankaralı bir ekip olarak epey takdir aldık.

Yelkencilikle uğraşan başka 
mezunlarımızdan tanıdıklarınız var mı?

Pek çok mezun arkadaşımız var. Selçuk 
Börekçi de bunlardan biri, şimdi TED üst 
yönetiminde çalışıyor. 1984 mezunumuz 
olan eşim Gözde de yine Ankaralı başka bir 
ekipte 2 senedir yarışıyor. Onların ekibinde de 
TED Ankara Kolejli öğretmenimiz ve ailesi var.

Bu sporla uğraşmak isteyenler neler 
yapmalı, nereden başlamalı, nasıl bir yol 
izlemeli? Tavsiyeleriniz nelerdir?
Öğrencilere, gençlere verilecek spor 
eğitimleri arasına yelken eğitiminin de yer 
alması gerektiğini düşünüyorum. kolejIN 
tesislerinin modern havuzlarında dalgıçlık 
sertifikası eğitimi verilmesi, salonlarında 
kaptanlık kursu verilmesini de arzuladığımı 
bu vesile ile söylemek isterim.

Onların İkinci Adresi Yelkenliler

Takımının Çoğunluğu Kolejliler’den Oluşuyor 
Ersin Eroğlu’80

Mayıs ve Ekim’de Gökova’ya mutlaka gidin

Sizi en çok etkileyen “yelken rotaları” nereleridir?
Yarış odaklı olunca genellikle aynı parkur ve rotalar 
gündeminizde oluyor. Size 6 yıl boyunca Bodrum kıyılarının 
nasıl talan edildiğini anlatabilirim, ancak Symi’de nereye 
demirlemek gerektiği konusunda tavsiye veremem. 
Özellikle Mayıs ve Ekim aylarında Gökova Körfezi, yelken 
seyri ve keyfi için biçilmez kaftandır.

Bu sporla uğraşmak isteyenler için tavsiyeleriniz 
nelerdir?
Tavsiyem yelken sporu ile uğraşmayı düşünmeyenlere.
Bu sporla mutlaka uğraşın. Eğlenirken öğreneceğiniz,
öğrendiğinizi o an uygulayıp sonuçlarını test edebileceğiniz
bir yaşam deneyimidir, yelken.

1970 yılında İstanbul’da doğdu. Ortaokul 
ve liseyi, TED Ankara Koleji’nde okudu. 
1993’te Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nden mezun oldu. 1997 yılında 
aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 
1993’te meslek yaşamına başlayan Hızal, 
ulusal ve uluslararası bir çok markanın 
iletişim kampanyasında görev aldı. 
2000 yılından beri kurucu ortağı olduğu 
reklam ajansında yöneticilik ve yaratıcı 
yönetmenlik görevlerini sürdürmektedir. 
Evli ve bir kız çocuğu babasıdır

Röportajlar: Çağdaş Güzer’95
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Yelkencilik, son yıllarda Türkiye’de de popülerliğini sürekli arttırıyor. Ersin Eroğlu’80, 
A. Bora Hızal’88 ve Eda Ünsal’95, bu sporla uğraşan Kolejliler’den sadece birkaçı. Üç 
mezunumuz, elde ettikleri başarıları ve yelkencilikteki deneyimlerini bizlerle paylaştı.

yılın İstanbul Yelken Kulübü (İYK) Trofe’sinin 
sahibi. Bu sene Boğaz Yarışları’nda ise 
birinciliğimiz ve üçüncülüğümüz var. Bir başka 
hedefim ise açık deniz yarışına katılabilmek. 
Bu yaz belki Ege’de böyle bir yarış olacak. O 
zamanı sabırsızlıkla bekliyorum.

Yelkencilik sayesinde, birçoğumuzun 
kolay kolay göremeyeceği yerlere gitme 
şansınız oldu mu? Bunlar içinde sizi en çok 
etkileyenler nereleridir?
Benim için hep vazgeçilmez olan İstanbul 
Boğazı’nda yelken yapmak. Bu sene bunu 
gerçekleştirirken, dereceye girmek ise ayrıca 
çok sevindirici idi. Normal koşullarda Boğaz’da 
trafik sebebiyle yelken yapamıyorsunuz. 
Sadece yazın yarışlarda yelkenliler Boğaz’a 
girebiliyor. Bu yüzden, Boğaz’da yalıların 
arasında seyirde olmak tarifsiz bir keyif.

Yelkenciliğe nasıl ve ne zaman başladınız? 
Karar vermenizde ne gibi etmenler rol 
oynadı?
Çocukluğumda, yazlığımızın olduğu 
Heybeliada’da bulunan Su Sporları 
Kulübü’nde başladım. Ortaokul yıllarım 
boyunca yazları İstanbul’daki adalar arasında 
rüzgar sörfü yaptım. Yelken takımımızın 
kaptanının bize öğrettiği bilgiler ve aşıladığı 
deniz sevgisi sayesinde yelkenlide olmak 
benim için hep çok büyük bir keyifti.

Çok stresli ve güç bir anda “Artık 
bırakacağım” diye aklınızdan geçirdiğiniz 
mi? Yelkenciliğe sizi bağlayanları birkaç 
kelime ile özetleyebilir misiniz?
Ben son bir yıldır yelken yarışlarına 
katılıyorum ve zor zamanlar geçirdiğim 
oldu. Arkadaşlarımın hepsi birbirinden iyi 

Boğaz’da Yarışma Hayali Gerçek Oldu
Eda Ünsal ’95 1977 yılında İsviçre’nin başkenti Bern’de 

doğdu. 1995’te TED Ankara Koleji’nden 
mezun oldu. Üniversite eğitimini Bilkent 
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde 
tamamladı. 2000 yılından beri görev yaptığı 
Turkcell Kurumsal Satış Bölümü’nde halen 
İstanbul ve Bursa bölgelerinden sorumlu 
satış müdürü olarak çalışmaktadır. Turkcell 
Yelken Takımı’nda aktif yelken yarışçılığı 
yapmaktadır.

olduğundan beni oldukça destekliyorlar. 
Yelkenciliğe beni bağlayan nedir diyorsanız, 
özgürlük duygusu, iyot kokusu ve dalgaların 
sesi olarak cevaplayabilirim.

Açık Denizde Yarışmayı Çok 
İstiyor

Kazandığınız başarılardan söz eder misiniz? 
Kendinize koyduğunuz hedefler neler?
Ben Turkcell Yelken Takımı’nda “piyano” 
görevindeyim. Takımımız 10 kişiden oluşuyor, 
tek bayan ekip üyesi benim. Ekibimiz, geçen 
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Geçmiş zaman olur ki...
Geçsin günler, haftalar, 

Aylar, mevsimler, yıllar... 

Zaman, sanki bir rüzgar 

Ve bir su gibi aksın... 

Enis Behiç Koryürek

ANILARIMIZ

Günlerden 6 Haziran 2014.

Best Otel, 7 Haziran’da yapılacak olan 65. Yıl 
Balosuna katılmak için Ankara’da buluşan ‘49 
mezunlarımızı ağırlıyor.

Güler Alisbah Berkin, Emel Uluğbay Ergin, 
Enise Becit, İnci Akad, Sevim Araz Eraslan, 
Ayten Coşkunoğlu Bear, Nafia Semker 
Ülgen, İsmet Unat, Necla Yürüten Yönetim 
Kurulu Üyelerimizle biraraya geldiler.

Derneğimize çok emeği geçen rahmetli 
Gülseren Orhon’un eşi Alaattin Bey, oğlu 
Kemal ve kızı Sibel de bizlerle birlikteydi.

Coşkulu bir tanışma merasiminin arkasından 
sohbete ısınma sorusuyla başladık:

Kolejli olmak sizler için ne demek, bize 
anlatabilir misiniz?
Güler Berkin: “Biz 49 mezunlarıyız. Kolejli 
olmak bizim için çok anlamlı, önemli. 
Bu bağı hep içimizde hissettiğimiz için 

okulumuzu hiç unutmadık. Hep okulumuza 
ve birbirimize bağlı kaldık.

Bakın 65. Mezuniyet yılımız gelmiş. 
Birçoklarınız daha doğmamıştı bile, değil 
mi? Biz her sene, düzenli toplandık. Bu 
yıllar boyunca birarada çekilmiş albümler 
dolusu fotoğraflarımız var.  Bu birliğimizin 
bugüne  kadar devam etmiş olması büyük 
bir mutluluk!

Bu sene için Mezunlar Derneğimize ayrıca 
çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdılar. 
Bizi davet ettiler. Yarın akşamki baloyu da 
sabırsızlıkla bekliyoruz.

Güler Berkin’in coşku dolu konuşmasına 
Sevim Eraslan da katıldı: “Kolejli olmak 
büyük bir şans. Ben Kız Lisesinden Koleje 
geçtim. Koleje geçtiğim zaman, gerçekten 
öğrenci olduğumu, öğretmen öğrenci 
münasebetinin ne kadar harika olabileceğini 
anladım. O kadar güzel bir öğrencilik hayatı 
yaşadım ki Kolej’de.

Benim çocuklarım, torunum da şimdi TED 
mezunu.”

Enise Hanım da görüşlerini paylaştı: 
“Kolej günlerimiz çok gerilerde kaldı diye 
düşünürüm zaman zaman. Ancak bu 
geceyi “Kolejli” olduğumuz için yaşıyoruz. 
Demek ki geride kalmamış, hep devam 
etmiş. Yıllardır buluşma fırsatları yaratmaya 
çalıştık kopmamak için. Özellikle  Ankara’da 
yaşayanlar bu imkanı daha çok buldu, tabii ki.

Güler Hanım coşkuyla devam ediyor:
“Büyük Tiyatro’nun yeni açıldığı zamanlardı. 
Shakespeare’in Size Öyle Geliyorsa Öyledir  
(As You Like It) oyununa gittik. Muavinimiz 
Muzaffer Hanım tiyatrodan sonra “Hep 
beraber okula döneceğiz.” dedi. Ertesi gün de 
19 Mayıs gösterilerinin provaları var.  Bütün 
gösteri kostümüm evde. Bizi uzun kulaklı 
troleybüse bindirdiler. Önden bindik, ben 
de arka kapısıdan indim. Babam o yıllarda 
İller Bankası Genel Müdürü. Lojmanımız da 
okulun karşısında. Bunlar okula gitmişler,  
bir de bakmışlar ki Güler Alibah yok. Ertesi 
gün stadyuma gitmeden önce, şortlarımı, 
tören giysimi aldım, okula geldim. Törene 
katıldım. Okulun açıldığı gün, dediler ki  
“Disiplin Kuruluna davetlisin. Sen muavini 
dinlemediğin için üç gün tart aldın.”

Allahtan altı sene boyunca iftihar 
öğrencisiydim. Eğer üç günlük tart sicilime 
işlenseydi, o sene iftihardan düşecektim. 
Rahmetli başmuavinimiz Şeyma Katoğlu 
sayesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bildirilmedi  ve o yıl da iftihara geçtim. Fakat 
ne yazık ki, okulun son üç gününde, okuldan 
mahrum kaldım.”

Bugünkü derslerle kıyaslarsak, şimdi 
olmayan ya da enteresan dersler gördünüz 
mü? Bizim karnelerimizde bir “Hal ve Gidiş 
Bölümü” vardı. Örneğin böyle dersler, iz 
bırakan hocalarınız var mıydı?
“Amerikalı bir hocamız vardı: Miss Nasr. 
Bizim dönemimizde İngilizce dersi sadece 
10 saat idi. Bir de İngilizce matematik çıktı o 
dönem. Bize çok değişik gelmişti.

Erkeklerin beden eğitimi dersi hocası Kartal 
Tibet’in babası Hasan Tibet’ti. Bir de rahmetli 
İbrahim Selet hocamız vardı.  Mezun 
olduktan sonra “Dover Yolu” diye bir tiyatro 

oyunu icra etmiştik. İbrahim Hocamız her 
gece seyretmeye geldi bizi.” 

19 Mayıs gösterilerinde Gazi Lisesi’nin 
öğrencileri bize, Kolej’in kızlarına laf attılar. 
İbrahim Selet’in elinde bir şey vardı, neydi 
hatırlamıyorum ama telin üzerinden 
oğlanlara pat pat vurdu bize laf atıyorlar 
diye. Gerçi bizim bir şikayetimiz yoktu!!!

Milli Güvenlik derslerimiz çok güzel geçerdi.  
Hocamız Üçkafa Kemal, hava subayıydı. Hoş 
bir adamdı. Hoşluğu şuradan gelir: Hocamız 
bizi oğlanlarla beraber tatbikata götürürdü, 
çok eğlenirdik.

Bir kere de Harp Okuluna götürdü bizi. 
Tankların içine girdik. Hatta tankların 
üzerinde fotoğrafımız vardır.”

Okul olarak 19 Mayıs törenlerinden 
başka başka hangi etkinliklere katıldınız? 
Okullararası yarışmalar olur muydu?
“Cumhuriyet Bayramı’na tabii ki okul olarak 
katılırdık. Yine Atatürk ve Gazi Lisesi ile 
münazaralarda çekişirdik. Rahmetli Yüksel 
Germen ile rahmetli  Güner Türkmen, her 
ikisi de münazara takımındaydı. Diplomat 
arkadaşlarımız. Güner Türkmen, Adnan 
Menderes’in uçak kazasında rahmetli oldu.”

Voleybol takımımız da çok güzeldi. Altı kişilik 
bir takımdı. Kız Lisesi ve Enstitüyle çok sıkı 
rekabetimiz vardı. Enstitüyü yenerdik, çünkü 
Enstitünün kızları çok sportif değildi ama Kız 
Lisesi bize göre çok kalabalıktı. Bu avatajla 
genellikle onlar birinci, biz ikinci olurduk, 
Enstitü de üçüncü. Nadiren de biz birinci 
olurduk.” 

Slogan, tezahürat olarak neler kullanılırdı? 
Kolej Kolej diye mi bağırırdınız? 
Okulumuzun adı Kolej Aman Allah 
Öğretmenlerin hepsi kalleş Aman Allah
Okulumuzdan dere geçer Aman Allah.... 

Kahkahalar bir süre  sohbete ara veriyor. 
İnsan kaç yaşında olursa olsun öğrenci ruhu 
diye bir durum var. Asla yaş almıyor. 

Türk spor tarihinde her zaman izi olan 
Kolej’in spor anılarına dönüyoruz: 
“İsmet de futbol oynardı. İsmet, Korkut Akan, 
Naci Tanyeri bizim medarı iftiharımızdı. 
Futbolda da Atatürk ve Gazi Liseleriyle 
çekişirdik. 

“Çim sahayı kim yitirmiş de biz bulalım?” 
diye söze devam etti İsmet Bey. Kızlarla 

son karnemizi almak için okula gittik. Okul 
zamanı kıyafet konusunda hiç hoşgörüsü 
olmayan sevgili  Şeyma Hocamız çok 
şaşırmıştı. “Çocuklar siz mezun oldunuz. 
İstediğiniz gibi gelebilirdiniz.” demişti. O 
derece masum bir sınıftık.” 

Hafta sonları neler yapardınız? Sinema, 
tiyatro, pikniklere gider miydiniz? 
“Yatılıları götürürlerdi. İşte benim başıma 
gelen üç günlük tart öyle bir gezinin 
sonucudur.” dedi Güler Hanım.

“Bir spor salonumuz vardı, Joker gibi. 
Gündüz beden eğitimi derslerini yapardık. 
Yangın, deprem tatbikatında sığınak olarak 
vazifesi yapardı. Onun dışında bir tiyatro, 
konser olacaksa da spor salonumuzu 
kullanırdık. Konservatuvardan hocalar, 
öğrenciler gelecekse hemen konser 
salonuna dönüşürdü. Suna Kan. Azra Çatlı, 
Erdoğan Çatlı gelmiş, konser vermişlerdi. 

Müzik Hocamız Naciye Yaprak Hanım, 
Ahmet Adnan Saygun’un eski eşiydi. Biz 
o zaman bu kıymetli insanlardan feyz 
almanın değerinin farkında değildik. 
Schubert’in ninnileri, Mozart’ın operasından 
Bethoovetin senfonilerine kadar o salonda 
dinlerdik.

Yüksel Bozer, Ali Bozer, Sevim Bozer’le aynı 
dönemlerde okuduk. Rahmetli Sevim Bozer, 
İstiklal Marşının sesini verirdi.

Psikoloji Hocamız Şeyma Katoğlu bizi Baraja 
götürmüştü. Bir kere de Söğütözü’nde 
pikniğimize Hasan Ali Yücel geldi. Lise 
son sınıftaydık. Bir kamyonda fotoğraf 
çektirmiştik. Zaten pikniğe ne hacet! 
Okulumuzun yanuından dere akardı. “Mis 
kokulu bir dere.” Topumuz kaçardı bazen.. O 
topu almak bile bize maceraydı...”

Mezuniyet töreniniz nasıl oldu?
“Bizim döneme kadar hiç mezuniyet töreni 
yapılmamıştı. “Biz tören istiyoruz.” dedik. 
Kabul etti Nilüfer Hanım. Şu gün tören var 
dediler, gittik. Bir tarafa iskemleleri dizmişler, 
kızları oturttular. Karşı tarafa da erkekleri 
oturttular. Nilüfer Hanım çıktı kürsüye, 
bize bir nutuk verdi. Henüz asıl diplomalar 
hazırlanmamıştı. Sembolik bir  diploma aldık 
o törende.”

Laf lafı açtı, sohbete doyum olmuyor. Bu 
söyleşiye ertesi gün, kolejIN’de Güler 
Hanımın doğumgünü kutlamasında devam 
etmek üzere vedalaştık. 

erkekler binasının arasında, toprak-kömür 
karışımı bir sahada yapardık maçları. Arada 
tel örgü vardı. Tel örgü yetmezmiş gibi 
Rahmetli Nilüfer Hanım ağaçların dallarını 
kestirir, tellerin üzerine yerleştirirdi.”

İsmet bey anlatın bize, bu tel hattını 
geçme çabaları oldu mu hiç? 
“Hayııır! Ama mektuplaşmalar olurdu tabii.” 

Kız-erkek mektuplaşmaları çok olur 
muydu? 
“Bizim dönem çok saftı. Bizden sonra olmuş 
ama... Bir mektup yakalanınca bütün okul 
çalkalanırdı nedense. Mektupta ne yazılabilir 
ki?”

Güler Hanım aldı sözü: “Miss Nasr kızların 
hocasıydı ve gayet disipinli bir hocaydı. Biz 
10. Sınıftayken bir gün erkeklere derse gitti. 
Ertesi gün alı al moru mor geldi. “Kızlar”  
dedi “Size çok acıyorum. Çünkü şu karşıdaki 
erkeklerin bazıları sizin kocalarınız olacak.

O zamanlar ön bina kızların, arkadaki de 
erkeklerindi. Bir de yatılılar vardı. Daha 
sonra biz beş kız fen bölümünü seçtiğimiz 
için erkek bölüme geçtik. Sınıf arkadaşı 
olduk. O günden bugüne gelinlerimizle, 
eniştelerimizle toplanıyoruz.”

Meşhur bir Muavin Muhsin Bey hikayeleri 
hala anlatılıyor. Bir de sizden dinlesek? 
“Başmuavin Muhsin Bey geç gelen talebeleri 
gözler, yakaladığı zaman da davudi sesiyle 
masasından seslenirdi:  “Efendi efendi, eşek 
efendi, burası Meserret Oteli mi?” 

Enteresan kopya yöntemleriniz var mıydı? 
“Enteresan olmayanı bile yoktu. Çok 
masumduk, hiç öyle şeyleri beceremezdik. 
Aklımıza da gelmezdi. 

Lise son sınıfta bütün imtihanlar bitmiş, 
hatta olgunluk sınavını bile atlatmışız. 
Bilaistisna hepimiz okul önlüklerimizle 
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“Soma’ya El Ver” Kampanyası Tüm Hızıyla Devam Ediyor!
Türk Eğitim Derneği (TED), Soma’daki maden emekçilerinin çocuklarına eğitim bursu sağlanabilmesi amacıyla başlattığı Soma’ya El Ver! 
Kampanyasını tüm imkânlarını seferber ederek sürdürüyor.

Resmi makamlarla işbirliği içerisinde yürütülen kampanya çerçevesinde toplanan tüm yardımlar, ödeme planı ile evlatlarımıza eğitim bursu 
olarak aktarılacaktır. Nakdi yardımların dışında psikolojik danışmanlık, eğitim materyali ve okul başarılarının izleme değerlendirmeleri gibi tüm 
süreçlerde TED uzmanları gönüllü çalışmaktadır. 

Kampanya, Türk Eğitim Derneği uzmanlarınca üç ayrı faza ayrılarak projelendirildi. Saha ziyaretleri ve ön burs görüşmelerinin yapılması I. Fazı; 
eğitim bursu alacak ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların seçimi, kayıt işlemleri, TED Okullarında okuyacak çocukların okullarına 
yerleştirilmesi, ödeme planlarının yapılarak bursların aktarılması II. Fazı; çocukların akademik performanslarının izleme değerlendirmesi ve eğitim 
bursu aktarımlarının takibi III. Fazı oluşturmaktadır.

I.Faz çerçevesinde, yaklaşık 150 hane ziyaret edilmiştir. Saha çalışmasının yapıldığı yerleşim yerleri; Soma ilçesi merkez ve köyleri, Savaştepe, 
Bergama ve Kırkağaç ilçeleri, İzmir’in Kınık ilçesi ve en çok kaybın verildiği Köseler, Elmadere ve Çan köyleridir. Ziyaretler çerçevesinde eğitim 
bursu alacak ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların tespit çalışması yapılmış ve kayıt altına alınmıştır. Paralel olarak II. Fazın çalışmaları 
da yürütülmektedir.

Türk Eğitim Derneği, kampanyayı yürüten sivil toplum kuruluşu olarak;

• Saha çalışmaları kapsamında eğitim bursu alacak çocukların tespit edilmesi ve sisteme dâhil edilmesi,

• Kampanyada eğitim bursu amacıyla toplanan yardımların, kampanya amacına uygun olarak 
harcanması ve kampanya sonunda kesin bütçesi detayları ile birlikte Mülki İdare Amirliği’ne bildirilmesi,

• Çocuklardan ve ailelerden psiko-sosyal olarak acil ihtiyacı olanlara özel destek sağlanması,

• Ailenin izni çerçevesinde, psikolojik ve akademik olarak uygun olan öğrencilerin TED Okullarında 
okutulmasının sağlanması,

• Eğitim bursu alan çocukların akademik başarılarının takibinin yapılması, kampanya giderlerinin 
kendi öz kaynaklarından karşılanması (Tanıtım, idari ve saha çalışması giderleri ile kampanyada görevli 
konunun uzmanlarının görevlendirilmesi),

Türk Eğitim Derneği’ne inanan ve Soma’daki ailelerimizin acısını paylaşan tüm destekçilerimize 
teşekkürlerimizi sunarız. 

Türk Eğitim Derneği, “Askıda Bilet Var” Projesiyle 
Öğrencileri Sanatla Buluşturuyor!
Türk Eğitim Derneği eğitime verdiği gönülden desteği sanata da vermeye devam ediyor. “Askıda 
Bilet Var!” uygulamasıyla olanağı olmayanların yerine bilet alıp, “Biletiniz hazır, askıda! Haydi, 
sanata.” diyor.

“Askıda Bilet Var!” Türkiye genelinde sınırlı sayıda 
etkinlikte ve/veya girişimde kullanılan “Askıda” 
uygulamasından ilham alan bir sosyal sorumluluk 
projesidir. Türk Eğitim Derneği, toplumsal yardımlaşma 
temelli bu uygulamayı sanatta hayata geçirerek 
dezavantajlı grupları sanatla buluşturmaktadır.

Proje kapsamında 17. Uçan Süpürge Kadın Filmleri 
Festivali ve 25. Ankara Uluslararası Festivali’nde 
filmler izleyicileriyle buluşmuştur. Projenin yıl 
içinde farklı şehir ve etkinliklerde sürdürülmesi 
planlanmaktadır.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanlar Buluşması Gerçekleşti

Türkiye’nin eğitim alanında en köklü sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren Türk Eğitim Derneği’nin “Başkanlar Buluşması”, 24 Mayıs 2014 
tarihinde gerçekleşti. Türk Eğitim Derneği’nde Genel Başkanlık görevini yürütmüş liderler ve yakınlarının katıldığı buluşma, TED Ankara Koleji, 
Kolejliler İş Dünyası Zirvesi ve TED Üniversitesi kampüs ziyaretleriyle başladı. Kampüs ziyaretleri sonrasında heyet, Anıtkabir’de resmi bir törenle 
Türk Eğitim Derneği’nin kurucusu Atatürk’e saygılarını sundu. Buluşma, Çengel Han’da düzenlenen bir organizasyonla son buldu. Buluşmada 
bir konuşma yapan Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, Türk Eğitim Derneği’ne 
ve ülkemizin eğitim sistemine katkıda bulunmuş tüm Genel Başkanlara saygı ve şükranlarını sundu. Türk Eğitim Derneği’nin 31 okuluyla, 
üniversitesiyle, öğrenci yurtlarıyla, burslu öğrencileriyle, okullarının dernek ve kulüpleriyle hizmet veren benzersiz yönüne vurgu yapılan gecede; 
aramızdan ayrılan tüm Genel Başkanlar da rahmetle anılarak, yakınlarına Türk Eğitim Derneği’ne katkıları hakkında bilgi verildi.

Türk Eğitim Derneği ve Kanada Hükümeti Arasındaki Eğitim Anlaşması Tazelendi!
2012 yılında ilk adımları atılan Kanada Hükümeti ve Türk Eğitim Derneği arasındaki “Eğitim Anlaşması” devam ediyor. Eğitim Anlaşması’na ilişkin 
olarak Nova Scotia Milli Eğitim Bakanı Karen Casey ile TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun katılımlarıyla Kanada’da gerçekleşen törende 
imzalar atıldı. TED ve Kanada Nova Scotia Mili Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan eğitim anlaşmasıyla, çift diploma ve TED öğrencileri için 
Kanada’daki üniversitelere sınavsız geçiş hakkı sağlanıyor. Anlaşma kapsamında; başarılı olan TED öğrencileri bir dönem Kanada’da okuyacak veya 
Kanada’da bir yıl geçirebilecek ya da kendi okullarında seçecekleri derslere göre eğitimlerine devam ederek, Kanada’dan gelecek sınavlara girip 
başarılı olmaları halinde diplomalarını alabilecekler. Böylece TED ve Kanada lise diplomasına sahip olacakları gibi dil şartı olmadan diploma notları 
ile Kanada üniversitelerine otomatik kabul alarak sınavsız giriş yapabilecekler.

Eğitim alt yapısı ile alanda liderliğini sürdüren Kanada’nın Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek amacıyla Türk Eğitim Derneği’ni tercih ettiği anlaşmayla, 
TED Okulları’nın eğitim, öğretim kalitesiyle donanmış öğrencilerin, geleceğin yetkin ve öncü kişileri olması hedefleniyor.
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TED Genç Meşale Öykü Yarışması’nın 
İkincisi Düzenlendi
Bu yıl ikincisini düzenlenen “Genç Meşale Öykü Yarışması”, lise düzeyinde tüm 
TED Okullarında gerçekleştirildi. Yarışma; TED öğrencilerini duygu, düşünce, 
gözlem ve düş dünyalarını yazarak ifade etmeye özendirmek, zengin ve 
doğru Türkçe kullanımını sağlamak ve geleceğin yazarlarının yetişmesini 
teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. 

Yarışmada dereceye giren öğrencilerimiz, TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında 
düzenlenen törenle ödüllerini Yazar Zülfü Livaneli, TEMA Vakfı Onursal 
Başkanı Hayrettin Karaca, Tıp Doktoru ve Yazar Erdal Atabek ve İzgören 
Akademi Kurucusu ve Türkiye Uğur Böcekleri Programı’nın Lideri Ahmet Şerif 
İzgören’den almanın gurur ve mutluluğunu yaşadılar.

Soma İçin Bağış Müzayedesinde Resimler 
Umut Oldu
Tüm Türkiye’yi acıya boğan Soma faciası sonrasında sanat camiası da harekete 
geçti. RC Sanat Galerisi’nin Soma’daki faciadan etkilenen evlatlarımız yararına 
düzenlediği bağış müzayedesi gerçekleşti. Müzayedede Fikret Otyam, Yalçın 
Gökçabağ, Habip Aydoğdu, Haluk Evitan, Mustafa Ayaz, Hikmet Çetinkaya, 
Sabri Akça, Sami Gedik, Remzi Taşkan, Ekrem Kadak, Neşe Üçer gibi değerli 
ressamların eserleri koleksiyonerlerle buluştu. Müzayedede satışa çıkan 
eserlerden bazıları, sadece Soma için oluşturuldu. Sanatçı duyarlılığıyla çok 
kısa bir süre içinde bir araya getirilen eserler için yapılan müzayedeye birçok 
kurum da destek verdi. RC Sanat Galerisi sahibi Rahmi Çöğendez yönetiminde 
düzenlenen müzayedede, hayırsever sanatçılar tarafından bağışlanan ve 
sanatseverler tarafından satın alınan 100 eserden elde edilen tüm gelir, Türk 
Eğitim Derneği’nin “Soma’ya El Ver” kampanyasına bağış olarak aktarıldı.

Tam Eğitim Bursu ile Mezun Olan TED 
Öğrencileri “UniTED Meşaleler Kariyer 
Basamaklarında” Buluşmasında Bir Araya Geldi

Türk Eğitim Derneği,  mezun olan burslu öğrencilerin kariyer gelişimlerine 
katkıda bulunmakta ve öğrencilerin takiplerini profesyonel iş yaşamında da 
sürdürmektedir. Bu kapsamda eğitimlerini Tam Eğitim Bursu ile tamamlayarak 
mezun olan ve profesyonel iş yaşamına adım atan “Meşaleler” İstanbul’da “UniTED 
Meşaleler Kariyer Basamaklarında” buluşmasında bir araya geldi. Etkinlikte, başarılı 
kariyerleriyle dikkat çeken ve kamuoyunda bilinen TED Okulu mezunları, meşalelere 
deneyimlerini aktardı. Etkinliğin ilk günü olan 31 Mayıs’ta Doğuş Otomotiv Yönetim 
Kurulu Başkanı ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Aclan Acar, CHP Ankara 
Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Karma Parlamento Komisyonu 
Üyesi Aylin Nazlıaka, Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Erkunt 
Armağan gibi isimlerin Seda Akgül moderatörlüğünde konuşmalar yaptığı bir panel 
düzenlendi.

Buluşmanın ikinci gününde önce kahvaltıda bir araya gelen mezunlar, Ritim Atölyesi 
ve radyo programcısı Geveze eşliğinde beden dili eğitimine katılarak verimli bir gün 
geçirdi.

3. Geleneksel TED Spor Şenliği Gerçekleşti
TED Okulları öğrencilerine sporu sevdirmek, ekip çalışmasına yatkınlığı arttırabilmek, birlik ve beraberlik duygusunu çoğaltmak amaçlarıyla 3. 
Geleneksel TED Spor Şenliği, TED Ankara Koleji Vakfı Okullarında gerçekleşti. TED Isparta, TED Karabük, TED Malatya, TED Batman, TED Polatlı 
ve TED Ankara Kolejlerinin bir araya geldiği etkinliğin ilk yarısında basketbol, futbol, atletizm branşlarında müsabakalar yapıldı. Etkinliğin ikinci 
yarısında ise kişisel kabiliyetleri arttırmak üzere beceri parkurlarında çeşitli aktiviteler düzenlendi. 

“Gelecek Perspektifinde Çocuk ve 
Teknoloji” Paneli 
Türkiye’de ilk kez, zaman ve mekândan bağımsız, sınırsız öğrenme 
imkânı sunan U-Öğrenme tartışıldı. Türk Eğitim Derneği’nin 
düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından TED Üniversitesi’nde 
“Gelecek Perspektifinde Çocuk ve Teknoloji” başlıklı bir panel 
düzenlendi. Panelde U-Öğrenme alanının öncülerinden Dr. 
Kinshuk önderliğinde eğitimde giderek daha fazla kabul gören yer 
ve zamandan bağımsız (ubiquitous) öğrenme konusu, Türkiye’de 
ilk kez ele alındı.

Burslu Üniversite ve Lise 
Öğrencilerimiz V. Burslu Öğrenci 
Kampı’nda Buluştu!
Çeşitli üniversitelerde ve TED Okullarında eğitimlerine devam 
eden burslu öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkıda bulunmak 
ve birbirleriyle olan iletişimini kuvvetlendirmek amaçlarıyla, bu yıl 
beşincisi düzenlenen Burslu Öğrenci Kampı Antalya’da gerçekleşti. 
280 burslu öğrencimizin katıldığı kampta, öğrencilerimizin kişisel 
gelişimlerine yönelik eğitimler düzenlendi. Kamp süresince 
öğrencilerimiz, bilgi edinmenin yanı sıra dinlenme ve yeni 
arkadaşlar edinme fırsatı da buldular.
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Kültürel Mirasa Duyarlılık Ödülleri Verildi

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kırıntı Eğitim Festivali’nin ödül töreni, 30 Mayıs Cuma akşamı ilkokul amfi 
tiyatroda gerçekleştirildi. Törende festivalin bu yılki ana teması olan “Kültürel Mirasa Duyarlılık” ödülleri sahiplerine verildi. TED Ankara Koleji 
öğrencilerinin oyları ile bu yıl onur ödülü Mustafa Kemal Atatürk’e verilirken,  kültür dalında MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ, sivil toplum kuruluşu 
dalında HAYRETTİN KARACA ve TEMA, bilim dalında Dr. ERDAL ATABEK, sanat dalında ZÜLFÜ LİVANELİ ve eğitim dalında AHMET ŞERİF 
İZGÖREN ödül aldı.

Müzik öğretmenleri eşliğinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan koro, beden perküsyonunu da katarak yorumladıkları Aşık 
Veysel’den “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü ve Zülfü Livaneli’den iki şarkıyı seslendirdi. Koro, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Ardından Kültürel Mirasa Duyarlılık ödülleri törenine geçildi.  Sivil toplum kuruluşu dalında TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca’ya ve 
kültür dalında törene katılamayan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ adına Kanal B Program Müdürü Yusuf Ziya Bayraktar’a ödülü, TED Ankara 
Koleji Vakfı Özel Anaokulu Müdürü Nilgün Kaynaroğlu takdim etti. Bilim dalında tıp doktoru ve yazar Erdal Atabek’e ödülünü TED Ankara Koleji 
Vakfı Özel Lisesi Müdürü Aydın Ünal verdi. Eğitim dalında ödülü İzgören Akademi kurucusu ve Türkiye Uğur Böcekleri Programı’nın lideri Ahmet 
Şerif İzgören’e TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Zühal Üstündağ takdim etti. 

Sanat alanı ödülü TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay tarafından müzik, edebiyat ve sinema alanındaki çalışmaları nedeniyle 
Zülfü Livaneli’ye verildi. Bir zamanlar öğrencisi olduğu okuldan ödül almanın büyük mutluluk olduğunu ifade eden Livaneli, Maarif Koleji 
yıllarından bir anısını da şöyle paylaştı: “Benim hayatımda, yetişmemde Kolej’in müzik öğretmenlerinin çok büyük etkisi olmuştur. Bugün 
yöneticileriniz bizleri okula nasıl getirdilerse o zamanlar da okula insanlar gelirdi ve bakın nasıl etkileri oluyor. Okula gelen insanlardan biri de Aşık 
Veysel’di. Öğretmenlerim bu çocuk da bağlama çalıyor, dediler. Aşık Veysel ile birlikte ilk kez sahneye çıktım. Aşık Veysel ile beni buluşturan, yani 
yabanı dilde eğitim, Atatürkçü eğitim, laik eğitim, Cumhuriyet aydınlığı ve Anadolu kültürü, hepsini bize burası verdi. Sağ olun var olun” dedi.

Ödül töreninin açılışında TED Ankara Koleji Ortaokul Türkçe Zümresi 
Başkanı Özlem Aksoy konuşma yaptı. “Çocuklarımız, geçmişi 
olmayanın geleceği olmayacağını bilsinler istedik. Geçtikleri 
yollara ekmek kırıntıları serptik. Issız yitik ve çorak yolların yolcusu 
olmasınlar diye… Dönüp arkalarına baktıklarında kaybolmasınlar 
diye…” sözleriyle duygularını dile getiren Aksoy, festivalde bu yıl 
kültürümüzü, geçmişimizi, korumamız ve aktarmamız gereken değer 
ve davranışların ele alındığını belirtti.

TED Ankara Koleji’nde Sanat Rüzgarı

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın geleneksel olarak her yıl düzenlediği “Kültür ve Sanat Günleri”nin bu yıl 22.si gerçekleştirildi. İki haftaya 
yayılan etkinliklerde okulda sanat rüzgarı esti. Anaokulundan lise düzeyine kadar öğrenci ürünlerinden oluşan görsel sanatlar sergileri okulun 
koridorlarını süslerken, Haziran ayı akşamları ise çeşitli gösterilerle bezendi. Lise öğrencilerinin Şinasi sahnesinde sergiledikleri Neil Simon’un 
“Söylenti” isimli oyunun ardından okulun amfi tiyatrosunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin koro, folklor ve davul şovdan oluşan gösterileri, dört 
köşesinden sayısız masalların, destanların, türkülerin fışkırdığı Anadolu’ya uzandı. Lise öğrencileri ise Müzik Gecesi’nde müzikaller, halk müziği, 
caz, pop ve rock müziğinden oluşan bir konser verdi. Gecede Devlet Opera ve Bale Sanatçısı, 1995 TED Ankara Koleji mezunu Murat Karahan 
da öğretmenler korosu ile birlikte iki eser seslendirdi. Anaokulu öğrencilerinin Spor ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdikleri Türkiye’nin yedi 
bölgesinden derlenen çeşitlemeler gösterisi ile devam eden 22. Kültür ve Sanat Günleri, 12 Haziran Perşembe günü Genç Senfoni Orkestrası ve 
TED Senfoni Orkestrası’nın okulun Spor ve Sanat Merkezi’nde verdiği konserle son buldu.

1.Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Günleri 
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Teknoloji ve Robotik Topluluğu tarafından 2-4 Haziran tarihlerinde Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Günleri’nin 
ilki düzenlendi. Etkinlik bilişim ve teknoloji dünyasının Türkiye’deki temsilcileri ile öğrenci ve mezunlarımızı buluşturdu. Bilişim teknolojileri, 
eğitim teknolojileri, mobil teknolojiler ve teknolojinin daha birçok kolunda konuşmacıların ve şirketlerin tanıtımlarının yapıldığı etkinlikte üç gün 
boyunca çeşitli seminerler ve atölye çalışmaları düzenlendi.

“Akıl Oyunları” Şampiyonları Belirlendi
TED Okulları Ortaokullar Arası Benim Gözümden Matematik Yarışması, 31 Mayıs 
2014 tarihinde İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Yarışmaya 
Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Konya, İstanbul, Karadeniz Ereğli, Kayseri, Polatlı 
ve okulumuz olmak üzere on TED Okulu üçerli gruplar halinde toplam 66 takım 
halinde katıldı. 

İçeriği Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu’nun Türkiye’deki temsilcisi Akıl Oyunları Dergisi, Türk Beyin Takımı ve Akıl Derneği tarafından oluşturulan 
yarışmada takım olarak birincilik ve ikincilik ödüllerini TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu alırken üçüncülük ödülünü ise TED Bursa Koleji Özel 
Ortaokulu aldı. 21 öğrenci arasında düzenlenen bireysel yarışmalarda ise; TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu’ndan Nil Irmak birinci, TED Bursa Koleji 
Özel Ortaokulu’ndan Mete Orhun Minbay ikinci, TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu’ndan Asya Doğa Özer üçüncü oldu. 
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SPOR

TED ANKARA KOLEJLİLER’DE YENİ BAŞKAN 
ERMAN ILICAK

1 Haziran 2014’de gerçekleşen Olağanüstü 
Seçimli Genel Kurul’unda yapılan oylama 
sonucu Erman Ilıcak TED Ankara Kolejliler 
Spor Kulübü’nün yeni başkanı seçildi.

değerlendirildiği toplantıda başkan Erman 
Ilıcak, önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübün kuruluşundan bu yana basketbolda 
marka olan ve bunun yanında altyapısıyla 
önceleri Ankara’ya daha sonra da Türk 
basketboluna isimleri saymakla bitmeyecek 
değerler yetiştirdiklerini anlatan Ilıcak  “TED 
Ankara Kolejliler Spor Kulübü her branşta 
başarılarıyla göz dolduracak” dedi.

Konuşmasında kendisine başkanlık onuru 
veren tüm üyelere teşekkür eden Ilıcak, 
hedeflerini şöyle özetledi:

“Altyapının değerini bilen bir kulüp olarak şu 
anda 544 olan altyapı lisanslı sporcumuzun 
sayısını 3000’e çıkarmak için yeni çalışmalar 
yapacağız. Kolej’den yetişen üstün nitelikli 
sporcuların ülkemizi Dünyada temsil 
etmesi, yönetim olarak öncelikli amacımız. 
Beko Basketbol Ligi’nde yer alan erkek 
basketbol takımımızın ise başarılı ve istikrarlı 
mücadelesini hedefliyoruz. Mazimizde 
olduğu gibi Ankara’yı en iyi şekilde temsil 
eden ve ligde ses getiren bir takım kurmayı 
planlıyoruz. TED Ankara Kolejli olma gururunu 
sporda da eksiksiz göstereceğimizden hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın.”

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

ERMAN ILICAK
KEREM MAĞDENLİ
ZAFER AKCASU
SÜHA GÜNEL
KAMİL AKIN
AYTEKİN DOĞAN
KAMİL YANIKÖMEROĞLU
SERDAR BİNZET
ONUR İYİİŞ
HAKAN BÜYÜKHANLI
KEMAL YÜCE
NEVRES AYDOĞAN
ALTAN LİMAN

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün yeni 
başkanı Dr. Erman Ilıcak, hedeflerini açıkladı. 
544 olan lisanslı sporcu sayısını 3000’e 
çıkaracaklarını belirten Ilıcak, Kolej’den 
yetişen üstün sporcuların ülkemizi Dünyada 
temsil etmesini hedeflediklerini söyledi.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na seçilen Rönesans 
Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ve yeni 
yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını 
geçtiğimiz günlerde yaptı. Kulübün yeni 
dönem çalışma planı ve hedeflerinin 

KAYIT YERİ VE BAŞVURU TELEFONLARI
İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi

0 (312) 586 90 00/5100-5105 - 0 533 270 73 75

TED ANKARA KOLEJLİLER
YAZ SPOR OKULU
TED Ankara Kolejliler’in, her yıl düzenlediği Yaz Spor Okulu bu yıl 16 
Haziran’da başladı. İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi’nde tam gün 
gerçekleşen spor okulunda öğrenciler basketbol, voleybol, yüzme, tenis, 
futbol, satranç, jimnastik ve resim çalışmaları yapma fırsatı elde edecek.

       DÖNEMLER:
       3.Dönem : 4 Ağustos - 22 Ağustos
       • Uzman Kadro
       • Tam Gün (09:00-16:30)
       • Öğle Yemeği
       • Ara Kahvaltı
       • Evden Eve Servis

         (Servis fiyatları güzergaha göre değişiklik gösterir.)

Babanız Savaş Küce, Kolej camiası için çok 
önemli bir isimdi. “Kolej’in” babanız için 
anlamı neydi?
Babam, “Kolejli olmaktan hep gurur 
duydum. Aldığım köklü eğitimin ilerideki 
yıllarda hep faydasını gördüm. İnsanlarla 
iletişimimizi Kolej’de basketbola başladığım 
zaman nasıl bir takım ruhuna çevirip ömür 
boyu faydalandığımı unutamam. Onun için 
çocuklarımın da Kolej’de öğretim görmesini 
istedim” derdi.

Savaş Küce, öğretmen bir anne ve asker 
bir babanın büyük oğlu olarak 24 Ocak 
1941’de İstanbul Beşiktaş’ta doğdu. 
İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara 
Koleji’nde okudu. Uzun yıllar Kolej 
formasını başarıyla taşıdı. Basketbol 
Milli Takımı’nda görev yaptı. Üniversite 
eğitimini o zamanki adıyla İktisadi Ticari 
İlimler Akademisi’nden tamamladı. 1970 
senesinde Turizm Bakanlığı’na girdi. 
Suspor, Ankaragücü, Muhafızgücü, Kolej 
takımlarında antrenörlük yaptı.

Basketbola ilgili size neler anlatırdı?
Basketbol onun için hep önde oldu. 
Oyuncu formasını biz doğduğumuzda 
antrenörlükle değiştirmişti. 17 sene yurt 
içinde ve 1976-1981 yılları arasında İsveç’te 
diplomat olarak hizmet verirken, antrenör 

olarak çalıştı. “Blackberg” ve “Hammarby” 
takımlarında başarıyla görev yaptı. Kendisi 
FIBA antrenörü olduğundan dolayı teklif 
İsveçlilerden gelmişti. Türkiye’de basketbol 
üzerine yazılan ilk kitabı yazdı, “Basketbol 
Tekniği” adlı bu eseri bulmak hala mümkün. 
Askerliğini yaptığı yıllarda Ordu Milli 
Takımı antrenörlüğünü de yaptı. İran’da 
düzenlenen Dünya Ordulararası Basketbol 
Şampiyonası’nda çalıştırdığı takım dünya 
ikincisi oldu.

Ailecek Kolejli ve Sporcuyuz 

Siz ve diğer aile fertlerinden basketbol 
veya başka bir sporla uğraşanlar oldu mu?
Ailemiz sporla iç içe yaşamıştır. Babamla 
onun gibi basketbol oyuncusu olan 
amcam Barış Küce’yi biliyorsunuz. Annem 

beden eğitimi öğretmenidir ve miili 
basketbolcudur. 4 yıl Kolej’de öğretmenlik 
yapmıştır. Türkiye Amatör Kadın Futbol 
Federasyonu’nun ilk başkanıdır. Amerika’ya 
tayinleri çıkınca bu görevinden ayrılmıştır. 
Ben ritmik jimnastik ve atıcılıkta uğraştım. 
Bu branşlarda madalyallı sporcuydum. 
Kardeşim Kaan’ın ise buz hokeyi ve atıcılıkta 
dereceleri bulunmaktadır. Eşim Kadir Alpay 
ise TED Ankara Kolejliler Spor Kulubü’nde 
Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Savaş Bey, Turizm Bakanlığı’nın “efsane 
müsteşarı” olarak tanınıyor. Basketbol 
dışındaki meslek yaşamından bahseder 
misiniz?
Kolej’deki ve ardından İktisadi Ticari İlimler 
Akademisi’ndeki (İTİA) eğitimlerinin 
sonunda babam bürokrasiyi seçmiş 
ve düz memur olarak girdiği Turizm 
Bakanlığı’nda 38 sene her kademede 
çalışarak müsteşarlığa kadar yükselmiştir. 
Aynı bakanlıkta 2 kez müsteşarlık yapmış 
tek bürokrattır. Stockholm, Washington ve 
Londra’da toplam 11 sene en üst düzeyde 
çalışmıştır. OECD’de memuriyetinin ilk 
yıllarında Türkiye’yi temsil etmiştir. 2000 
yılında tekrar müsteşar olarak Türkiye’ye 
dönmüştür. Amcam Barış Küce ise ticareti 
seçmiş, o yolda da basketbolda olduğu gibi 
kendini ispat etmiştir.

Hayatı Boyunca Fikirlerine 
Sadık Kaldı

Babanız ile ilgili sizin eklemek istedikleriniz 
nelerdir?
Kendisi, bize her zaman “Spor yapan insan; 
iyi niyetli, kötü alışkanlıklara sapmayan ve 
her zaman başarının peşinden koşandır” 
derdi. Ömrü boyunca bu fikirlere sadık 
kaldı. Dürüst, yardımsever ve sevgi dolu 
bir insandı. Bu dünyadan, Kolejli bir SAVAŞ 
KÜCE geçti. Onu çok özlüyoruz. Ruhu şad 
olsun.

Röportaj: Çağdaş Güzer’95

BU KALPLER SENİ UNUTUR MU KOLEJLİ SAVAŞ…
Kolejle ve basketbolla yoğrulmuş bir yaşam. Kırmızı-lacivertli formanın sembolü olmuş 
isimlerden, Ocak ayında kaybettiğimiz değerli Kolejli büyüğümüz Savaş Küce’60’nin 
anısına kızı Yonca Küce Alpay ile, babasını ve onun Kolej sevgisini konuştuk.
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KOLEJLİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Serhat projeyi, Kolejli İşadamları Derneği 
(KİD) Yönetim Kurulu’na sunmuş ve onay 
almıştı. Hemen bir komisyon kurduk. 
Dernekçilik hepimizin ruhuna işlemiş 
olduğundan çok zorlanmadan çalışmalara 
başladık. Bir müddet sonra KİD Yönetim 
Kurulu’na yapılacak olan projenin detaylarını 
sunum halinde anlattığımızda yönetimdeki 
arkadaşlar nasıl bir işe bulaştıklarının farkına 
işte o zaman vardılar. Proje çok detaylıydı, 
çok çalışmayı gerektiriyordu, zaman çok 
kısıtlıydı, katılımcılar kendi mezunlarımız ve 
velilerimiz bile olsa nasıl karşılayacaklarını 
bilmiyorduk ve hepimizin tecrübeleri vardı 
ama bu konuda hepimiz amatördük. 

Burada anlatamayacağımız kadar çok 
toplantı yapıldı, çalışıldı, sevinildi, kızgınlıklar 
yaşandı… Hepsi bitti, her şey yerli yerine 
oturdu ve sonuçta 24 - 25 Mayıs 2014 
tarihlerinde TED Ankara Koleji İncek 
Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi’nde 
düzenlenen Kolejli İş Dünyası Zirvesi, 
bir ilk olma özelliğiyle beklenilenin çok 
üzerinde bir katılımla, büyük bir başarıya 
imza attı. 

115 firmanın, toplamda 154 stantla 
katıldığı Zirve’yi yaklaşık 2.000 ziyaretçi 
gezdi, yeni dostluklar kuruldu, yeni iş 
anlaşmaları yapıldı. 

Denizbank ana sponsorluğunda 
gerçekleştirilen Zirve, son derece organize, 
Kolejli firmaların birbirlerini tanıma fırsatı 
bulduğu, bazı firmaların iş bağlantıları 
dahi yaptığı, etkinliklerle dolu, samimi, 
çok içten atılmış, çok önemli bir ilk adım 
oldu. Desteklerinden dolayı Türk Eğitim 
Derneği’ne, TED Ankara Koleji Vakfı’na, 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ne 
ve TED Üniversitesi’ne bir kez daha 
teşekkür ederiz.

Zirve sırasında ve sonrasında yapılan 
görüşmelerden elde edilen sonuç son derece 
olumluydu. Gelecek sene düzenlenecek 
olan II. Kolejli İş Dünyası Zirvesi’nin 
daha da büyük olacağına inanılıyordu ve 
firmalar orada olmaktan, Kolejliler birbirlerini 
tanımaktan mutluydular.

Zirve nasıl geçti?

Kolejli İş Dünyası Zirvesi ve Sergisi, 24 Mayıs 
Cumartesi sabahı Sn. Fulya Akbuga’nın 
sunumuyla, öncelikle Zirve Komite Başkanı 
Sn. Osman Bahadır Özden, daha sonra 
Kolejli İşadamları Derneği Başkanı Sn. M. 
Hakan Çınar, TED Genel Başkanı Sn. Selçuk 
Pehlivanoğlu ve CHP Millletvekili Sn. Aylin 
Nazlıaka’nın yaptıkları konuşmaların ve 
Derneğimiz üyesi Haker Grup Başkanı 
Sn. Emine Ersan’a ödül plaketinin takdim 
edilmesinin ardından açıldı.

Doç. Dr. Burcu Arıcı’nın, sevgili Ceren 
Selmanpakoğlu’nun resim sergilerinin ve 
Arda Sanat Galerisi sahibi Sn. Ender Başaran’ın 

“Hayalimiz gerçek oldu”
Bir hayalim vardı… Kolej mezunlarının neden diğer köklü okullardan mezun olanlar gibi profesyonel 
olarak bir araya gelmekte, iş yapmakta, birlikte hedef oluşturmakta güçlük çektiklerini hep merak 
ettim. Rutinler içinde boğulmuş dünyamızda sadece merakta kalan bu soru, geçen sene itibariyle 
arkadaşım Serhat İpek’in “Birlikte yemek yiyelim, seninle bir projeyi konuşacağım” demesiyle yeni 
bir boyut kazandı. 

- “Gel!” dedi Serhat, “Gel bir Zirve düzenleyelim, sadece Kolejli iş insanları olsun, Kolejliler gezsin, 
birlikte iş olanaklarını konuşsunlar, başarırsak da geleneksel olsun…”
 Anlattıkça yüreğim kabardı, hayal etmeye başladım ve yerimde duramaz oldum. Çünkü benim 
hayalimi bir arkadaşım proje olarak yapalım diyordu…
- “Tamam” dedim, “Ben her şeye gönüllü varım…”

Zirve Komite Başkanı Osman Bahadır Özden

Osman Bahadır Özden, İlknur Seven, Levent Mutluer, Zeynep Erkan, Serhat İpek, 
Bilge Karaömeroğlu, Şeref Topkaya ve M. Hakan Çınar

katkılarıyla ünlü ressam Ekrem Kadak’ın 
resimlerinin süslediği koridorlardan geçerek 
sergi salonları gezildikten sonra, Sn. Celal 
Göle’nin moderatörlüğünde, Sn. Akın Öngör, 
Sn. Ayfer Yılmaz ve Sn. Ercan Ergüzel’in 
katıldıkları, “2014 Baharında Türkiye 
Ekonomisi” konulu Zirve’nin ilk oturumu 
başladı. Ardından Sn. Ebru Özdemir’in “İş 
Dünyasında Kolejli Bir Kadın” başlıklı 
konuşması yer aldı ve daha sonra kolejIN’de 
gerçekleştirilen kokteyl ile Zirve’nin birinci 
günü sona erdi.

İkinci gün ise, ziyaretçiler sergi salonlarını 
gezmeye devam ettiler. Pazar gününün ilk 
konuşmacısı Sn.Ahmet Şefik Öngün’ün, 
“İçimdeki çocuğun macerası” adlı 
konuşmasının ardından, “Soma faciası 
önlenebilir miydi?” sorusunu cevaplamak 
üzere Sn. Kaya Gültekin, Sn. Lemi Karabey 
ve Sn. Hamza Karaaytuğ’un katıldığı oturum 
başladı. Daha sonra ziyaretçiler, TED Ankara 
Kolejliler Spor Kulübü Başkanı Sn. Önder 
Bülbüloğlu’nu, Çankaya Belediye Başkanı 
Sn. Alper Taşdelen’i ve “Kariyerinde Risk 
Alanlar” başlıklı konuşmalarıyla Sn. Selim 
Ellialtı’yı ve Sn. Levent Hatay’ı dinlediler.

Zirve’nin son etkinliği olan, ünlü ressam 
Hikmet Çetinkaya’nın müzik eşliğinde 
gerçekleştirdiği canlı resim performansının 
ve sosyal medya sponsoru Markör firmasına, 
radyo sponsoru Max FM’e ve iletişim 
sponsoru CAB Grup’a verilen plaket töreninin 
ardından Kolejli İş Dünyası Zirvesi sona erdi. 

Kolejli İş Dünyası Zirvesi ve Sergisi’ne 
katılarak camiamızda bir ilke imza atmamızda 
bizlere destek olan tüm firmalara, değerli 
sanatçılarımıza ve bizleri yalnız bırakmayan 
ziyaretçilerimize gönülden teşekkür eder, 

gelecek sene ikincisi düzenlenecek Zirve’de 
yine bir arada olmayı dileriz. 

Saygılarımızla,

Kolejli İşadamları Derneği Zirve Komitesi 
Osman Bahadır Özden’78
İlknur Seven’80
Zeynep Erkan’89
Bilge Karaömeroğlu’90  
Serhat İpek’92
Güven Gündüz’ 00

Kamera Arkası:

Zirve hazırlık sürecinde yaşadığımız bugün 
güldüğümüz ancak o günlerde dert etmiş 
olduğumuz ya da sevindiğimiz bazı küçük 
olaylar…

• Komite toplantılarımızı sabah kahvaltısı 
ile ve zinde bir şekilde yaptık. Galiba en iyi 
kararlar sabahları alınıyor…
• En çok açılışta ve oturumlarda kimlerin yer 
alması gerektiği konusunda beyin fırtınası 
yaptık…
• Bilge Hanım, üzerindeki iş yükü nedeniyle 
birçok kez gitti geldi, bu ağır yükün altından 
kalkan Bilge’yi yürekten tebrik ediyoruz.
• Zirve tarihine bir buçuk ay kala salonlardan 
sadece biri doldurulabilmişti. İkinci salonu 
hiç açmasak mı acaba diye düşünürken KİD 
Başkanı Hakan Çınar’ın büyük bir azimle işini 
gücünü bir kenara bırakıp, bizzat ziyaretler 
yaparak Zirve’den daha çok firmanın 
haberdar olmasını ve Zirve’ye katılmasını 
sağlayarak yarattığı itici güçle ikinci salon da 
çok geçmeden doldu.
• Zirve süresince en büyük yardımcılarımız 
Levent Mutluer, Burçin Nakip, Berfu Akgün 
ve TED Üniversitesi’nde okumakta olan 

gençlik kulübü üyelerinden oluşan 20 kişilik 
ekibimizdi. Her konuda hep elimiz ayağımız 
oldular… Sağ olsunlar, hep var olsunlar.
• En keyifli zamanı, TED Genel Başkanı 
Selçuk Pehlivanoğlu ve ekibini, Kanada / 
ABD ziyaretinden dönüşlerinde, Esenboğa 
Havalimanı’nı Zirve Posterleri ile donatarak 
karşıladığımızda yaşadık. TAV yönetimine 
sonsuz teşekkürler…
• Zirve’deki sanat sergileri bölümlerimiz çok 
beğenildi, usta ressam Hikmet Çetinkaya’nın 
Türkiye’deki son canlı performansını 
gerçekleştirmiş olmaktan mutlu olduk. Pirelli 
firması bu performans sırasında canlı müzik 
için ve Casa Mobilya dekorasyon/mobilya 
için sponsor oldu.
• Açılıştan bir gece önce sahneyi kuran firma 
arka plan yüksekliğini yapmayı unutunca 
imdadımıza bütün gece çalışarak ve baskıyı 
gece ofis açtırarak yaptıran Atis Fuarcılık 
firmamızın sahibi Bilgin Aygül yetişti ve 
yaptırdığı backdrop ile bizi kurtardı. Sadece 
kurtarmakla da kalmadı, son derece güzel bir 
görüntü elde edildi.
• TED Ankara Koleji yöneticileri ve çalışanları, 
bizimle birlikte koşturdular, hiçbir şeyi 
esirgemediler. Kendilerine buradan bir kez 
daha teşekkür ederiz.
• Zirve süresince her zaman yanımızda olan 
ve tüm stantlar dâhil olmak üzere, Kolejli İş 
Dünyası Zirvesi’nin tamamını görüntüleyen 
Sn. Özdemir Ertem’e (Foto Naci) gönülden 
teşekkürlerimizi sunarız.
• Çok keyifle hazırladığımız 3 adet “business 
meeting room”larımız (Nurus Mobilya 
tarafından dekore edildi), teşekkür ederiz.
• Bey Piliç’in yaptırdığı tavuk dönerler, hem 
katılımcılar, hem biz, hem de ziyaretçiler 
tarafından afiyetle yendi… 
• The Chocolate Art, Zeynel Çilli, Kocatepe 
Kahve, Nolte Home Studio ikramları ile 
herkesi mutlu etti… 

Zirve’de emeği geçen herkese sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız.

Ercan Ergüzel, Akın Öngör, Ayfer Yılmaz, 
Celal Göle, M. Hakan Çınar
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%15
Cankay Ağiz ve Diş Sağlığı Kliniği
2432. Cad. 1971. Sok. No: 2/4 Ümitköy / Ankara
T. 0 312 235 07 35 - 0 536 920 94 36
F. 0 312 236 10 15

%5
Cermodern
Altınsoy Cad. No: 3 Sıhhiye / Ankara
T. 0 312 310 00 00 F. 0 312 310 10 00
www.cermodern.org

%40
City Hotel
Oyak 2.Cad. 16. Sok. No:8 Çankaya / Ankara
T. 0 312 495 01 02 F. 0 312 495 48 44
www.cityresidencehotel.com

%10
Fora Apart Otel
Ali Osman Çetiner Cad. No:11 Kumluk Plaji Datça / Muğla
T. 0 252 712 48 00
www.otelfora.com

%10
Bodrum Ecofarm
Gümüşlük Cad. No:111 Turgutreis / Bodrum
T. 0 252 382 73 76 GSM. 0 536 229 46 74
bodrumecofarm@gmail.com

%10
An Kurye Kargo Taşımacılık TİC.LTD.ŞTİ.
Sağlık Sok. No: 31 Sıhhıye /Ankara
T. 0 312 230 09 26 F. 0 312 230 09 38
www.ankurye.com

%50
Best Otel Turizm A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 08 80 - 0 312 468 11 22 - 444 BEST
www.besthotel.com.tr

%50 TÜRK TABİBLER 
BİRLİĞİ LİSTE FİYATI 

ÜZERİNDEN
Biofiz Sağlık Medikal
Öveçler Mah. 1332 Sok. No:15 Çankaya / Ankara
T. 0 312 473 88 55 F. 0 312 473 72 22
www.ankaracerrahimerkezi.com

%10
BL and Group İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.
Demirhendek Cad. No:48/1-2 Siteler / Ankara
T. 0 312 353 55 88 F. 0 312 353 55 50
www.blandgorup.com.tr

Can Stea Sig.Ara.Hiz.Ltd.Ştİ.
Rabindranath Tagore Cad. (4.Cad) No:17/3 Yıldız / Ankara
T. 0 312 439 65 06 F. 0 312 439 65 07
www.canstea.com.tr

%5
Peşin %10

%10
Aliye Wedding
Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara
T. 0 312 437 20 70
www.aliye.com.tr

7 Renk Siggorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
İlkbahar Mah. 596.Sok. No:55/A Yıldız / Ankara
T. 0 312 490 13 15-16 F. 0 312 490 99 22
www.7renksigorta.com

%5Peşin

Peşin Fiyatına 
6-7 Taksit

%5
Anadolu Sigorta
Kemal İnal Sigorta ve Aracilik Hiz.Ltd.Şti.
Mithatpaşa Cad. İnal İşhani No:31/26 Kızılay / Ankara
T. 0 312 433 45 00 F. 0 312 433 45 00

%10
Delta İş Sağlığı Güvenliği Teknolojileri
Hiz.Don.Dan.Ltd.Şti.
Anadolu Bulvari 145. Sok. 6/F Yenimahalle / Ankara
T. 0 312 397 14 74 F. 0 312 397 14 74 www.deltaisg.com

Çeşme Ladin Otel
Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme / İzmir
T. 0 3232 724 83 27 F. 0 232 724 70 39
www.ladinotel.com.tr

Temmuz, Ağustos 
Aylarında %10,

Diğer Aylarda %15

%20
Autowax Boraks Bakım Oto San.Tic.Ltd.Şti
Ehlibeyt Mah. 1271 Sok. No:18 Balgat - Çankaya / Ankara
T. 0 312 287 15 54 F. 0 312 287 15 56
fnamli@autowaxboraks.com

Armador Danışmanlık Mak.Ltd.Şti.
Esat Cad. No:35/5 06660 Çankaya / Ankara
T. 0 312 424 04 09 F. 0 312 424 04 10
www.armador.com.tr

Elmas
Uçlarda%3

 Ekipmanda %5

Ariva Turizm Temsilcilk Müşavirlik ve 
Ticaret Ltd.Şti
Bestekar Sok. No:70/8 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 427 13 14 F. 0 312 427 13 10 www.arivaturizm.com

%5 Otel, %20 Bilet,
%2 Tatil Otelleri,

%40 Vize 
İşlemleri

%20
Diamond Of Bodrum Hotel
Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:136 Bodrum / Muğla
T. 0 252 316 02 02 F. 0 252 316 11 20
www.diamondofbodrum.com.tr

%10
Dr.Çağlar Çırpan Akapunktur - Tibbi Hipnoz
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436. Sok. No: 1/8 
Çukurambar /Ankara T. 0 312 284 83 80 F. 0 312 284 83 90 
www.caglarcirpan.com

Deniz Atlanta Hotel Ankara
Necatibey Cad. No:28 Kızılay / Ankara
T. 0 312 232 58 00 F. 0312 232 61 60
www.otelatlanta.com

STD SNG ODA BB 100TL, 
STD DBL ODA BB 140TL, 
STD TRP ODA BB 170TL, 
CRN SNG ODA BB 80TL, 
CRN DBL ODA BB 110TL 

FİYATLAR 
ÜZERİNDEN %30

Esko Elektrik Enerjisi İTH.İHR. ve Toptan Satış A.Ş.
Dolapdere Cad. No:87/2 Pangalti Şişli / İstanbul
T. 0 212 438 63 88 F. 0 212 234 42 46
www.eskotoptan.com.tr

 Ticarethane %10
Sanayi %3

Mesken %4

Diricanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Postane Mah. Gülistan Sok. 4 / 2 Tuzla / İstanbul
T. 0 216  701 18 80 F. 0 216 701 18 80
www.dreambagturkiye.com

%25
Kupon Kodu: 

001752

%10
Alaçatı İzmir Mercan Köşk Butik Otel
Hacı Memiş Mah. Şehitlik Altı No:9 Alaçatı / İz
T. 0 232 716 07 44 F. 0 232 716 07 45
www.mercankoskalacati.com

%10
GEN-ART KADIN SAĞLIĞI
TÜP BEBEK VE ÜREME BİYOTEKNOLOJİSİ MERKEZİ
Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara
T. 0 312 442 68 84 F. 0 312 442 63 87 www.genart.com.tr

%30
Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Tahran Cad. No:38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 466 59 61 F. 0 312 466 59 64
www.integramr.com

%15
İlkyaz Çiçekçilik San.Tic.Ltd.Şti.
Kuveyt Cad. No:7/C Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 426 03 06 F. 0 312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr

%30
Harun Şahin Men Hairdesign
Simon Bolivar Cad. Abidindaver Sok. No:41/B Yıldız / Ankara
T. 0 312 439 09 52

Satış Ürünleri Hariç %40
Hotel Etap Mola
İzmir Cad. No:27 Kızılay / Ankara
T. 0 312 424 18 18 F. 0 312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr

%20
Hotel İçkale
Gmk Bulvarı No:89 Maltepe / Ankara
T. 0 312 231 77 10 F. 0 312 230 61 33
www.hotelickale.com

%20
Jineklinik Kadın Sağlığı Merkezi
İran Cad. 33/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 84 95 F. 0 312 468 12 19

%10
Ka-Ergun Hali San.Tic.Ltd.Şti.
Bülbülderesi Cad. No:38/A K.Esat / Ankara
T. 0 312 425 52 98 F. 0 312 425 64 57
www.ergunhali.com

%5
Kalli Makina Madencilik
Tur.İnş.Gıda İth.İhr.Ltd.Şti.
Arı San. Sitesi 1472.Sok. No:99 İvogsan / Ostim / Ankara
T. 0 312 394 07 74 F. 0 312 394 07 84 www.kallimakina.com.tr

%20
MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 19 54 F. 0 312 467 19 25 www.medlab.com.tr

%15
LVZZ Hotel
Yokuşbaşi Mah. Akdeniz Cad. No:4 Bodrum / Muğla
T. 0 252 313 30 00 F. 0 252 313 10 99
www.lvzz.hotel.com

%5
Lady Med
Bilkent Plaza A3 Blok A Girişi 2.Kat No:23 Bilkent /Ankara
T. 0 312 266 20 60 F. 0 312 266 61 01
www.ladymed.net

%20
La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 12 48 F. 0 312 467 12 60

%25
Mty Dizayn-Akrilik Tezgah
Samsun Devlet Yolu Dutluk Mah. No:28 Mamak / Ankara
T. 0 312 369 02 15
www.mtydizayn.com

%10
%15

Medya Sanat Galerisi
Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara
T. 0312 428 39 55 F. 0 312 428 39 56

%10
Moe By Beyaz Butik
Filistin Cad. No:9/7 GOP / Ankara
T. 0 312 466 79 14 F. 0 312 466 79 14
www.gelinlikankara.info

%25
Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi
4.Cad. (Rabindranath Tagore Cad.) No:15/B Yıldız /Ankara
T. 0 312 441 66 00 F. 0 312 441 65 00 www.ankaraendomer.com

%10
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar 
HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 23/9-10 Kızılay / Ankara
T. 0 312 418 84 00 F. 0 312 418 17 11 www.ofmat.com.tr

%20
SAKURA Kadın Hastalıkları ve Doğum Merkezi
Mutlukent Mah. Angora Bulvarı No:178 Çankaya / Ankara 
T. 0 312 236 66 11 F. 0 312 236 0900
www.sakuraklinik.com

%25
Melike Şentürk Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Cinnah Cad. No:38/14 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 440 11 95 F. 0 312 440 11 95
melikesenturk2002@yahoo.com
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KOKETİM
0-12 yaş kız çocuklarına özel online butik
T. 0 850 500 09 50
www.koketim.com

%10
Kupon Kodu: KOLEJ

%25
Özel Bütünsel Sağlik
Arjantin Cad. No:17/8 GOP / Ankara
T. 0 312 467 26 26
www.butunselsaglik.com

Muayene %20
Tetkik %30

Özel İlgi Laboratuarlar Grubu ve Tani Merkezi
Koza Sok. No:47/6-8 06700 - GOP / Ankara
T. 0 312 442 13 00 F. 0 312 442 13 02 www.ilgisaglik.com.tr

%10
ÖZ-TUĞ Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD.ŞTİ.
J.F. Kennedy Cad. No: 28/47 Kavaklıdere Çankaya / Ankara
T. 0 312 427 67 32 - 0 312 427 67 34
www.danismaniniz.com
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%25
Stalu Boutique Hotel
Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları / Çanakkale
T. 0 286 752 51 50 F. 0 286 752 15 16
www.stalu.com.tr

2 ders ücretsiz

%25Suna Korat Müzik ve Güzel Sanatlar
Akademisi
Arjantin Cad. No:17/7 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 91 31 F. 0 312 468 91 42
www.sunakarat.com

%20
Şafak Perde Çeyiz Ev Tekstil
Reşit Galip Cad. No:53/A GOP / Ankara
T. 0 312 437 39 79 F. 0 312 437 39 81
www.safakperde.com

%20
Türk - İngiliz Kültür Dernrği
Bestekar Sok. No:32 06680 - Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 419 18 44 F. 0 312 418 54 04
www.tba.org.tr

%15
Pegasus Rent A Car
Güniz Sok. 4/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 74 35 F. 0 312 462 74 37
www.pegasusrentacar.com

%10
Pet Hospital Ümitköy
2432. Cadde No:51 Ümitköy / Ankara
T. 0 312 235 79 70 F. 0 312 235 79 62
www.pethospital.com.tr

İndirim Oranları 
İçin Lütfen 

Danışın
Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentası
Tahran Cad. 34 / 1 06660 Kavaklıdere Çankaya / Ankara
T. 0 312 466 00 10 F. 0 312 466 11 60
www.pumpkintur.com

Yurtdışı tur 

40€, 50€
Yurtiçi tur %5

Tempo Turizm Ve Seyahat Acentası LTD.ŞTİ.
Tunalı Hilmi Cad. Binnaz Sok. No:1/4 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 428 20 96 F. 0 312 466 76 76 
www.tempotur.com.tr

%8
Solomusic Ankara Gitar Ve Aksesuarları
Bayındır 1 Sok.no:27/36 Kızılay / Ankara
T. 0 312 433 38 76 
www.solomusicankara.com

Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic.Ltd.Şti
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0 312 815 49 79 F. 0 312 815 49 78
www.prefi.com.tr

%1%10
Pilatesport
Bağdat Cad. No:40/1 Suadiye / İstanbul
T. 0 216 474 67 43
www.pilatesport.com

%10
Ütülüyoruz
Çayyolu Mah. 8.Cad. No: 146/8 Yenimahalle / Ankara
T. 0 312 235 88 81
semihpayziner@gmail.com

%10
Pet Hospital GOP
Koza Sok. No:125/1 GOP / Ankara
T. 0 312 446 50 65 F. 0 312 235 79 62
www.pethospital.com.tr

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%10
Platform Dans ve Sanat Merkezi
Filistin Cad. Kader Sok. No:9/3 GOP / Ankara
T. 0 312 466 19 87
www.platformsanat.com

%10
Transfer 312 
Demirhendek Cad. No:71 Altındağ / Ankara
T. 0 312 911 23 12 F. 0 312 911 23 12 
www.transfer312.com

%30
Wall Street Institude Dil Okulu
Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi No:97 Kat:1 Kızılay/Ankara
T. 0 312 419 66 80 F. 0 312 419 66 80
www.wsi.com.tr

YÜZDE95
Online anket ve araştırma danışmanlığı hizmetleri
T. 0 850 500 09 50
www.yuzde95.com

%20
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Cavit Isıyel’71

1971 mezunlarımızdan Sayın 
Cavit Isıyel’i kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

İpek Zeynep 
Tekmen’68

1968 mezunlarımızdan Sayın 
İpek Zeynep Tekmen’i kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

M. Ünsal Çalış’62

1962 mezunlarımızdan Sayın M. 
Ünsal Çalış’ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Azade Nazikioğlu 
Tüfekcioğlu’60

1960 mezunlarımızdan Sayın Azade 
Nazikioğlu Tüfekcioğlu’nu kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ayşegül Akdoğan’84

1984 mezunlarımızdan Sayın 
Ayşegül Akdoğan’ı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Hülya Nurgün Orer’79

1979 mezunlarımızdan Sayın 
Hülya Nurgün Orer’i kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Cem Şadi Oktay’78

1978 mezunlarımızdan Sayın Cem 
Şadi Oktay’ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Murat Engin 
Kürkçüoğlu’64

1964 mezunlarımızdan Sayın Murat 
Engin Kürkçüoğlu’i kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Sezgi Törüner’67

1967 mezunlarımızdan Sayın Sezgi 
Törüner’i kaybettik. Kendisine 
Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Agah Murat 
Demiray’63

1963 mezunlarımızdan Sayın 
Agah Murat Demiray’ı kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

67
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