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Sevgili Kolejliler ve Kolej Dostları,
Sıcak günlerle geçen bir yaz mevsiminin ardından
yeniden merhaba.
Her ne kadar tatil ve sıcak bizleri bir süre uzak tuttu
gibi görünse de yazın sıcak günlerinde havuz başında
serinledik, terasınızda bol keyifli yaz akşamları geçirdik.
Kurtuluş Savaşımızın simgesi olan 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nı coşkuyla kutladık. 26 Ağustos 2014 tarihinde
Anıtkabir’de 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşiliğinde
dünyanın en büyük “Atatürk Portresi”ni oluşturan
6000 gönüllü arasında bir çok mezunumuzla birlikte
biz de vardık.
Okulumuz yeni eğitim-öğretim yılına başlarken,
meşalemizin tüm yurdu aydınlatma amacı
doğrultusunda 6 TED Okulu daha kapılarını
öğrencilerine açtı.
Yaz rehavetinin ardından Eylül ayı başından itibaren
K-sohbet, K-seminer etkinliklerimize başladık ve her
biri farkı konularda bilmediklerimize yeni bilgiler
eklerken doğru bildiğimiz yanlışları gösteren keyifli
sohbetler olarak devam etmektedir. Kolejli dostlarımız
tarafından yapılan bu bilgi paylaşımlı etkinliklere,
konuşmacı veya dinleyici olarak katılımınız bizleri
mutlu edecektir.
M.Kutluhan Olcay’93
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı

Dergimiz her sayıda sizlerden oluşmaktadır. Her türlü
katılımınız dergimizi daha da zenginleştirmektedir.
Anılarınızı, acı tatlı günlerinizi paylaşmak istediğinizde
sayfalarımız sizleri beklemektedir.

Bir Kolej Ormanı oluşturma projemiz bu dönemde şekillendi ve 26 Ekim Pazar günü Uçurtma Şenliğimizle birlikte
“Her Kolejli Bir Fidan” sloganıyla yola çıktığımız ”Kolej Ormanı” oluşturma projemizi gerçekleştirdik. Sizlerin fidan
bağışlarıyla ve katılımıyla, kaybettiğimiz Kolejli kardeş, ağabey ve ablalarımızın anısına da fidanlarımızı diktik. Ağaçlar
güzünü toplarken, ormanımız günü Kolejlilerden aldı... Gelecek nesillere paha biçilmez bir miras bıraktık.
Birlikte güzel bir sonbahar ve kış dönemi geçirmemiz dileğiyle Kolejli Sevgi ve Saygılarımı sunarım.
6

Genel Başkan
M.Kutluhan Olcay’93
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Rekorlara Doymayan Bir Maceraperest
Türkiye’de Guiness üzerine çalışma yapan Onur Tümer’93 ile projeleri
hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Türkiye’de bugüne kadar Guiness’in
temsilcisi olmadı, biz de değiliz. Fakat
2015 yılında bu temsilciliği de almak üzere
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye’de
Guiness üzerine çalışma yapan tek ekibiz.

1975 İstanbul doğumlu olan Onur Tümer,
1993’de TED Ankara Koleji’nden mezun oldu.
Lefkoşe Üniversitesi’nde İşletme okudu. Bu
sene Bilkent Üniversitesi’nde MBA eğitimine
başlayacaktır.

Guinness ile çalışma fikri nasıl oluştu.
Kayıtlı kaç rekorunuz var?
Yurtdışındaki rekorlarla beraber kayıtlı 13
tane rekorum var. En son dünyanın en
büyük Atatürk portresi rekorunu kırdık.

“Hayallerinizi gerçekleştiriyoruz“
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Onur Tümer kimdir?
Bize kısaca eğitiminizden, iş hayatınızdan
ve ailenizden bahsedebilir misiniz?
Şu ana dek sadece turizm sektörü ile alakalı
çalışmalar yaptık. Bunu yaparken hep kişiye
özel olmasına dikkat ettik. Yurtdışına bir tur
yapacağımız zaman bile pasaport kontrolüne
girdikten sonra bagajınızı bekleyip,
aracınıza ulaşıp otele geçiyorsunuz. Bizim
misafirlerimiz pasaport kontrolüne girmeden
bagajlarını almadan, ultra lüks araçlarına
binip, otelde kayıt sırası beklemeden,
karşılanma kokteyllerini aldıktan sonra
odalarına geçiyorlar. 2000 yılından beri
böyle çalışıyoruz. Türkiye’de ne kadar farklı
çalışmalar varsa; Boğaziçi köprüsünün
kapatılması gibi; bunların hepsi bizim
fikirlerimiz. Değişik organizasyonlar yaptık.
Mesela dünyanın en uzun purosu (82m)
gibi; bunu İspanya’da gerçekleştirdik. Ama
tabi ki her şeyin Türkiye içerisinde kalmasını
istiyoruz.
Yaptığımız
organizasyonlar
neticesinde bu işi Onur Tümer gerçekleştirdi
denmesinden çok Türkiye böyle bir rekora
imza attı, denmesi bana çok büyük bir
keyif veriyor. Çok büyük projeler var, 3 yıldır
Guiness üzerine çalışmalar yapıyorum. Mart
ayında Çanakkale’de 40 bin kişi ile beraber
dünyanın en büyük Türkiye haritasını
gerçekleştireceğiz. Bu projemiz ilk kez
derginizde duyurulmuş olacak. Çoğu Bilkent
mezunu, 24 kişilik bir ekibim var. Rekor
kırmak gerçekten zor ancak bunu planlı,
programlı bir şekilde yaptığınız takdirde
imkansız değil. Kalabalık katılımlı interaktif
ortamda da çok güçlüyüz. İnsanlara, doğru
yerde doğru zamanda ulaşabiliyoruz.

parça en büyük omleti! O da zor bir rekordu.
110 bin yumurtadan tek parça omlet. Hijyene
uygun olması gerektiği için çok kolay olmuyor.
Yenilebilir olması gerekiyor. Bunların hepsini
bir araya getirdiğiniz zaman bir rekorda en az
150 kişilik ekip çalışması gerekiyor. Ne kadar
çok insan rekorun parçası olursa o kadar çok
mutlu oluyorum. Hem kendi yapmış olduğum
işi de tanıtmış oluyorum.

“Atatürk portresi en heyecanlı
rekorumuzdu”

Türkiye’de, özellikle Ankara’da bu şekliyle
organizasyon yapan çok fazla firma yok. Bu
sebeple, her şeyi sponsorluklarla kendimiz
projelendirip, üretiyoruz. Benim için Kolej
çok önemli. İlkokulu İngiltere’de, ortaokulu
İtalya’da okudum. Lise eğitimimi ise Kolej’de
tamamladım. Ama asıl bakış açımı değiştiren
ve bugün yapmış olduğum bu işleri
yapmama sebep olan TED Ankara Kolejidir.
İtalya’dayken rekorlarla ilgili çalışmaları o
yaşta takip ediyordum. Guiness kitaplarını
hiçbir zaman kaçırmıyordum. O zamanlar
hayal olarak gördüğümüz bu çalışmaları şu
anda biz gerçekleştiriyoruz. Satış sloganımız
‘’Hayallerinizi gerçekleştiriyoruz’’. Gerçekten
de rekordan rekora koşuyoruz.
Bu sene en az 10 tane rekor kırma projemiz
var. Dünyanın en büyük çikolatasını yapacağız.
Konya’da uzaydan görülebilecek şekilde
dünyanın en büyük buğday tarlasına Mevlana
portresini yapacağız. Domino yatak rekoru
kırmayı deneyeceğiz. İki hafta sonra dünyanın
en büyük bilboardunu yapacağız; 6000 tane

firma, 6000 tane logo olacak. Türkiye’de 6000
firmayı bir araya getiren bu tip organizasyonlar
daha önce hiç yapılmadı. Bu tip firmaların bir
araya gelmesi için bir kuruma üye olmaları
gerekiyor. Biz rekor kırarken, organizasyon
yaparken kesinlikle işin siyasi boyutunu
düşünmeden organizasyon gerçekleştiriyoruz.
Guiness kuralları gereği organizasyonların
siyaset içermemesini gerektiriyor. 1500
m2 büyüklüğünde dünyanın en büyük
bilboardunu yapmış olacağız. Kurumlar buna
büyük destek verdi fakat 2 hafta kaldı biz 4000
logoda kaldık. Bu proje Dubai’de daha önce
1233 logo ile yapıldığı için şu anda rekoru
kırdığımızı düşünüyoruz. 1500 m2 bilboardu
yapmak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor.
Güvenliğini çok iyi almamız lazım havalar
kötüye gidiyor, rüzgarın etkisi olacak, o yüzden
yaptığımız bütün çalışmaları mühendislik
çalışmaları yaparak sürdürüyoruz. Değerli
profesörlerden destek alıyoruz. Yemekte
bir rekor yaptığımız zaman bile Guiness
kurallarına göre birebir her şeyin aynı olması
gerekiyor. Omlet rekoru yaptık. Dünyanın tek

En çok ses getiren ve anlamlı denemeniz
Ağustos ayındaki Atatürk portresi şüphesiz.
Süreci baştan sona anlatır mısınız?
Atatürk portresi en heyecanlı rekorumuzdu.
Konu ile ilgili daha önce İzmir ve Bursa’da
çalışmalar yapıldı. Aslında bu çalışmaların
daha büyüğü de yapıldı ancak basında fazla
ilgi görmedi. Bursa ve İzmir’de proje basın
sayesinde ön plana çıkınca, Anıtkabir’deki
rekoru o ekiple gerçekleştirdik. Bu
organizasyonlarda deneyimlerinden dolayı,
yöntemi tamamen Guiness ekibi belirliyor.
Sabırsızlıkla Mart ayını bekliyoruz. Çok
daha büyük bir proje olduğu için çok ses
getireceğini düşünüyoruz.
Hektarlarca buğday tarlası üzerinde
uzaydan görülebilecek Mevlana portresi
projeniz ne aşamada?
Şu anda proje aşamasında. 400 hektar arazi
üzerine gerçekleştirmeyi düşündüğümüz
buğday biçme makineleri ile yapılacak olan
bir proje bu. Bir rekor kırdığımız zaman
Türkiye’nin yarısından çoğuna mutlaka
ulaşmış oluyoruz. Bunu insanlar daha
sonra unutabiliyorlar ama rekor kırmak en
doğru reklam aracı olarak da görülebilir.
Çok geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz.
Atatürk rekorunda biz sponsorluk yaptık.
O rekordan bir asker çocuğu olarak benim
para kazanmam düşünülemezdi. Çanakkale
projesi de benim için özel bir proje.
Ortağım Berk MTL grubundan. “www.
seninrekorun.com” isimli web sitemiz var.

Berk Bilkent’de öğrenci konseyi başkanlığını
yapmış. Ortağımı çok başarılı buluyorum.
Kıbrıs ile ilgili çok kapsamlı turizm projeleri
üzerinde çalıştığınızı duyduk. Amaçlanan
nedir? Proje hangi noktada?
Ben aynı zamanda turizm uzmanıyım.
Türkiye’de kayıtlı değilim. Kıbrıs’da uzun
seneler çalıştım. Kıbrıs’ın enerjisi biraz
yüksek olsa çok daha farklı noktalara
gelebilir. Entropi dediğimiz potansiyel ile
realizasyonun uyuşmaması durumu var.
Kıbrıs muhteşem bir ada, ama orada bunu
iyi değerlendiremiyorlar. Neler yapılması
gerektiği ile ilgili çok büyük projeler sunduk.
Ama bütçeyi engel olarak gördüler. Kendi
yaptıkları planlamaların bile şu anda çok
gerisindeler. Bu konuda danışmanlığa
çok ciddi şekilde ihtiyaçları var. Özellikle
havayolu şirketlerinin tamamının Kıbrıs’a
uçuş yapması lazım iken yeni giren
havayolları şirketleri iki sene sonra kendini
geri çekmeye başlıyor. Paralel oranda otel
sayısının da artması gerekiyor. Bir fırsat
verilse, Kıbrıs kendisini geliştirmek isterse
gerçekten ciddi çalışmalar yapılır. Kıbrıs daha
da büyür ve hatta Las Vegas’tan daha güzel
hale gelebilir, daha butik, daha şık, daha

güzel bir ambians yaratılabilir. Bunların hepsi
tabi mentörlük çalışmaları. Her çalışmada
olduğu gibi yıllardır yaptığımız bütün
işlerde mentörlüğünde temeli olan 5 duyu
sürecini kullanarak bütün işleri biz yapmaya
çalışıyoruz. Yeni fikirlerle bugüne kadar hiç
yapılmamış kimsenin düşünmediği fikirleri
ortaya koyuyoruz. Son zamanlarda ‘flash
mop’ daha etkin olmaya başladı. Ocak ayına
kadar 2 adet çok farklı projemiz olacak.
Unutulmayacak detaylar uygulayacağız.
Bunları yurtdışında çok güzel yapıyorlar.
Ama Türkiye’de de onları biraz daha farklı
hale getirip uygulamaya başlayacağız. İlk
“Flash Mop” 29 Ekim’de olacak.
Bugüne kadar yaptığınız projelerde en
keyif aldığınız hangisi oldu?
Ayıramıyorum, hepsi çok keyifli.
Bize ileriye dönük planlarınızdan bahseder
misiniz?
İleriye yönelik amacımız Türkiye’nin adının
duyulması. TED Ankara Koleji ile birlikte
TED’in ne kadar kuvvetli olduğunu dünyaya
gösterecek bir dünya rekoru projesi
hazırlamayı da çok isteriz.
Kolejliler Dergisi için bir mezun olarak sizinle
yaptığımız bu söyleşiden ve başarılarınızdan
camianın büyük keyif alacağı ve bilgileneceği
şüphesiz. Mezuniyetten sonraki yaşamınızda
TED Ankara Koleji mezunu olmanın size
getirdiği olumlu katkılar oldu mu? Bu
konudaki değerlendirmeniz nedir? Ailenizde
başka Kolejli var mı?
Kesinlikle oldu. 8,5 yaşında bir oğlum var. İlk
fırsatta Koleje yazdırmak istiyorum.
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Kamera Önünde... Mikrofon Başında... Sahne Üstünde...
Televizyon sunucusu, radyo programcısı, Master of Ceremonies ve daha fazlası...TRT Spor’da
“Spora Dair” adlı yeni bir programa başlayan, Radyo ODTÜ’de “Ofis Kaçkını”nı sunan Fulya
Akbuga’94, medyanın farklı alanlarındaki çalışmalarını bizlere anlattı.
Bunun televizyon için de iyi bir altyapı
olduğunu düşünüyorum. TRT Ankara
Radyosu için de programlar yaptım. 1 sene
kadar da Kanal B’de çalıştım haber spikeri
olarak. Oradaki görevim daha farklıydı, haber
alanını da görmüş oldum.

Medyanın “çok pırıltılı bir dünya” olduğu
algısı hakim. Sizin bu konudaki görüşleriniz
neler?
Bu sektörün pırıltılı tarafları tabii ki var. Çok
zevkli ama bir o kadar da zor bir iş. Öncelikle,
çok büyük bir rekabet var medya dünyasının
içinde. Çok küçük paralar için sigortasız
olarak yıllarca çalışan meslektaşlarımız var.
Emek verilmesi gereken bir meslek. Ayrıca,
sunuculuğun değerinin maalesef çok da
anlaşılamadığını ve ülkemizde ciddiye
alınmadığını düşünüyorum. Canlı yayında
söylediğiniz tek bir kelime sizin bütün meslek
hayatınızı söndürebilir. Dolayısıyla çok riskli
ve stresli bir iş. Dışarıdan ise genellikle “Biraz
güzellik lazım. Çıkar konuşur. Sunuculuk
kolay yapılır” gözüyle bakılıyor.

Yeni başlayan televizyon programınız
farklı bir yapım. Sizin için de bir ilk mi oldu?
Evet, daha önce hiç spor programı
sunmamıştım. TRT Spor’da “Spora Dair” adlı
programım, hafta içi her sabah saat 09.15’te
başlıyor. Yarım saatlik bir sohbet programı.
Amacımız, sporun sadece futboldan ibaret
olmadığını anlatmak. Bowlingden kendoya,
farklı spor dallarını tanıtmayı istiyoruz.
Federasyonlardan yetkilileri, renkli ve başarılı
spor insanlarını ağırlıyoruz.

1977’de Ankara’da doğdu. İlkokulda girdiği TED Ankara Koleji’ni 1994 yılında bitirdikten sonra
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’ne girdi. Yüksek lisansını ODTÜ Sosyoloji
Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel yayıncılık hayatına 1996 yılında Capital Radio’da DJ olarak
başladı. Halen Radyo ODTÜ’de ve TRT’de çalışmaktadır. Seslendirme çalışmaları yapmakta, özel
organizasyonlarda Master of Ceremonies olarak görev almaktadır. Farklı alanlarda iletişim
eğitimleri vermektedir.

Medya sektöründe çalışmaya başlamanız
nasıl gerçekleşti?
TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne girdim.
Fakültenin bünyesinde bulunan, o zamanki
adıyla, Radyo Radyo’daki görevim bu sektördeki
ilk çalışma deneyimimdi. İlk profesyonel işim ise
1996 yılında Capital Radyo’da oldu. “Prime-time”
dediğimiz, çok dinlenen sattlerde hafta içi her
gün yayınım vardı.
10

Kariyeriniz daha sonra nasıl bir seyir izledi?
Şu anda da görev yaptığım Radyo ODTÜ’den
program direktörü olarak çalışmam
konusunda bir teklif geldi. 1998’de yapmaya
başladığım “Ofis Kaçkını” programı halen
devam etmekte. Bildiğiniz gibi medyanın
merkezi İstanbul. Ama Ankara’da da TRT gibi
bir okul var. TRT’de birşeyler yapmak istedim
ve dışarıdan sunuculuk yapmaya başladım.

“Canlı yayın benim için çok
önemli “
Televizyonculuğa nasıl adım attınız?
İlk olarak 2002’de “Ezgi Günü” adlı yapımla
TRT’de program sunmaya başladım. TRT
1’deki “Yarışalım Eğlenelim” ve TRT 2’deki
“Üniversitem” programları ise 2003 yılında
gerçekleşti. TRT Türk kanalının ilk yayın
ekibinde yer aldım. “Haberdar” programında
hem sunuculuk hem de editörlük görevlerini
üstlendim. 3 yıl süresince, TRT Avaz kanalında
hafta içi her gün yayınlanan “Stüdyo Avaz”
programını sundum. Yazları da devam eden
bu programda yüzlerce farklı konukla 600’ü
aşkın yayın yaptık.
Bunların hepsi canlı yayınlanan programlardı.
Benim için canlı yayın çok önemli. Bunun
pratiğini radyoda çok rahat kazanıyorsunuz.

“10 dakika konuk olmadan
program sundum”
Yaşadığınız aksaklıklardan verebileceğiniz
örnekler var mı?
Çok kar yağışının olduğu bir günde, o sıralar
sunduğum televizyon programının konuğu
stüdyoya gelemedi. Canlı yayındasınız,
1 dakika sonra program başlayacak ve
konuğunuz ortada yok. Doğaçlama olarak
tek başıma, havadan sudan bahsederek
10 dakika konuşmak zorunda kalmıştım.
Zor bir deneyimdi ama yine de doğaçlama
konuşmak bana prompter okumaktan çoğu
zaman daha kolay ve doğal geliyor, kaptırıp
gidiyorum.

Siz radyo ve televizyon alanlarının
yanında “Master of Ceremonies” olarak
da çalışıyorsunuz. Master of Ceremonies
kime denir?
Bir organizasyonu sadece sunan değil,
yöneten kişidir. Sunuculuğu, sadece eline
verilen kağıdı okumakla sınırlandırmaz.
Kendi metnini hazırlar, organizasyonun
her aşamasına hakimdir. Sunuculuğu
sadece sahneye çıkıp, anons etmek olarak
gerçekleştirmez. Kim sahneye çıkacak,
kime plaket-ödül verilecek, kim konuşma
yapacak. Bütün bunları önceden bilmeli
ve ev sahibi gibi, organizasyonun her
aşamasına hakim olmalıdır sunucu.

“Sosyal medyanın yayıncılığa
büyük etkisi var”
Günümüzdeki televizyon yayıncılığını
nasıl değerlendirirsiniz?
Belki “ana akım” dediğimiz, büyük kanallardaki
kalitenin düştüğünü söyleyebiliriz. Sinema,
belgesel, haber kanalları gibi tematik
yayıncıların ise yükselişe geçtiği ve izleyicilerini
arttırdıkları bir dönemdeyiz. Yayıncılıktaki
hızın ve mükemmeliyetçiliğin gelişmesinde
sosyal medyanın yaygınlaşmasının da etkisi
olduğunu düşüyorum. En ufak bir hata
yaptığınızda bu anında Twitter’a düşebiliyor,
videonuzla dalga geçilebiliyor.

“TED Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi’nde de eğitimlere
başlıyorum”
İletişim konusunda verdiğiniz eğitimlerden
bahseder misiniz?
Özel ders olarak, üniversiteler bünyesinde
veya kurumlara yönelik veriyorum bu
eğitimleri. “Diksiyon”, “Sunum Teknikleri”,
“Etkili İletişim” gibi alanları kapsayan
eğitimler dışında sunum mentorluğu da
yapıyorum. Yani, belli bir konuda sunum
veya konuşma yapacak kişiyi o sunumu en
iyi ve etkin biçimde yapması için birebir

çalışarak hazırlıyorum. Benim yaptığım
aslında o kişinin içindeki cevheri, güçlü
olduğu yönleri ortaya çıkararak o sunumun
mümkün olduğu kadar güzel geçmesini
sağlamak.
Bu dönem TED Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi’nde de hem “Diksiyon ve Sunum
Teknikleri” hem de “İletişim ve Etik” üzerine
eğitimler vermeye başlıyorum. Sadece Kolej
mezunlarının değil herkesin katılabileceği
eğitimler bunlar.
Camiamızın kurumlarıyla ne gibi ortak
çalışmalar yaptınız?
Kolejli olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık.
Bunu meslek hayatımın her alanında
hissediyorum.
Mezunlar
Derneği’nin
seminerlerine hem eğitimci olarak hem
de dinleyici olarak katıldım. Diksiyon,
güzel konuşma ve toplum önünde iletişim
konularında eğitimler yaptık beraber. Umarım
bundan sonra da birlikte çalışırız. TED’in
yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin,
gerçekleştirdiği organizasyonların televizyon
ve radyo aracılığıyla tanıtılmasına katkım
olabilirse, bir Kolejli olarak elimden geleni
yapmayı çok isterim.
Röportaj: Çağdaş Güzer‘95
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Geçmiş Zaman Olur ki...

2011-2012
10 Kasım Töreni

1970-1971
29 Ekim Töreni

1974
10 Kasım Töreni

1984-1985
10 Kasım Töreni

12
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2006-2007
10 Kasım Töreni

2006-2007
29 Ekim Töreni

2011-2012
29 Ekim Töreni
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TED Ankara Koleji Geçmiş Dönem
Yönetim Kurulu Başkanları Buluşması

İstanbul TED Rönesans Koleji Okulu Resmi Açılışı
07 Eylül 2014 Pazar günü İstanbul TED Rönesans Koleji açılışına Yöneyim Kurulu üyelerimiz katıldı.

3 Eylül 2014 Çarşamba günü kolejIN’de düzenlenen TED Ankara
Koleji Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanları Buluşmasına,
Geçmiş Dönem Başkanlarımızdan Sn. Berati ARISOY, Sn. Mete İPLİKÇİ,
Sn. Hakkı KİTAPÇIGİL, Sn. Sunullah SALIRLI, Sn. Kemal Ziya SAVRAN,
Sn.Bülent BAĞDATLI ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Kutluhan OLCAY, Genel Başkan Yardımcısı Sn. Gül
SÜRMEN, Genel Sekreter Sn. L.Can ÇIĞIRGAN katılırken buluşmanın
ardından akıllarda kalan keyifli dakikar oldu.

“Ayın Kahramanı” Söyleşisinin Konuğu
M.Kutluhan Olcay’93

TED Adana Koleji Okulu Resmi Açılışı
22 Eylül 2014 Pazartesi günü TED Adana Koleji açılış töreninde Yönetim Kurulu üyelerimiz de hazırda bulundu.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi TEDcs topluluğunun düzenlediği
“Ayın Kahramanı” söyleşisinin Ekim ayındaki konuğu TED Ankara
Koleji Mezunları Derneği Genel Başkanı, ’93 mezunumuz M. Kutluhan
Olcay’dı. 21 Ekim Salı günü öğrencilerle buluşan Olcay alkışlarla
karşılandı. Soru-cevap şeklinde düzenlenen söyleşide öğrenciler,
Ankara Koleji mezunu olmanın kişiye kattığı değerler ve derneğin
faaliyetlerine ilişkin kendisine sorular yönelttiler.
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4. Geleneksel 87’li Kızlar Toplantısı

Hasan Besneli’68
20 Eylül 2014 Cumartesi günü kolejIN’de, Hasan Besneli’68 ‘Zeytin
ve Zeytinyağı’ ile ilgili bir seminer verdi. Benzersiz lezzetlerin doğal
iksiri zeytin ve zeytinyağı hakkında yanlış bilinen doğruları, doğru
bilinen yanlışları katılımcılarımızla paylaştı.

4. Geleneksel 87’li kızlar toplantısı Deniz Kabuğu Balıkevi’nde
gerçekleşti. Kendisi de ‘87 mezunu olan mekan sahibi Ayşenur
Kürkçüoğlu’nun hazırladığı melek temalı süprizlerle nefis bir gece
geçiren ‘87 mezunları 5. buluşma için sözleştiler.

Osteoporoz Geleceğimizi Eritmesin
Prof. Dr. Belgin Karaoğlan’xx
xx
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AKUT Fırtınası Esti
Derneğimiz ev sahipliğinde AKUT Arama Kurtarma Derneği 4.Beyin Fırtınası 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde gerçekleşti.
Bu AKUT ile yapacağımız etkinlik ve seminerlerin ilk etabı oldu. kolejIN’deki plaket töreninden sonra yenilen akşam yemeği ise katılımcılara keyifli
anlar yaşattı.
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M.Kutluhan Olcay’a teşekkür plaketini AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Nasuh Mahruki verdi.
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Ela Gürlek
Serkan Gürlek’02 ve Eda Gürlek çiftinin minik kızları Ela Gürlek 09 Haziran 2014’te
aramıza katıldı. Ela Gürlek’e ömür boyu harika günler diliyoruz.

Beril Baş
Ünver Baş’92 ve Erhun Baş’87 çiftinin minik kızları Beril
Baş 24 Haziran 2014’te dünyaya merhaba dedi. Beril
Baş’a sağlıklı, mutlu ve çok şanslı bir hayat diliyoruz.

Peri Ünüulu
1991 mezunlarımızdan Barkın Ünüulu ve
eşinin 11 Temmuz 2014’te tatlı mı tatlı
kızıları Peri Ünüulu dünyaya geldi. Peri
Ünüulu’ya muhteşem bir hayat diliyoruz.

22

Marla Liv Polat
Amerika’da ki Mezunlar Derneği kurucularımızdan Soydan Alihan Polat’96 ve TEDUSA Başkani
Doğa Kayalar Polat‘97 çiftinin minik kızları Marla Liv Polat 21 Ağustos 2014’te Newyork’ta
dünyaya geldi. Marla Liv Polat’a ömür boyu sağlıklı ve başarılı günler diliyoruz.
Sevgili Mezunlarımız,
Mutlu günlerinizi bizlerle paylaşmak, sevincinize ortak olmamızı isterseniz bilgilerinizi ve fotoğraflarınızı info@kolej.org’a bekliyoruz.

Yayın Kurulu
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Terasta maç izlemenin tadına doyulmaz
Sporsever Kolejlilerin futbol heyecanına geride bıraktığımız lig sezonu boyunca Inn Bar&Lounge
alanında kurulan dev ekranda ortak olan kolejIN, yaz aylarında bu heyecanı açık havaya taşımayı ihmal
etmedi. Terasta, açık havada, mangal ve barbekü eşliğinde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını, Süper
Kupa ve hazırlık maçlarını izlemenin tadı doyumsuzdu…

Cem Eyyam

Erkekliğe ilk adım atışlarını kolejIN’de kutladık…
TED Ankara Koleji Öğretim Görevlilerinden Başak Yıldız Eyyam ve eşi Ahmet Eyyam oğulları Cem ve TED Ankara Koleji mezunlarından Fatma
Nur Okuyan’88 ve eşi Nejat Okuyan’ın oğulları Kerem’in sünnet töreni için kolejIN’i tercih etti. Erkekliğe il adımını atan Cem ve Kerem’i aileleri ile
birlikte kutluyor, başarılı, mutlu, sağlıklı bir gelecek diliyoruz.

Kerem Okuyan

K-Seminer’in Eylül ayı konuklarından biri de kolejIN
diyetisyeni Tuğçe BULMUŞ idi
Özellikle dünden bugüne popüler diyetlerin sağlığımız üzerindeki etkilerinin konuşulduğu ve İncek
Salonu’nda gerçekleşen seminerin konuşmacısı kolejIN diyetisyeni Tuğçe Bulmuş idi. Üyelerimiz
ve mezunlarımızın ilgiyle takip ettiği seminerde diyet ile ilgili merak edilen pek çok soru da cevap
bulmuş oldu.

Havuzun ışıltısı, notaların tatlı esintisi ve Torch’un eşsiz lezzetleri bir arada, kolejIN
Günbatımı Teras’ta
Her Cuma akşamı olduğu gibi, yaz sezonu süresince de Koray Sıpçıkoğlu’90 Cuma akşamları Torch Restoran misafirlerine doyumsuz, müzik ve
dostluk dolu anlar yaşattı. Mevsim yaz olunca, notaların tatlı esintisi, açık havuzun ışıltısına karıştı ve konuklarımız güneşin batışına, doyumsuz
lezzetler, keyifli sohbetler ve müzikler eşliğinde tanık oldular.

Dopdolu bir yaz sezonunu daha geride bıraktık
Bol güneşli ve sıcak bir yaz sezonunu daha geride bıraktık. Geçen yaz olduğu gibi, bu yaz da Kolejliler kolejIN’de buluşarak, güzel havanın,
havuzun ve güneşin tadını çıkarttılar. Bu yaz ikinci kez üyelerini ve misafirlerini ağırlayan kolejIN açık havuzu, keyifli güneşlenme alanları ve
ısıtmalı su sistemi ile tüm sezon, gün boyu kullanım konforu sundu. Pool Bar’ın nefis atıştırmalıklarının yanı sıra özellikle buz gibi limonatası ve
gözlemesi ise damaklarda silinmeyen tatlar bıraktı.

Krav Maga ile kişisel savunma tekniklerini öğrenin…
24

Modern, efektif ve dinamik, kişisel savunma temelli bir dövüş sistemi olan Krav Maga
kolejIN’de. Her yaştan insan için, cinsiyet veya fiziksel üstünlük ayırımı yapmadan, pratik ve
sezgisel olabilecek şekilde tasarlanmış Krav Maga sayesinde, gerçek hayatta oluşabilecek
kötü senaryolarda, hem kendinizi hem sevdiklerinizi koruyabilirsiniz.
Krav Maga kurslarında verilen eğitimin amacı, kişinin kavga başlatarak başkalarına zarar
vermesi değil, kendisine veya sevdiklerine karşı olası tehditleri kısa sürede uzaklaştırmayı
öğretmektir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemleri için 444 0 958 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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Amgen Teach: Bilim için El Ele Projesi

Oryantasyon Günü ve TEDÜ MiniFest

Genç kuşakların fen bilimleri ve teknolojiye ilgilerinin artırılması
ve bu alanlarda kariyer yapmalarının teşvik edilmesi amacıyla TED
Üniversitesi ve biyoteknoloji şirketi Amgen “Amgen Teach: Bilim için
El Ele” fen bilimleri eğitimi projesini hayata geçirdi.
Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu olan European Schoolnet’in
sağladığı yönlendirme ve teknik destekle, Amgen Vakfı tarafından
ﬁnanse edilen “Amgen Teach: Bilim İçin El Ele” projesi Türkiye’de
TED Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. TED Üniversitesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Murat Günel’in koordine ettiği proje kapsamında
ilk olarak Ankara’daki okullarda görev yapan 150 fen bilimleri, kimya
ve biyoloji öğretmenine 1-3 Eylül ve 8-10 Eylül 2014 tarihlerinde
araştırma sorgulama tabanlı uygulamalar konusunda mesleki eğitim
verildi.
Öğretmenlerin araştırma-sorgulama ve sınıf içi müzakere süreçlerini
yürütebilmelerine dair yeterliliklerini geliştirecek bir eğitim
verdiklerin anlatan Prof. Dr. Günel “Avrupa’da toplamda 10 ülkede eş
zamanlı olarak yürütülen proje ile öğrencilerin düşünme becerileri,
akademik başarıları ve bilime karşı tutumlarında pozitif etkiler yaratıp hem ülkemizin uluslararası sınavlarda daha iyi yerlere ulaşabilmesi, hem
de öğretmenlerimizin mesleki anlamda yeterliliklerini artırmak birincil hedeflerimiz arasındadır. Proje kapsamında okul içerisindeki takiplerle
öğretmenlere destek olmaya ve uzaktan eğitim faaliyetleri vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TEDÜ Oryantasyon Günü, 18 Eylül 2014 günü TEDÜ Fatma-Semih Akbil Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin
üniversiteyi daha yakından tanımaları için gerçekleştirilen günde üniversitenin tüm fakülte ve bölümleri Rektör, dekanlar ve akademisyenler
tarafından detaylı bir şekilde öğrencilere tanıtıldı. Öğrencilere doğrudan ve dolaylı olarak hizmet verecek diğer idari birimler ve merkezlerin ilgili
yöneticiler tarafından tanıtıldığı programda Türk Eğitim Derneği de özel bir sunumla öğrencilere tanıtıldı. Program sonrasında Fatma-Semih Akbil
Kültür Merkezi fuayesinde açılan standlarda Öğrenci Toplulukları kendilerini ve etkinliklerini yeni başlayan öğrencilere tanıtma fırsatını buldu.
Oryantasyon günü sonrasında 22 Eylül 2014 günü TEDÜ MiniFEST TEDÜ bahçesinde gerçekleşti. TEDÜ Öğrenci Konseyi’nin düzenlediği etkinlik
büyük bir çoşku içinde gerçekleşti.
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Üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar ise araştırma-sorgulama
tabanlı eğitimlerinin TED Üniversitesi tarafından da benimsendiğini
ancak bu uygulamaların kolay olmadığını belirtti. Bu tarz projelerin
araştırma-sorgulama tabanlı uygulamaların sürekliliğini sağlaması
adına önem arz ettiğini vurgulamıştır.
Önümüzdeki 3 yıl boyunca devam edecek projeyle 400’ün üzerinde
öğretmene ulaşılması, atölye çalışmaları ve uzaktan öğrenme
etkinlikleriyle mesleki gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Eğitim öğretim yılı içerisinde ise öğretmenlerin tecrübe ettikleri iyi
uygulamaların projede yer alan ülkelerdeki diğer öğretmenlerle
paylaşılarak fikir alışverişinde bulunulması sağlanacaktır.
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oldu. Matematik için de faydasını gördüm.
İleri matematikle daha erken tanışma
fırsatı verdi. Ben yüksek düzey matematik
seçmiştim. Küçük bir sınıftık ve çok keyifli
matematik dersleri gördük. İki sene
boyunca bir sınıfta normalde müfredatta
olmayan birçok konuyu öğrendik. Söyle
söyleyeyim lisede gördüğümüz derslerin bir
kısmını ben şimdi üniversitedeki öğrencilere
anlatıyorum!

Doğal Seçenek Matematik
Columbia Üniversitesi Matematik Bölümü’nde yardımcı doçent, mezunumuz
Ali Altuğ’02 sayılara uzanan yolculuğunu anlattı.

Ali Altuğ 2002 yılında TED Ankara Koleji
Vakfı okullarından mezun olduktan sonra
ODTÜ’de Matematik okumuştur. 2005 yılında
ODTÜ’de başladığı doktora eğitimine 2006’da
aldığı Princeton Fulbright bursu ile Princeton
Üniversitesi’nde devam etmiştir. 2012’de
doktorasını bitirmiştir ve halen Columbia
Üniversitesi Matematik Bölümü’nde yardımcı
doçent olarak akademik hayatına devam
etmektedir.
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Temel Bilimlerde Akademik kariyer
yapmaya nasıl karar verdiniz? Matematik
üzerine çalışmayı nasıl seçtiniz?
Matematiği sevmeye ne zaman başladığımı
açıkçası bilmiyorum, biraz basmakalıp olup
kendimi bildim bileli diyelim. Ama okulda
her zaman matematiğe bir yatkınlığım
vardı. Matematiksel kavramlar kafama daha
kolay yatıyordu, neden-sonuç ilişkisi ve
kesinliği hoşuma gidiyordu, hala da gidiyor.
Benim için bir dersten çok hobiydi, her
bulduğum fırsatta matematik okuyordum.
Bu kadar ilgilenince matematik okumaya
karar vermek de zor olmadı, hatta hiç
düşünmedim bile doğal olan seçenek gibi
geldi. Akademik kariyer bundan sonra geldi,
aslında aklımda akademisyen olacağım diye
bir şey yoktu, benim derdim matematikti,
akademisyenlik ikincil olarak geldi.
Columbia Üniversitesi’nde akademisyenliğe
giden yolda ne gibi zorluklarla karşılaştınız?
Mesela bu soru, zor soru! Şaka bir yana
gündelik bir sürü şey oluyor tabii. Genel şeyler
doktora başvurusu, tez yazma, iş başvurusu
gibi şeyler, lisansüstü eğitim gören az çok
herkesin karşılaştığı tipik zorluklar. Bunların

dışında mesela ilk ev arayışı (ve bulduğum
ev) bir hayli maceralıydı. Ya da 4,5 milyonluk
Ankara’dan çıkıp 30 binlik Princeton’a gelince
insan şaşırıyor.

Yurtdışında ilk olarak doktora için Princeton
Üniversitesi’ne gittim. Doktoradan sonra
Columbia Üniversitesi’ne geçtim ve halen
orada çalışıyorum. Her iki üniversite de
matematikte çok aktifler. Buralarda sayılar
kuramında ve başka alanlarda uzman birçok
matematikçiyle tanışma ve en güncel
araştırmalarını takip etme fırsatım oldu.
Bunların benim akademik kariyerime çok
katkısı oldu ve olmaya devam ediyor.

ODTÜ’de başlayan macera
Yurt dışı maceranız nasıl başladı?
Bütün macera 2004 yılının sonunda
ODTÜ’de başladı. O seneki Arf Derslerinin
(Cahit Arf’in anısına, her sene tanınmış bir
matematikçinin davetli olarak matematik
bölümüne gelip konuşma yaptığı dersler)
davetli konuşmacısı Robert Langlands’ti.
İtiraf etmek gerekirse ben o zamanlar
Langlands’in akademik çalışmalarından
pek haberdar değildim, 20.yy sayılar
kuramının çehresini nasıl değiştirdiğini
çok sonradan öğrendim, ama birçok
tesadüfünde yardımıyla konuşmasından
sonra kendisiyle tanıştık. Sonrası uzun bir
yolculuk; Fulbright bursu, doktora ve daha
sonrası, ama sonuç olarak Langlands benim
doktora danışmanlarımdan biri oldu, diğer
danışmanım da 2005 Arf derslerini veren
Peter Sarnak’tı ve su anda ikisiyle de halen
temastayız.

okumaya başlıyorsunuz. Bunların yanında
bir de yeni bir yerde yasamanın getirdiği
şeyler var. Çoğu şeye sıfırdan başladığınız
için kontrolünüz dışında gelişen birçok
olay oluyor. Büyük, küçük problemler
çıkıyor. Beklenmeyen sorunları halletmeyi
öğreniyorsunuz. Bazen her sorunla aynı
anda baş edemeyebiliyorsunuz, o zaman da
daha esnek olmayı öğreniyorsunuz. On yıl
öncesine göre daha sabırlıyım.

başında orada kurduğumuz arkadaşlıklar var.
Bizim dönem Bakalorya programı çok büyük
değildi, üç sene boyunca sabah 8 aksam 5
(hatta CAGEP dolayısıyla bazılarıyla 7-8’e
kadar) aynı insanlarla beraberdik. Sonuçta
çok güzel arkadaşlıklar kurduk, ben çoğuyla
halen sık sık görüşüyorum. Öte yandan,
Bakalorya programı, az çok, bizi Türk eğitim
sisteminin monotonluğundan ve sınav
odaklılığından da çıkardı, çok daha çeşitli
konuları öğrendik. (O yıllarda bunların bir
kısmı gereksiz zorunluluklar gibi geliyordu).
Bunların faydalarını sonradan çok değişik
yerlerde gördüm ve genel olarak olaylara
daha geniş bir açıdan bakmama katkısı

TED Ankara Koleji’nden 2002 yılında
mezun olmuşsunuz. Geriye dönüp
baktığınızda şimdiki lise öğrencilerine ne
gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
Genel tavsiye vermek yerine ben size şimdiki
ben lisedeki benle konuşabilse acaba ne
derdi onu söyleyeyim. Muhtemelen daha
çok yönlü olmasını söylerdi. Tarih, edebiyat,
felsefe, dil, ekonomi, politika... Öğrenilecek
çok ve ilginç şeyler var. İnsan bazı şeylere
çok yoğunlaşınca geri kalanları gözden
kaçırabiliyor. Bizim eğitim sistemimize
bakıldığında bunları söylemek yapmaktan
kolay. Bunun üzerine bir de Bakalorya gibi
yoğun bir program vardı, bilemiyorum
lisedeki Ali’ye bunları söylesem beni ne
kadar dinlerdi.
Son olarak yurtdışında yaşadığınız
unutamadığınız bir anıyı paylaşır mısınız?
Birçok anı var ama ben size en
yakındakilerden birini söyleyeyim. Bu
dünya kupasında 7-1’lik Brezilya-Almanya
maçı sırasında Rio havaalanındaydım.
O görüntüyü uzun zaman unutacağımı
zannetmiyorum :)

“Kolej‘de Bakalorya Sistemi’nde
lisede gördüğüm bazı dersleri şu
anda üniversitede öğrencilerime
anlatıyorum”
Yurtdışı maceranızın akademik katkıları
dışında size nasıl faydaları oldu?
Hayatınızda neler değişti?
Bu üniversitelerde çok farklı kültürlerden
ve değişik alt yapıdan gelen birçok insanla
tanışma fırsatım oldu. Bu kadar farklı insanla
konuşunca çok farklı şeyler öğreniyorsunuz
ve birçok şeye bakış açınız değişiyor.
Mesela birçok konuda pek bir bilginiz
olmadığını anlıyorsunuz ve çok daha fazla

Bakalorya programının ilk mezunları
arasındasınız. Size bu programın dünya
görüşünüzde ve hayat vizyonunuzda ne
gibi katkıları oldu? TED Ankara Koleji’nin
sizin matematik kariyerine yönelmenizde
nasıl bir etkisi oldu?
Evet Bakalorya programı ben liseye
girdiğimde uygulamaya geçti, biz de ilk
öğrencileriydik. Lisenin bana kattığı şeylerin

29

SOSYAL SORUMLULUK

KOLEJLİLER EKİM 2014

Daha Yeşil Bir Bozkır İçin
Artan dünya nüfusu, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, teknolojik gelişmeler
Dünyamızı, insanoğlunun geleceğini ciddi boyutta tehdit ediyor.
Dünyamız için endişe etmeye gerek yok aslında; Küresel ısınma tüm buzulları
eritse, madenler tükense, ormanlar yok edilse bile hayat devam eder.
Hamamböcekleri ve köpekbalıkları milyonlarca yıldır evrim teorisine direnerek
bugüne ulaştılar. Olan insanoğluna olur!
Adem oğlu-havva kızı birkaç milyon yıl sonra, yüksek dallardaki meyvelere
ulaşabilmek için ayağa kalkar, ateşi keşfeder. Hatta gün gelir tekerleği bile
yeniden bulabilir...
Çocuklarımıza bırakacağımız dünya için, bize kalan çevre mirasını korumak ve
geliştirmek, ”İnsan” olmanın ön şartlarından biri haline gelmiştir.

Biz, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak, yaşadığımız dünyanın
yaşam kalitesini artırmak için, kurum kültürümüzü yansıtan ve
besleyen, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmeyi
görev biliyoruz.
Bir “Kolej Ormanı” oluşturma sevdamız, Kolejli Dostlar adına, her
kaybedilen ağacın yerine daha fazlasını koyma projemiz ilk
düşlerimizden biriydi.
Bu arzumuzun bütün mezunlarımızca paylaşıldığını bilmek bizi
heyecanlandırdı, cesaretlendirdi. Kampüsümüzün içinde bulunduğu
ODTÜ arazisinde bize yakın bölgelerde ormanımızı yaratma olanağı
bulunca hemen harekete geçtik.
Tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve 26 Ekim 2014 Pazar günü tüm
mezunlarımızla, öğrenci ve velilerimizle, çalışanlarımızla “Kolej
Ormanı”nı birlikte oluşturmaya hazırız.

Mirasyediliğe Son!
Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, eğitim kurumları çok çeşitli projelerle doğal geleceğe yatırım yapma yarışındalar.

Mezunlarımızın
www.mezunlarormani.org
adresinden
de
yapabilecekleri fidan başına 10.- TL bağış ile ormanımız daha gür,
daha yeşil oldu.
Daha yeşil bir bozkır için, hepinize bu güzel projeye katıldığınız ve
destek verdiğiniz için teşekkür ederiz.

İş başvuru formlarında eğitim ve bireysel yeteneklerin yanı sıra, bireyin katıldığı sosyal sorumluluk projeleri de yer almakta. Gençlerin bu konuda
duyarlılıklarının artırılması ve alışkanlık kazanmaları her platformda özendirilmekte.
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Korhan Başaran’ın Başarılarla Dolu Dans Kariyeri
Başarılı dansçı Koray Başaran okurlarımız için sanat hayatını ve kariyerini
bizimle samimiyetle paylaştı...
Dans bir tercih miydi?
Dansa olan ilginiz nasıl başladı? Neden
dansı tercih ettiniz?
İçsel bir şeydi. Bir ses duydum, onu takip
ettim. Arada yaşananların her biri son derece
yoğun duyduğum hisler, karşı koyamadığım
bir tutku ve açmaya cesaret edip, içinden
geçebildiğim kapılardan sonra yaşananların
sonuçlarıdır. Bu süreç ve seçimler dans
kariyerimi oluşturmuştur. Elbette akıl ve
zihnimle beraber içgüdülerime kulak
verdiğim seçimlerin sonucunda oluşmuş
bir kariyer. “Tercih”, bu durumu çok doğru
tanımlayan bir kelime değildir.
Bu alandaki eğitiminize Binnaz Dorkip ile
başlamışsınız, bu eğitimlerin sanatınıza
ne katkısı oldu? Sanata bakışınızda nasıl
etkileri oldu?
Binnaz Dorkip benim ilk “mentor”um.
Öncesinde başka dans hocalarım oldu,
hepsinden dans tekniğine dair birçok
şey öğrendim. Ancak usta - çırak ilişkisini
yaşadığım, ilk “mentor”um Binnaz Hoca’dır.
Dansla tanıştığım ilk yıllarımda Binnaz
Dorkip gibi detaydaki güzelliği görebilen
ve tüm resme de son derece hâkim, birçok
başyapıt üretmiş bir sanatçıyla hayatı ve
sanatı paylaşmak, bana çok şey öğreten
bir süreçti. Sonrasında birçok disiplinden,
birçok değerli isimle çalışma, sanata
yaklaşımlarını, sanatın şekillenişini, felsefesini
konuşma / tartışma şansım oldu. Bir şekilde
kendi dilim şekillenirken tüm bu bilgileri
almak ve aynı zamanda kırmak, unutmak
durumundaydım ki ben ne söylüyorum,
neden söylüyorum ve nasıl söylüyorum,
bulabileyim, ortaya koyabileyim.
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Şimdiye kadar yaptığınız projelerden
biraz bahseder misiniz?
Birçok proje yaptım. Şimdi dönüp
baktığımda çoğu bir sonraki adım için
birer etütmüş gibi görünüyor. Zaten
kendine ait bilgi ancak öğrenilen bilginin
tecrübe edilmesi, kendi enstrümanında bir
gerçeklikle özleşmesiyle olur. Üretilen işlerin
şahsına münhasır bir dilinin oluşumu da

çok deneme ve süreç alan bir şeydir. Yani
paylaşılan ürün, hem performer’in hem de
seyircinin yaşadığı tecrübedir, dönüşümdür.

“Sen istediğin kadar uçabilirsin,
karşındaki performer, seni
algılayabildiği kadarını geri
verir “
Eserlerinizin üretim süreci nasıl geçiyor ve
koreografileriniz nasıl ortaya çıkıyor?
Bir tiyatro oyunu / opera vb. için koreografi
yapıyorsam, elimizde bir metin ve ortak
çalıştığımız bir yönetmen var. Kendi
repertuarım içinse her şey çok özgür, o
sırada hayatta beni ne ilgilendiriyorsa, ne
gibi bir fikirden ve nasıl bir yaklaşımdan
ilham alıyorsam öyle başlıyorum. Temayı
düşündün veya söylemek istediğin
“statement”ı kafanda oluşturdun ve elinde
bir grup insan var. Senin getirdiğin fikrin
onların bedeninde nasıl şekilleneceğine bir
bakman, izin vermen gerek. Sen istediğin
kadar uçabilirsin, karşındaki performer, seni
algılayabildiği kadarını geri verir. Ben de
hayatta beraber yürüyebileceğim kişileri
ararken; bilinmezlikten korkmayan, kendini
sadece bilmeye değil de tecrübe etmeye

açık tutabilen, farkındalığı yüksek insanlar
olmalarına çok dikkat ediyorum.
İşin üretiminde nasıl kendinizle sürekli
yüzleşmek, tüm korkularınızı, sevginizi,
tutkularınızı açık bir yürekle kucaklamak
zorundaysanız, üretilen işin sahnelenişinde
de bir dönüşüme açık olmak zorundasınız.

“Hepimiz biriz ve yaşam ve
sanat paylaşabildikçe daha
güzele dönüşmektedir…”
Sıradaki projeleriniz neler? Önümüzdeki
yıllar için olan hedeflerinizden bahseder
misiniz?
Biraz daha yerleşik bir düzene geçmeyi
istiyorum. Geçtiğimiz bahar aylarında,
NY’tan üç tane dansçımı getirdim, Türkiye’de
benimle çalışan dansçılarla birleşip 6 kişilik
bir ekiple 3 aylık çok üretken ve yoğun
bir süreç yaşadık. Avrupa ve Amerika’dan
dansçılarla yeniden bir seçme yaparak
daha geniş bir kadroyla, bir üretim sürecine
girmek istiyorum. İstanbul prömiyeri ve
Türkiye temsillerinden sonra NY sezonumuz
için LaMama Theater ve St. Mark’s Place’le
görüşüyorum. Suriye asıllı, değerli klarnetçi ve

besteci Kinan Azmeh’in müziklerini yapacağı
bu projenin dünya prömiyerini 2015
baharında gerçekleştirmeye çalışıyorum.

geniş, çalışkan, “dedicated” dansçılarla, ortak
bir amaca yönelik çalıştığınızda, “unique” bir
iş üretme hedefindeyken mümkündür.

Bir yandan da doğup büyüdüğüm şehir
olan Bursa’yla ilgili projelerim var. Hem
birikimi aktarabilecek, hem insanları
kendileriyle ve birbirleriyle barıştırabilecek,
hem de özgüvenlerinin gelişmesini sağlayıp
sonrasında da medeni seçim yapabilen
ve elmayı armuttan ayırt edebilen bireyler
yetiştirebilmek adına bir oluşum üzerine
çalışıyorum. Tüm bu yurtdışı bağlantılarımı
Türkiye’ye, Türkiye bağlantılarımı da
yurtdışıyla paylaşmaya devam edeceğim.
Hepimiz biriz ve yaşam ve sanat
paylaşabildikçe daha güzele dönüşmektedir.

Ara ara geri adım alıp hayatın
sana gelmesine de izin
verebilmelisin…

Bu arada yakın zamanda Amerikan
Hükümeti’nin
davetlisi
olarak
DanceMotionUSA adlı çok önemli bir
projeyi tamamladık. Amerika’dan David
Dorfman Dance, Ermenistan’dan Karen
Khachatryan ve Davit Grigoryan adlı iki
dansçı ve Türkiye’den de Aslı Güneş Sümer,
Evrim Akyay ve Alper Marangoz’la birlikte
Ağustos ayında NY’ta BAM’de sahneye
çıktık. Öncesinde bir aylık bir hazırlık süreci
için Bates Dance Festivali’ne katıldık. Bu
süreç sonunda David Dorfman’la ortak
olarak koreografisini gerçekleştirdiğimiz
“Unsettled” adlı parça hem festival
katılımcıları tarafından takip edildi, hem de
açık prova ve temsillerle internet üzerinden
tüm dünyayla paylaşıldı. Bu gösterinin de
olası turneleri üzerine çalışılıyor.
Yurtdışında modern dans alanında dansçı
ve koreograflar nasıl yetişiyor?
Çok çalışarak, peşinden koşarak, asla
yılmayarak ve düştükten sonra hemen
ayağa kalkmanın yolunu arayarak, bularak.
NY üzerine konuşacak olursak 20.yy’in
“Modern Dansı tüm ikonik isimlerle NY’ta
bulunmuş, bunlar daha sonra sektörleşmiş
ve dans dünyasına hizmet ediyorlar. Sektör
burada çok aktif olduğu için insanların iş
üretebilmesi, sunabilmesi için birçok alan
var. Fakat en önemli nokta yine, durmadan,
yılmadan çalışıyorsunuz.
Oradaki eğitimi ve sanat üretmek
için oluşturulan şartları Türkiye ile
karşılaştırdığınız da neler söylemek
istersiniz?
Dans sanatının koşulları her yerde çok zor.
Fakat Türkiye’de en çok gördüğüm şey
insanların çalışmaması. “Dedication” eksikliği
var ve insanların önünde yeterince örnek

yok. Kariyerini sanatta sürdürmek isteyen
kişilere hayatın farkında olarak ve etraftan
etkilenmemeye çalışarak kendi konularına
odaklanmalarını, yaptıklarını paylaşmalarını
öneriyorum.
Eserlerinizi hem yurtdışında hem de
Türkiye’de sergiliyorsunuz. Farklı ülkelerde
eserleriniz nasıl karşılanıyor?
Türkiye’den gelen çağdaş dansın bu kadar
ileri olmasına çok şaşırıyorlar. Benim de
kendimi tam anlamıyla bulmaya başlamam
NY yıllarıma uzanıyor. Türk sanatçıları
yurt dışında yeterince iş yapmıyor, isim
duyurmuyor. Aslında dans alanında
Türkiye’de iş üreten kişiler var. Sanat çok
göreceli bir şey. Bir noktada, siz çok önemli
bir şey sunabilirsiniz, ancak bir noktada
karşınızdakinin algılayabildiği kadarsınızdır.
Dolayısıyla seyirci tepkisi ve benzeri
yansımalar sizi çok da ilgilendirmez. Ancak
söylediğinizin anlaşılması, karşıdaki kişilerde
bazı hisler uyandırması, gündelik hayatın
içinde kullanılan basit duyguların ötesinde
derin duygulara hitap edebilmesi çok
değerli bir şeydir. Bireydeki “dönüşüm “ün,
kırılmanın başlangıcıdır. Bu da ancak vizyonu

Sanat
hayatınızda
karşılaştığınız
zorluklardan bahseder misiniz? Bu alan
da çalışmak ve kariyer yapmak isteyen
sanatçılara önerileriniz var mı?
Burada öncelikle Merce’un bir sözünü
paylaşmak istiyorum.
“You have to love dancing to stick to it. It
gives you nothing back, no manuscripts to
store away, no paintings to show on walls
and maybe hang in museums, no poems to
be printed and sold, nothing but that single
fleeting moment when you feel alive.”
Ben ruhumun bu kadar sakin ve tatminsiz
olduğunu düşünmüyorum, fakat bu da
benim dönüşümüm, benim yolculuğum.
Bunun için sakinleşmek, konuların her zaman
ilerlemesi için sadece ittirmek değil, ara ara
geri adım alıp hayatın sana gelmesine de izin
verebilmek, bunu doğru bir şekilde algılamak
gerek. Sadece mantıkla değil, içgüdülerini de
duymaya çalışarak ilerlemelerini, okumalarını,
sorgulamalarını, müze, sergi gezmelerini,
diğer sanatları algılamalarını öneriyorum.
Kendi sanatını en iyi şekilde algılamanın yolu
bence diğer sanatları ve sanatın evrimini
doğru algılamaktan geçer. Etrafındakileri
inandırmak, insanları sanal enerjileriyle,
maddi destekleriyle seni ileri götürmelerine
ikna etmek, yaptığın inandığın şeyin
gerçekleşmesi için beraber yürüyebileceğin
kişileri bulmak kolay değil. Sabır, güven, tutku,
inanç, tutarlılık, çalışkanlık, bir yola baş koymak
gibi birçok erdemi edinmeniz gerekiyor. Tek
bir gerçek var ki, her şey sizde bitiyor.
Röportaj: Deniz Atlı’04
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3.Mardin Bienali 17 Ekim’de
Başlıyor
Mardin Sinema Derneği tarafından
düzenlenen 3. Mardin Bienali 17
Ekim’de başlıyor... Bu yıl üçüncüsü
düzenlenecek Mardin Bienali’nin
kavramsal çerçevesi Ali Artun’a
referansla ‘Mitolojiler’ başlığı
altında konsepti belirlenen 3.Mardin
Bieanali’nin önemli özelliği, bu
yıl herhangi bir küratörün tayin
edilmemesi onun yerine geniş bir
kadroyla Mardinlilerin de etkin rol
oynayarak yapılacak olması.
3. Mardin Bienali’nde, kolektif bir anlayışla yapılacak organizasyon
aralarında Döne Otyam, Ferhat Özgür, Fırat Arapoğlu, Mehmet Baran, Sait
Tunç, Mesut Alp, Fikret Atay, Hakan Irmak, Ferhat Satıcı, Hülya Özdemir,
Claudia Segura Campins, Canan Budak, Can Bulgu’nun da bulunduğu,
katkı sunmak isteyen geniş bir gönüllü grup tarafından düzenlenecek.
3. Mardin Bienali’nin küratörleri Mardinliler, sanatçılarının çoğu da öyle.
Aralarında “esnaf ve sanatkar”lar da olacak. Böylece, yabancı bir
küratörün, hiç tanımadığı bir yerde, hem serginin ne olacağına, hem kimin
sergiyeceğine, hem nasıl sergileyeceğine tek başına hükmettiği egemen
bienal modelini sorgulayan karşı bir alternatif öneriliyor. Kültürel bir
atmosferin bir sergi dekoruna indirgenmesine, yerlilerin onlara dayatılan
bir sergiyle aidiyetlerinin kurulmasına, yani Mardin’in otokrat bir küratör
tarafından markalandırılmasına karşı çıkılıyor. Onun yerine, bienalin bir
Mardin karnavalı gibi yaşanması düşünülüyor. Bu tür bir bienal kuşkusuz,
önceden kentlerindeki bir sanat olayına yabancılaştırılan yerliler kadar,
bienali ziyaret edecek yabancılar için de çok daha çekici olacaktır. Daha
da önemlisi, Mardin Bienali’ne çağrılacak sanatçılara bu kenti yaşayarak,
onun eşsiz hayal dünyasıyla kaynaşmaları şansını tanıyacaktır.

Gezici Festival 20’nci Yılını
Kutlamaya Hazırlanıyor
Ankara Sinema Derneği’nin T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival,
20’nci yılını kutlamaya hazırlanıyor.
28 Kasım - 8 Aralık 2014 tarihleri
arasında sinemaseverlerle buluşacak
festival, her yıl olduğu gibi Ankara’dan
yola çıkacak. 28 Kasım - 4 Aralık’ta
36başkentteki gösterimleri devam
ederken, Anadolu Üniversitesi
İletişim Bilimleri Fakültesi’nin
katkılarıyla, 3 - 7 Aralık tarihleri arasında Eskişehir’e konuk olacak.
Gezici Festival yolculuğunu, son üç yıl kendisine coşkulu bir şekilde ev
sahipliği yapan Sinop Kültür ve Turizm Derneği’nin katkılarıyla, 5 - 8
Aralık 2014’te Sinop’ta tamamlayacak. Festival duyuruları, program,
filmler ve etkinlikler, Gezici Festival’in web sitesi, Facebook sayfasıve
Twitter hesabından takip edebilir, fotoğraflar Flickr hesabından indirebilir,
fragmanlar ise Vimeo hesabından izlenebilir.

Bir Dünya Hikayesi - Osman Dinç
9 Eylül - 9 Aralık tarihleri arasında CerModern’de yer alacak Bir Dünya
Hikayesi adlı sergi, Osman Dinç’in 1995’ten bu yana, Ankara’da ürettiği
heykelleri sunuyor. Sergi ayrıca Fransa’da yaşayan sanatçının 1980’den bu
yana üretmiş olduğu fotograflara kapsamlı bir şekilde yer veriyor.
Bir Dünya Hikayesi, nerede başladığı ve nerede bittiği bilinmeyen bir
destan; seyirciyi, belleğin bu inşaşına katılmayı davet eden bir açık eser.
Tekniğin aracılığı ile kendisini anlatan malzeme, aynı zamanda insanlığın
tarihini anlattırken, sergi sanatçının kozmogonisinde yegâne bir yolculuk
vadediyor. Bu özgün hikaye bizlere, gözümüzün önünde, elimizin altında
duran şeylerin ne kadar sonsuz bir büyüklüğü olabileceğini ve tanıdık
olanın olağanüstü gücünü gözler önüne seriyor.

Joan Miró. Kadınlar,
Kuşlar, Yıldızlar
S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi
(SSM), Barselona doğumlu
Katalan ressam ve heykeltıraş
Joan Miró’nun eserlerinden
oluşan kapsamlı bir sergiye
ev sahipliği yapıyor. 20.
yüzyılın çok yönlü, çığır açan sanatçısı Joan Miró’nun olgunluk dönemine
odaklanan sergi, “Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar” adıyla
sanatseverlerle buluşuyor. Sabancı Holding sponsorluğu ile düzenlenen
ve Barselona’daki Joan Miró Vakfı, Mallorca’daki aile koleksiyonu
Successió Miró ve yine Mallorca’daki Pilar ve Joan Miró Vakfı işbirliğiyle
gerçekleştirilen sergi 23 Eylül 2014 - 1 Şubat 2015 tarihleri arasında ziyaret
edilebilecek. Akdeniz coğrafyası ve insanına dair gözlemlerinden ilham
alan Miró’nun, kadın, kuş ve yıldız temalarına yoğunlaşan sergi, resim,
baskı, heykel ve seramiklerin bulunduğu zengin bir seçkiyle sanatçının
sembolik dilini anlama olanağı sunuyor. Miró’yla İstanbul’da buluşacak
olan sanatseverler, sanatçının Akdeniz kültüründen aldığı enerjinin farklı
formlardaki izdüşümlerine tanık olacaklar.
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Suzan
İnsanoğlunun Bilim ve
Teknolojiyle İmtihanı

Sokak deyince bir başka kitaptan söz etmek
geldi aklıma: Kurmaca Kişiler Kenti. Türk diline
çok büyük katkıları olan hocam Emin Özdemir’in
özgün bir çalışması.

Duydunuz mu: Amerika’da maymunlara kafa
nakli yapıldı ve kafalar farklı bedenlerde yaşadı.
Üç-boyutlu yazıcıda canlı kalp ve kulak üretilip
canlıya nakledildi ve çalıştı.
Yine üç-boyutlu yazıcı ile silah üretildi ve böylece
silah üretimi bireyselleşti.
50.000 yıl önce Sibirya’da ölmüş olan kızın gen
haritası parmak kemiğinden çıkartılabildi.
Peki, şu habere ne dersiniz: Curiosity isimli keşif
aracı Mars’a iniş yaptı. Amerikalılar, gezegende
daha önce yaşam olduğunu ve su yataklarının
bulunduğunu Dünyaya ilan etti. Bu arada
Almanlar da Antarktika likeninin (mantar ve
yosun ortakyaşarlığı), simüle edilmiş Mars
koşullarına uyum sağlayabildiğini gösterdi.
Kısaca Mars’ta su, hava ve güneş var. Fotosentez
yapabilen liken de komşudan gönderilince “Eee
ne duruyorsun, helva yapsana!” diyebiliriz soğuk
yüzlü komşumuza.
Tabii, bu gelişmelerin uzun vadeli sonuçları
muamma... Atom bombası, yapımından sadece
iki yıl sonra Hiroşima’nın üstüne atılmıştı...

Bu cümleden bir şey anladınız mı? Tercüme
edeyim: Doğanın falsolu vuruşlarla insanoğlunu
ters köşeye yatırması.

Crichton, Fuzuli’nin dediği gibi “Söylesem faydası
yok, sussam gönül razı değil” üslubuyla kaygılarını
Jurassic Park’ta şu cümlelerle anlatmış:
“Dünyanın turistik Dinozor Merkezini inşa edip
patentini alalım. Japonlar böyle yerlere bayılırlar.
En az 50 tane Japonlar alır. İstediğimiz fiyatı
koyarız. Ayrıca albümler, bardaklar, tişörtler
satılacak. Video oyunları yaparız, peluş oyuncaklar
da..”
Sonra da küçük boylarını üretelim. Hangi çocuk
evinde dinozor beslemek istemez? Sadece InGen’e
ait patentli küçük dinozorlar..”

Genetik dünyamıza hoşgeldiniz!
Hızlı, azgın ve kontrolsüz.
Geleceğin dünyası değil bu...
Şimdiki dünya!
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Bilimde, özellikle genetik biliminde yaşanan
gelişmelere temkinli yaklaşalım diyen bir yazar
tanıtmak istiyorum bu yazıda. Harward Tıp
mezunu, E.R. dizisinin yaratıcısı. Amerika’nın
en entellektüel best-seller yazarı. Pek çok
romanından en bilineni Jurassic Park. Ayrıca
1995 yılı görüntü efektleri dalında Oscar ödülü
sahibi: Michael Crichton.
Yazarımızın romanlarının alt yapısını kaos teorisi
oluşturuyor. Bu teoriyi Vikipedi şöyle açıklıyor:

İkinci Dünya savaşından bu yana gerçekten
önemli buluşların (Lazer, transistör, mikroçip,
hologram, çocuk felci aşısı) hepsinin özel
araştırma
laboratuarlarında
yapılması
üniversiteleri ülkelerin beyni olmaktan çıkardı.

Klasik roman kahramanlarını tanırız; Don Kişot,
Anna Karenina, Körlük’teki Doktorun Karısı,
Oblomov, Kuyucaklı Yusuf, Raskolnikov, İnce
Memed, tutunanlar, tutunamayanlar...

Bıktım artık dünyadan, bari ölüp kurtulsam
Bakın, gönlü ganiler sokakta dileniyor.
İşte kırtipillerde bir süs, bir giyim kuşam.
İşte en temiz inanç kalleşçe çiğneniyor.
İşte utanmazıkla post kapmış yaldızlı şan.
İşte zorla satmışlar kız oğlan kız namusu.
İşte gadre uğradı dört başı mamur olan.
İşte kuvvet kör topal, devrilmiş boyu bosu.
İşte zorba, sanatın ağzına tıkaç tıkmış.
İşte hüküm sürüyor, çılgınlık bilgiçlikle.
İşte en saf gerçeğin adı saflığa çıkmış.
İşte kötü bey olmuş, iyi kötüye köle.
Bıktım artık dünyadan ben kalıcı değilim.
Gel gör ki ölüp gitsem, yalnız kalır sevgilim.
Kâh Milen Kundera, “roman”ın işlevini söylüyor:
“Roman, gerçekliği değil varoluşu inceler. Varoluş,
olup bitenler değildir. İnsan olanaklarının alanıdır,
insanın olabileceği her şey, yapabileceği her şeydir.”

Muhtemel sonuç: İnsan ömrünün 120 yıla
çıkması çok yakındır.

Emin Hocamın kentinde kurmaca kişiler yaşıyor
ama... Ne dersiniz, çevremize alıcı gözle bir baksak
Ayşe’nin içindeki Madam Bovary’i, Zeynep’de
Lady Macbeth’i, Ahmet’in hırs bürümüş
gözlerinde Kaptan Ahad’ı göremez miyiz?

Kötü haber: Her sokakta 3-5 Frankesteinvari
komşumuz olur.

Sizlere biraz kitabımdan bahsetmek istiyorum;
Trilye Bursa’nın deniz kenarında şirin mi şirin bir kasabasıdır. Seyrine doyum olmaz. Yeşil ile mavi olağanüstü güzel bir şekilde bir araya gelirler
Mübadele sonrası pek çok kasabanın başına gelen Trilye’de de yaşanmış. Kimileri gitmiş, kimileri gelmiş. Pek çok hayat, iyi günüyle kötüsüyle
yaşanmış geçmiş ama bazısı derin izler bırakmıştır. Bu küçük kasabadan Almanya’ya kadar gidip, kendi hayatını tırnaklarıyla kazıyarak kuran
Suzan’ı, gerçek bir hikayeden esinlenerek kaleme aldım. Yaşadığımız coğrafyada her kadının hayat mücadelesi bir romana konu olacak kadar
kendine has ve değerlidir. Suzan da bu kadınlardan biri olarak doğar. Daha doğuştan gözleri kamaştıran güzelliği, zamanla aleyhine döner.
Fakirliği, köylülüğü, kadınlığı Suzan’ın peşini hiç bırakmaz. Ama içinde büyüttüğü yaşama sevinci ve geleceğe olan umudu, Suzan’ın hayata
tutunma macerasını mümkün kılar. Suzan ile okuyucularımı hem çok tanıdık hem de süprizlerle dolu yeni bir dünyaya götürüyorum.

Hocamız bu roman kişilerini teker teker
evlerinde ziyaret ediyor. Sohbetin arasında
kâh Don Kişot’un ağzından Shakespeare’in 66.
sonesini dinliyoruz:

Bugün bilim insanlarının komite toplantılarında
ve form düzenleyerek geçirecek zamanları yok.
Çünkü patronları yatırımlarının karşılığını en
kısa sürede almak istiyor.

İyi haber: Gençlik çağı 50 yaşlarında başlar.

1942 yılında Çorum’da doğdum. İlkokulu Ankara’da, ortaokulu Talas, liseyi Tarsus Amerikan Koleji
ve TED Ankara Koleji’nde okuduktan sonra, üniversite eğitimimi 1969 senesinde ODTÜ Fizik
Bölümü’nde tamamladım. 1970 ve 1972 yıllarında analitik cihazlar konusunda Almanya’da ve
Amerika’da eğitim gördüm. 1969 senesinde çalışmaya başladığım şirketler gurubunda yönetici,
yönetim kurulu üyesi ve genel müdürlük yaptım. 1990 senesinde Metkur ve Atamer adlı iki dış
ticaret şirketi kurdum. İsviçre’de bulunan Interwind Ltd. adlı mühendislik şirketinin kurucu ortağı
ve yöneticisi, aynı zamanda Alaçatı Rüzgar Enerji Santralı A.Ş.’nin kurucu ortağı, Çanakkale İntepe
30.36 Megawatt rüzgar enerji santralı projesinin kurucu ortağıyım. 1998 yılından beri RESYAD
kurucu üyesim ve Rüzgar Enerji Santralları Yatırımcı İş Adamları Derneği’nin Genel Sekreterliği’ni
yapmaktayım.
Türk Sanat Musikisi Vakfı kurucu üyeliği ve başkanlığını yapmaktayım.Şiirlerim, bazı makale
ve yazılarım çeşitli dergilerde ve gazetelerde, kısa hikayelerim de ‘Bütün Dünya’ adlı dergide
yayınlanmaktadır. Ayrıca, Yeni İnsan Yayınevi’nden çıkan ‘Hem Nalına Hem Mıhına’, ‘Memleketim
Üzerine’, ‘Rüzgarın Hikayesi’, ‘Talas’ta Zaman’ ve ‘Nağmelerin Öyküsü’ isimli kitaplarım
bulunmaktadır. Şimdi ise beşinci kitabım ‘Suzan’ ile okurlarımla buluşuyorum.

“Yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel
bir tümevarım değil, fiziksel gerçeklik parçalarının
bir bütün olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir
yöntemdir.”

Bilimsel
çalışmaların
hesaplanabilir/
öngörülebilir sonuçlarının, sayısız değişkence
sabote edilebileceğini, özellikle biyoteknolojik
araştırmaların
telefon
teknolojisi
gibi
araştırmalarla bir tutulamayacağını, mutlaka
bir otoritenin denetimde olması gerektiğini
savunuyor yazarımız.

Metin Atamer’61
Yeni İnsan Yayınevi, 2014

Ayfer Niğdelioğlu’ 81
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İtalya’da 3 Ayrı Cennet…
İtalya’da birçok farklı gezi yapmış olabilirsiniz… Bu defa çok bilinmeyen
yönleriyle daha önce keşfetmediğiniz cennet köşelerini görmeye ne dersiniz?

Aziz San Giorgio Günü “Bonfire on the Beach Etkinliği”

Aziz San Giorgio Günü “Bonfire on the Beach Etkinliği”

Mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biri olan, sanki tüm limanı gözetlemek için yapılmış gibi duran tepedeki San Giorgio Kilisesine dar bir yokuş
tırmanarak ulaşılır. Ayrıca limanın kıyısındaki, yağlı boya tablodan, meşhur İtalyan likörü limon çelloya, çeşitli hediyeliklerin satıldığı dükkânlardan
ünlü markaların butiklerine kadar oldukça keyifli bir atmosfere sahiptir. Soğuk bira veya bol köpüklü bir İtalyan capuccinosu eşliğinde çevreyi
seyretmeye de koyulabilirsiniz. Çevreye baktıkça Vittorio Paltineri’nin meşhur şarkısı aklınıza takılır.
Portofino

Rengarenk bir masal şehri
PORTOFİNO

Limandan Cenova Şehri

CENOVA
İtalya’nın Ligurya bölgesinin başkenti,
Cenevizlilerin vatanıdır Cenova. Dünyanın
en önemli denizci milletlerindendir ve
İstanbul’un akla ilk gelen eserlerinden
Galata’nın mimarı Cenevizlilerdir. 1300’lü
yılların sonunda Osmanlı İmparatorluğu
ile ticari ve siyasi ilişkileri olmuş, bu sayede
birçok İtalyan artist, mimar ve zanaatkâr
İstanbul’da yaşayarak, hala günümüzde
yaşayan birçok esere imza atmışlardır.
Cenova
sokaklarında
da
yürürken
kendinizi sanki Galata’nın dar yokuşlarında
hissedersiniz.
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Cenova havalimanından şehir merkezine,
yeşile bürünmüş yüksek dağların arasından
uzun tüneller ve viyadükler aşarak ulaşırsınız.
En büyük meydanlarından biri olan Ferrari
(Piazza di Ferrari) meydanını yer yer dik
yokuşlarla karşılaştığınız dar sokaklar çevreler.
Denize doğru uzanan dar sokaklardan biri de
İtalya’nın en önemli limanlarından biri olan
Cenova Limanı’na ulaştırır.

Limanın etrafındaki kafe ve restoranlarda
vakit geçirmek oldukça keyiflidir. Muhteşem
bir mimari dokusu olan Cenova’nın Belediye
sarayı, Düklük sarayı, Kristof Kolomb Anıtı, Porta
Soprano Kuleleri ve Şehir Kapısı’da görülmeye
değer yapıların başında gelmektedir. Nervi
plajı boyunca uzanan yolda gün batımında
yürüyüş yapmak da unutulmamalıdır.

Kuzeybatı İtalya’nın Ligurya bölgesinde
Cenova iline bağlı bir küçük bir belde olan
Portofino’ya yemyeşil dağların arasından
yüksek viyadükler ve tünellerden geçerek
ulaşılıyor. Portofino’ya Cenova’dan yaklaşık
yarım saatlik araba yolculuyla kolaylıkla
gidilebildiği gibi, trenle veya deniz yoluyla
da ulaşılabilir.
Dağların yamacına yaslanmış, rengârenk
boyalı yapılarıyla ve küçük limanına
demirlemiş, özenle boyanmış kayıkları ve
balıkçı tekneleri ile masal şehrini andıran
Portofino hem bir balıkçı köyü ve hem de
bir turizm merkezidir.

Portofino

Portofino

Lezzetli makarnalar için küçük bir mola
SESTRI LEVANTE
Cenova’nın çevresindeki bir diğer gizemli köşelerden biri de 60 km güneyde bulunan, dağlık bölgenin burnunda konumlanmış Sestri Levante’dir.
İtalya sahilleri arasında yeni yeni meşhur olmaya başlamış, ama coğrafi yapısıyla mutlaka görülmesi gereken köşelerinden biridir.
Kökleri denizcilik ve ticarete dayanan Sestri Levante, 10.yy’ın sonunda Cenova Cumhuriyeti’nin askeri üssü olmuştur. Küçük şehir merkezinde dar
sokaklar boyunca yürüyüş yapıp muhteşem İtalyan pizzasının ve özgün soslarla lezzetlendirilmiş makarnasının tadına bakmak için, mütevazı ve
sıcak atmosferli restoranlarda vakit geçirebilirsiniz.
Ligurya bölgesinin en huzurlu ve romantik plajı olarak bilinen Baia del Silenzio (Bay of Silence), tüm şehrin muhteşem manzarasının seyredildiği
Punta Manara en bilinen uğrak yerleridir.
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Ferrari Meydanı

Portofino

Doğa Manzaralı Yolları
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da Ortodonti-cerrahi işbirliği ile çözüm
getirmekteyiz.

İlkokul Sıralarında Başlayan Ortodonti Serüveni
Türk Ortodonti Derneği Başkanı mezunumuz Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu’83,
okurlamız için ağız sağlığına dair önemli bilgileri bizimle paylaştı.

Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu ilk, orta
ve lise eğitimini TED Ankara Koleji Vakfı
okullarında tamamlayarak 1983 yılında
mezun olmuştur. 1988 yılında Hacettepe
Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi’nden
mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi, Diş
Hekimliği, Ortodonti Anabilim Dalından
1994 yılında ortodonti doktorasını
tamamlamıştır ve aynı bölümde 2003
yılında profesör ünvanını almıştır. Halen
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Ortodonti Anabilim Dalı’nda öğretim
üyesidir ve serbest ortodontist olarak
da Ankara Ortodonti Polikliniği’nde
çalışmaktadır. Türk Ortodonti Derneği
Başkanlığı görevini sürdüren Ufuk Toygar
Memikoğlu evli ve bir kız çocuk annesidir.
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TED Ankara Koleji ile ilgili unutamadığınız
bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?
TED Ankara Koleji’ne benim dönemimde
ilkokul 1’de sınavla giriliyordu. Okuma
yazma bilmiyorsunuz ve test usulü bir sınava
tabii tutuluyorsunuz. Bende sağımı solumu
karıştıran bir çocuktum. O sebeple annem
sağ bileğime ince bir zincir takmıştı. Sınavda
bir baktım ki bileklerim boş zincir düşmüş.
Bütün sınav panik içerisinde sağımı solumu
sorarlar mı diye korktuğumu hatırlıyorum.
Öyle bir soru gelmedi ama benim sınavım
epey kaygılı geçmişti.

inceliyor bazen de tuhaf gözlerle bakıyorlardı.
Farklı olmak hoşuma gitmişti sanırım. Lisede
baba mesleği olan doktorluk benim için ön
plandaydı. Sistem gereği Tıp Fakültesi arkasına
Diş Hekimliği’ni yazmıştım ve Hacettepe Diş
Hekimliği’ni kazandım. Fakülteyi bitirirken
tek amacım Ortodonti Uzmanlığı yapmaktı.
Yaklaşık 6-7 Üniversitenin sınavına girdim.
1989 yılında Ankara Üniversitesi Ortodonti
Anabilim Dalı’nda uzmanlığa başladım. Türk
Ortodonti Derneğinde ise beş dönem çeşitli
kademelerde görev yaptım. Son olarak da 2
yıldır başkan olarak çalışmaktayım.

Diş hekimi, ortodonti uzmanı ve
sonrasında Türk Ortodonti Derneği
Başkanı
olmanızla
sonuçlanan
serüveninizden kısaca bahseder misiniz?
Serüven aslında ilkokul çağlarında başladı.
Ortodonti tedavisi görmeye başlamış olmamla
birlikte Ortodonti’ye merak sarmıştım. Hatta
masamda Ortodontist Ufuk Toygar yazdığımı
hatırlıyorum. O yaşlarda (40 sene evvel) bu
tedavi çok yaygın değildi ve herkes beni ilgi ile

“Ortodonti tedavisi, hem hasta,
hem veli, hem de hekim açısından
emek isteyen bir süreçtir”
Siz de ortodonti tedavisi görmüş biri
olarak, ortodonti tedavisi gören bireylere
ve ailelerine bu süreci rahat geçirmeleri
için ne tavsiye edersiniz?
Yaklaşık 2 sene sabit tedavi görmüş ve
Headgear takmış (dışarıdan görünen aygıtlar

da takmış) bir hasta olarak bu işin ciddiye
alınması gerektiğini söyleyebilirim. Ortodonti
tedavisi, hem hasta, hem veli, hem de hekim
açısından emek isteyen bir süreçtir. Bu
sürecin hekimin tavsiyelerine uyarak rahatlıkla
atlatılabileceği unutulmamalıdır. Tedavi doğru
bir şekilde ilerledikçe hastanın beklentilerinin
karşılanması motivasyonu artıracaktır.
Türk Ortodonti Derneği’nin faaliyetleri
hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
Türk Ortodonti Derneği 1985 yılından bu yana,
Ortodonti bilim dalında standartların gelişimini
ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek, bilimsel
toplantı ve kursları organize etmek, genç
meslektaşlara teşvik ödülleri vermek, ortodonti
tedavisi hakkında halkı ve diş hekimlerini
bilinçlendirmek, koruyucu ortodontik tedaviyi
yaygınlaştırmak için pek çok çalışmaya imza
atmıştır. Derneğimiz kurulduğundan bu yana
hep daha iyiyi ve doğruyu hedeflemiştir. Son
yıllarda tanıtım kampanyalarını hızlandırarak
halkımızı bu konuda eğitmek için büyük
çabalar harcamaktayız.

Yeterince kişi ortodonti tedavisinin
gerekliliğinin ve öneminin farkında mı?
Bu bilincin yaygınlaştırılması için nasıl
çalışmalar yapılmakta? Sizin bu konuda
eksik gördüğünüz ve bu bilincin oluşması
için önerileriniz var mı?
Bu konudaki farkındalık gün geçtikçe
artmaktadır. Hastaları ve ebeveynleri erken
yaşta çocuklarının ortodontik tedavi için
uzman hekimlere başvurmaları gerektiği
konusunda bilinçlendirmek için Türk
Ortodonti Derneği olarak web sitemiz, sosyal
medya ağları ve bilgilendirme broşürleriyle
bu bilinci yaygınlaştırmaya çalışmaktayız.
ORTİ karakteriyle yayınladığımız çizgi
filmimiz, kitaplarımız mevcut. Bunları
mümkün olduğunca çok kişiye ulaştırma
çabasındayız.
Özellikle ergenlik ve ergenlik öncesi
tedavilerin, çocukların karakterlerinin
oluştuğu
dönemlerde
özgüven
gelişimlerinin ve çevre ile ilişkilerinin
üzerinde çok büyük bir etkisi olmakta?
Bu konuda velilere ne gibi önerilerde ve
uyarılarda bulunmak istersiniz?
Tedavi süresi içinde kullanılan aygıtlar
ergenlik ve öncesi dönemde psikolojik
problemlere yol açabilir. Hasta ve yakınları
bu süreçte tedavide kullanılan aygıtların
gerekliliği konusunda bilinçlendirilmelidir.
Veliler çocuklarını bu durumun doğal ve
geçici bir süreç olduğu konusunda ikna
etmeli ve yüreklendirmelidirler.
Ortodontik
tedavi
zamanlamasının
öneminden bahseder misiniz?
İskeletsel problemlerin var olduğu
durumlarda gelişim potansiyeli kullanılarak
yapılan erken dönem ortodontik tedavi

ile maksimum cevap alınır. Dolayısıyla
erken yaşta fark edilen problemler doğru
zamanlama ve doğru tedavi ile sonuca
daha kolay ulaşılır. Dişsel bozuklukların
tedavisi için ise yaş sınırlaması yoktur. Bu
ayrımı Ortodonti Uzmanı çeşitli analizlerle
kolaylıkla yapar ve hastasını yönlendirir.

“Gülümsetmek bir sanattır!”
Ortodontik tedavinin yaşam kalitesini
arttırmak
konusunda
fonksiyonda
düzelmeyle birlikte, estetik anlamda da
çok büyük bir güce sahip olduğu görüşüne
katılır mısınız?
Ortodontik
maloklüzyonların
hemen
hepsinde estetik problemler karşımıza
çıkmaktadır. Tedavide amaç fonksiyon
ve fonasyonla birlikte estetikte de
düzelme sağlamaktır. Yapılan araştırmalar
göstermektedir ki gülüş estetiği ile özgüven
arasında çok yüksek bir ilişki mevcuttur.
Bireyler kendi dişleri ile daha doğal
hissetmekte ve doyasıya gülümsemek
istemektedirler. Hatta dernek olarak bu
konuda bir sloganımız var “Gülümsetmek
bir sanattır” diye.
Yetişkin hastaların ortodontik tedavi için
çok geç kaldıklarını düşündüklerine sık sık
rastlıyoruz. Sadece dişsel bozuklukların
tedavisi açısından yaşın yapılacak
ortodontik tedaviye etkisi olup olmadığı
konusunda biraz bilgi verebilir misiniz?
Günümüzde dişsel bozuklukların ortodontik
tedavisinde herhangi bir yaş sınırlaması
yoktur. Ancak hastanın genel sağlık durumu,
alt yapısı ve tedaviye bireysel cevabı tedavi
süresini etkileyebilir. Burada şunu da
söylemem gerekir ki iskeletsel bozukluklara

Dişsel bozuklukların dışında çenesel ve
iskeletsel problemlerin tedavisinden de
sorumlu olan ortodontistlerin bu konuda
ne gibi tedaviler uyguladıkları hakkında
da okuyucularımızı aydınlatabilir misiniz?
Daha
çok
dişlerdeki
çapraşıklıkların
düzeltilmesi olarak bilinen ortodontik
tedavi, kendi içinde çeşitli tedavi tekniklerini
barındırır. Hastanın ortodontik problemine
göre hareketli apareyler, fonksiyonel
apareyler ve sabit apareyler ile tedaviler
yapılabilmektedir. Alt veya üst çenenin
yetersiz gelişimi ve aşırı gelişimi için
fonksiyonel apareyler denilen çenelerin
belirli bir yöne doğru gelişmesine yardımcı
olan aygıtlar büyüme-gelişim döneminde
kullanılır.
Ortodontik
tedavide
son
dönemlerde daha geniş bir yer tutan sabit
apareyler ise, dişlere yapıştırılan braketler ve
üzerindeki oluklara yerleştirilen tellerin dişleri
hareket ettirmesi felsefesi ile etki gösterir.
Bu temel apareyler dışında yardımcı birçok
aparey daha mevcuttur. Temelde ortodontik
tedavinin asıl hedefleri; çiğneme ve konuşma
fonksiyonunun düzeltilmesi, ağız hijyeninin
daha iyi sağlanmasına yardımcı olunması,
estetiğin sağlanması ve hastanın toplum
içinde kendine olan güvenini artırarak
psikolojik destek sağlanmasıdır.
Ailelerin ilk ne zaman ve ne sıklıkla
çocuklarını bir ortodontiste götürmesi
gerektiğini söyler misiniz?
Sadece dişlerde görülen çapraşıklıkların
tedavisinin yaşı yoktur. Ancak iskeletsel
bozuklukların tedavisi 12 yaş öncesinde
yapılmalıdır. İleri yaşlarda bu tedavi çok daha
zor olmaktadır. Hastalarımıza 7 - 8 yaşlar
arasında ortodontik muayene ve ihtiyaca
göre belirli periyodlarla rutin kontroller
önermekteyiz.
Hastalarınızla yaşadığınız keyifli bir
anınızı bizimle paylaşır mısınız?
Benim en keyifli anılarım ya da anlarım,
küçücük bir çocuk olarak koltuğuma
oturan hastamın bir gün kocaman bir
gülümsemeyle yanında eşi ile sonra,
çocuklarıyla ziyarete gelmesidir. Ortodontik
tedavi uzun soluklu bir tedavi olduğundan
büyüyen bir birey üzerinde bir şekilde
etkimizin olması, hatta sonra onları diş
hekimi olarak, meslektaş olarak görmek en
büyük mutluluğumuzdur.
Röportaj: Dr. Volkan Aykaç’04
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ÇOCUK

Çocuk Sağlığına Adanan Bir Hayat
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı Başkanı
Gülhis Deda’73 ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik...

KOLEJLİLER EKİM 2014

Tıp fakültesini isteyerek mi seçtiniz?
Çocukluk hayaliniz neydi?
Okula başladığım ilk günden itibaren tek
istediğim çocuk doktoru olmaktı. Bunda
benim hastası olduğum ve aşılarımı
yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim
dalı kurucularından olan Prof. Dr. Bahtiyar
Demirağ’ın büyük katkısı vardır. Kendisi çok
müşfik ve babacan bir doktordu. Ben de
sadece çocuk doktoru olmak istemiştim.
Şu anda da kendisinin de çalıştığı klinikte
çalışmam benim için büyük bir mutluluk.
Mesleğinizin gerektirdiği özveriler özel
hayatınızı etkiledi mi?
Eşim de doktor ve beyin cerrahı olduğu için
birbirimize hep destek olmaya çalıştık, bu
nedenle çok etkilediğini söyleyemeyeceğim
ama bu soruyu eşime sormanız gerekir.
Çocuklarınız da tıp alanına mı yöneldiler
yoksa başka konularda mı çalışıyorlar?
Sizin etkiniz oldu mu?
Kızım dede mesleği olan avukatlığı, oğlum ise
sanatı seçerek önce profesyonel fotoğrafçılık
okudu şimdi de moda direktörlüğü okuyor.
Benim çocuklarıma etkim herhalde tıbbı
seçmemeleri yönünde olmuş ki ikisi de bizim
mesleğimizi seçmedi.

“Mesleğimde başarılı olmak en
büyük isteğimdi”
Mesleğe başladığınız günkü hayalleriniz ile
bugün olduğunuz noktadaki durumunuz
örtüşüyor mu?
Mesleğimde başarılı olmak en büyük
isteğimdi. Ayrıca hayallerim arasında kansere
çare bulmakta vardı ancak seçtiğim bölüm
kanserle direkt ilişkili olmadığı için o hayalim
olamadı ancak mesleğimde erişebileceğim
en üst noktaya geldim, kendi çapımda da
başarılı oldum diye düşünüyorum.
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1956 yılında Ankara’da doğdu. İlk-orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamlayarak 1973 yılında mezun oldu. 1980 yılında
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasi yaptı.
1985 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. İki yıl mecburi hizmet yaptıktan sonra gene aynı hastanede Çocuk Nörolojisi yan
dalına başladı. Yan dal yaparken İsveç Karolinska Hastanesi’nde Klinik Nörofizyoloji Bölümü’ne giderek önce 6 ay, bir sonraki sene de 2,5
ay kalarak elektroensefalografi (EEG), elektronöromyografi (ENMG), uyarılmış potansiyeller ve uzun süreli EEG monitorizasyonu bizzat
kendi yaparak eğitim aldı. 1989 yılında Çocuk Nöroloğu ünvanını aldı ve 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim dalında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1993 yılında doçent, 2000 yılında da profesör oldu. Halen Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöroloji Bilim Dalı başkanlığını yapmaktadır. 2005 yılında muayenehane açtı ve o yıldan itibaren de iki
görevi birlikte yürütmektedir. Evli, 2 çocuk annesi ve bir torunu vardır.

Çocuk Nörolojisi alanında Türkiye’nin bugün
geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz?
Ülkemizdeki çocuk nörologları oldukça
başarılı ve gene ülkemizde akraba evliliği
%25 gibi çok yüksek oranda olduğu
için genetik nörolojik hastalıkları çok sık
görmekteyiz ve bu konuda diğer Avrupa
ülkelerine göre hasta zenginliğimiz çok
fazla ancak ne yazık ki yeterli laboratuvar
donanımımız olmadığı için bu hastaların
tanıları için yurt dışından teknik yardım
almak durumunda kalıyoruz.
Ülkemizde çocuk nörolojisi asistanlığı
eğitimi yeterli düzeyde mi sizce? Kendi
zamanınız ve yurt dışı ile bir karşılaştırma
yapar mısınız?
Şu anda ülkemizde pek çok üniversitede
çocuk nörolojisi yan dal eğitimi verilmekte
ve eğitim bir standarda oturtulmuş
durumda. Yan dal eğitimimiz Avrupa Çocuk
Nöroloji derneği tarafından da denetlenmiş
olup Avrupa Birliği standartlarına uygun
olduğu belirtilmiştir. Ülkemizdeki hasta
zenginliği de eğitimin kalitesini arttırmaktadır.
Benim zamanımda eğitim daha kısıtlı
merkezlede mevcuttu ve nörofizyoloji çocuk
nörolojisinde şimdiki kadar yaygın değildi.
Bu nedenle de ben yurt dışına da gitmek
gereğini duymuştum.
Kariyerinizin yurt dışı bölümü size neler
kattı?
Öncelikle fakülteye geçmemi çok kolaylaştırdı
ve bugünkü konumuma gelmemde de
katkısı oldu.
Türkiye’de sizin uzmanlık alanınızda
yayınlar ve kaynaklar yeterli mi? Uluslar
arası standartlar ile karşılaştırıldığında
neredeyiz?
Bildiğiniz gibi internet ile artık her türlü
yayın ve kitaba ulaşmak çok kolaylaştı.
Ayrıca derneğimiz de yan dal asistanları için
çocuk nöroloji kitabı çıkardı ve hepimizin o
kitapta bölümleri mevcut.

“Tecrübe bu konuda oldukça
önemli”
Sizin branşınızda hastalarla iletişim kurmak
yetişkinler ile uğraşan meslektaşlarınıza
göre çok daha zor olmalı? Bunu nasıl
başarıyorsunuz?
Tecrübe bu konuda oldukça önemli. Her
hastaya yaklaşım farklı olabiliyor, bunu
hastanın durum ve yaşına göre ayarlamanız
gerekiyor ve burada da tecrübe devreye
giriyor.

Hayatınızda ‘keşke’ dediğiniz pişmanlık
duyduğunuz anlarınız var mı?
Hayatımın akışını değiştiren önemli bir
pişmanlığım olmadı.
Kendi dalınızda iyileştirici tedavi dışında
koruyucu tedavi ile ilgili önerileriniz var mı?
Daha önce de bahsetmiştim, ülkemizde
akraba evliliği çok yüksek oranda bu da
genetik ve metabolik hastalıkların çok fazla
olmasına sebep oluyor. Mümkün olduğunca
akraba evliliği yapılmamasını öneriyorum.
Ayrıca ailede bilinen geni belli bir nörolojik
hastalık varsa gebelere doğum öncesi
genetik tayin yaptırarak bu hastalıkların
saptanması mümkün olabiliyor. Ayrıca gene
genetik geçişli ve geni bilinen nörolojik
hastalıklarda pre-implantasyon genetiği ile
sağlıklı bebek sahibi olmak da mümkün.

“Tıbbın alternatifi olmaz”
Alternatif tıp hakkındaki düşünceleriniz
nelerdir?
Tıbbın alternatifi olmaz, hastayı iyileştiren
her türlü yöntem tıbbın içindedir. Bize
öğretilen ve önemli olan önce hastaya zarar
vermemektir. Her türlü tedavinin fayda
ve zararları iyice araştırılıp hastaya öyle
uygulanması gerekir.
Mezuniyetten
sonraki
yaşamınızda
TED Ankara Koleji mezunu olmanın
size getirdiği olumlu katkılar oldu mu?
Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?
Ailenizde başka kolejli var mı ?
Ablam Kolejden 1964 mezunudur. Kolejli
olmamın en büyük avantajı yabancı dili akıcı
olarak konuşmam ve yazmamdır. Bu bana
meslek hayatımda büyük kolaylık sağladı
ve ilerlememe de büyük katkısı oldu. Ayrıca
sosyal olarak da kolej bizi çok iyi yetiştirdi.
Kolejliler birbirine çok bağlıdır, biz de halen
arkadaşlıklarımızı devam ettirip düzenli
olarak toplanıyoruz.
Bizim sormayı unutup sizin değinmek
istediğiniz başka hususlar var mı?
TED Ankara Koleji’ni yurt dışına (KKTC)
açılması çok olumlu, bunların sayısının
arttırılacağını
umuyorum.
Üniversite
kurulması da çok büyük bir adım. Tıp
fakültesi de kurulursa seve seve yardım
ederim, sadece ben değil tüm kolejli
doktorları bu yardımı yapacaklarından
eminim.
Sonuç olarak TED Ankara Kolejli olmak bir
ayrıcalıktır, bunu unutmamak gerekir.
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72 Yaşında Gelen Başarının Öyküsü
17 yaşında yüzme öğrenip 72 yaşında 26. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı’na katılan mezunlarımızdan Metin Atamer’61’in hikayesi.

1942 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu
Ankara’da, ortaokulu Talas’ta, liseyi Tarsus
Amerikan Koleji ve TED Ankara Koleji’nde
okuduktan sonra, üniversite eğitimini 1969
yılında ODTÜ Fizik Bölümü’nde tamamladı.
1970 ve 1972 yıllarında analitik cihazlar
konusunda Almanya’da ve Amerika’da eğitim
gördü. 1969 senesinde çalışmaya başladığı
şirketler gurubunda yönetici, yönetim kurulu
üyesi ve genel müdürlük yaptı. 1990 senesinde
Metkur ve Atamer adlı iki dış ticaret şirketi
kurdu. İsviçre’de bulunan Interwind Ltd.
adlı mühendislik şirketinin kurucu ortağı ve
yöneticisi, aynı zamanda Alaçatı Rüzgar Enerji
Santralı A.Ş.’nin kurucu ortağı, Çanakkale
İntepe 30.36 Megawatt rüzgar enerji santralı
projesinin kurucu ortağıdır. 1998 yılından
beri RESYAD kurucu üyesi ve Rüzgar Enerji
Santralları Yatırımcı İş Adamları Derneği’nin
Genel Sekreterliği’ni yapmaktadır.

Yüzmeye nasıl başladınız? Hobi olarak mı,
spor olarak mı?
Yüzmeye geç yaşlarda başladım. 16-17
yaşlarımda Heybeliada’da arkadaşlarımı
yüzerken seyrederek yüzmeyi öğrendim.
Daha sonraları spor olarak yapar, adalar arası
yüzerdim.

“Boğaz maratonuna 3 sene
çalıştım”
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Akıntılarla boğuşarak, deniz maratonu
yüzebilecek noktaya gelmeniz nasıl bir
süreçti, anlatır mısınız?
Oğlum Yiğit ve kızım Elif bu yüzme dalında
çok başarılı oldular. Milli mayo giyip Türkiye’yi
temsil ettiler. Şimdi onlar Masters yüzme
takımında yüzmekteler. Benden de spora geri
dönmemi istediler. Masters yüzme takımına
katıldım. Onlarla beraber idman yapıp,
yarışlara katıldım. Her yarışta bir madalya
alınca, 26. Kıtalararası Boğaz Maratonu’na
katılmayı arzu ettim. Bu Maraton için üç
sene boyunca çalıştım. Önce 1 km yüzme ile

Yarışa başlarken bir stratejiniz var mıydı?
Böyle yarışlarda önemli olan yarışı
nihayetlendirebilmektir.
Boğazda
bazı
yerlerde Karadeniz’den Marmara’ya doğru,
bazı yerlerde ise ters akıntı vardı. Bu nedenle
rota çizmek önemli idi. Yüzdüğümüz suyun
her zaman soğuk olması gerekmekteydi,
çünkü soğuk su Karadeniz’in suyu, nispeten
sıcak su ise ters akıntının suyu idi. Bu nedenle
bu hususa dikkat ettim.

Bu süreçte bizimle paylaşabileceğiniz ilginç
bir anınız var mı?
Her sabah 6.30 da kalkıp havuza giderken,
eşiminde bu idmanlara katılmasını teşvik
ettim. Şimdi her ikimizde sabah erkenden
kalkıp yüzmekteyiz. Kilolarımızda düşüş,
tansiyon değerlerimizde normalleşme
olduğunu izledik.

Yarış gününü, duygularınızı anlatır mısınız?
Ben Boğaz Maratonu’nu bitirmek için
bu yarışa katıldım. Amacım genç nesil
sporculara örnek olmaktı. Spordaki başarı,
düzenli yaşam gerektirir ve bu aynı zamanda
iş hayatına da yansır. Bu nedenle spor
yapmak her yaşta çok önemlidir. Elde ettiğim
dereceyi ödüllendirdiler, çok mutlu oldum.
Üçüncülükte benim için bir zaferdi.

26. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 72 yaşında katılan mezunlarımızdan
Yalçın Ener’60 ile boğazı yüzerek geçmesinin hikayesini konuştuk.
Yüzmeye nasıl başladınız? Hobi olarak mı,
spor olarak mı?
Bana yüzmeyi TSK’de yüzme dereceleri olan
dayım öğretti. Ortaokul yıllarımda Jacques
Cousteau’nun “Le Monde de Silence”
(Sessiz Dünya) filmi, deniz altı dünyasına ilgi
duymamı sağladı. 1977’de, Australian Diving
Academy’de SCUBA dalgıçlık kursunun temel
eğitimi ve ileri derecesini başarıyla bitirerek
PADI kayıtlı ilk Türk dalgıç oldum.

1941 doğumlu olan Yalçın Ener ilk, orta
lise eğitimini TED Ankara Kolej’inde
tamamladıktan sonra 1961 yılında
mezun olmuştur. Önce Orta Doğu Teknik
Üniversitesi’nde daha sonra da İngiltere’de
mühendislik eğitimi aldı.

1980’li yıllarda kronik bel ağrılarım, bir tedavi
olarak yüzmeye başlamama neden oldu.
Doktorlar havuzda belli hareketler ve yüzme
dışında uzun vadede başka bir tedavimin
olmadığını belirttiler. Böylece yüzme
yaşantımın vazgeçilmez bir unsuru oldu.

başlayıp, bir sene içerisinde 2 km mesafeye
çıktım. Bir parkurda 60 tur yüzmek, yaklaşık
55 dakikada tamamlanmaktaydı. Boğazdaki
akıntı ile toplayınca mesafe 6,3 km ediyordu
ki bana yetmekteydi.

“Üçüncülük benim için bir
zaferdi!”

Le Monde De Silence‘dan Boğazda Akıntıya
Karşı Yüzerek Geçmenin Hikayesi…

Bu yarışı kazandığınızda kaç yaşındaydınız?
26. Kıtalararası Boğaziçi Yarışı’na katıldığımda
72 yaşındaydım.

“Denizanalarını kulaçlarınızın
içine
çektiğinizi
bile
hissetmiyorsunuz.”
Sizce bu tür maratonlarda dayanıklılık,
teknik, strateji üçlüsü hangi öncelikte
sıralanır?
Her spor dalı dayanıklılık, teknik ve strateji
üzerinde
yapılır.
İdmanlı
değilseniz
böyle yarışa katılmayın, boğazdaki su
akıntılarını
bilmiyorsanız
sürprizlerle
karşılaşırsınız. Serbest stil kullananlar daha
hızlı yüzdüklerinden neticeyi daha kısa bir
zamanda almaktalar. Bu üç husus birbirinden
ayrılmayacak bir manzume.
Kazandığınızı
anladığınız
anda
ki
duygularınızı paylaşır mısınız?
Çok zorlu bir parkurda yarıştık, ben bu yarışa
sadece yarışı tamamlamak için girmiştim.
72 yaşında bronz madalya sahibi olduğumu
öğrenince dünyalar benim olmuştu.
Madalya alırken torunum beni çılgınlar gibi
alkışlıyordu. Belki oda ileride yüzme sporu
yapar böyle yarışlara girer.
Sizi, kutluyor, tüm sevdiklerinizle birlikte
uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.

Yarış gününü, duygularınızı anlatır mısınız?
Yarışın başlama şekli çok ilginçti. Dar bir
platformdan 1800 yüzücünün suya atlama
çabaları, kutup penguenlerinin fok balığı
saldırısı önünde denize atlayışlarını anımsattı.
O denli odaklanıyorsunuz ki normalde
tiksindiğiniz denizanalarını kulaçlarınızın
içinde çektiğinizi bile hissetmiyorsunuz.

Yarışa başlarken bir stratejiniz var mıydı?
Yarıştan bir gün önce Olimpiyat Komitesi
tüm yüzücüleri vapurla güzergâh üzerinde
gezdirerek birtakım bilgiler verdiler. Deniz
üzerinde 6,5km’nin ciddi bir mesafe
olduğunu görünce biraz tedirgin oldum.
Dereceye giremesem de yarışı bitirmem bile
benim için yeterli diye düşündüm.

“Yakınlarımda bir devriye botu
görseydim elimi kaldırabilirdim
belki”
Yarış esnasında hiç bırakmayı düşünecek
noktaya geldiniz mi?
Yarışın bitiş noktası Susuz Çeşme, Cemil
Topuz Parkı’ydı. O bölge ayrıca iki zıt akıntının
çarpıştığı yer olduğu için akıntı burnu olarak
da bilinir. Galatasaray Adası’nı geçince
yüzücünün sağa, kıyıya doğru yönelmesi
gerekiyor. O noktayı 50 - 60 metre kaçıranların
kıyıya ulaşmaları zorlaştığı için zamanında
kıyıya yönelmeyenler yarış sonrasında
vapurlarla denizden toplandılar. Yüzerken
Galatasaray Adası’nı göremedim. Dönüş
noktasını biraz geçtim ve en az 10 dakikamı
kıyıya yanaşabilmek için çırpınmayla
geçirdim. Beni iten ters akıntının etkisinden
kurtulunca kıyıya doğru yüzdüm ve kıyıyı
takip ederek bitişe ulaştım. Tüm enerjimin
bittiği o anda bir devriye botu görseydim
elimi kaldırabilirdim belki…

Sizce bu tür maratonlarda dayanıklılık,
teknik, strateji üçlüsü hangi öncelikte
sıralanır?
Maratonlarda en önemli unsur nefes ve kulaç
senkronizasyonudur. Strateji, teknik vb. daha
sonra gelir. Senkronizasyon iyi yapıldığında
olağandışı bir yorgunluk gelişmiyor.
Kazandığınızı
anladığınız
anda
ki
duygularınızı paylaşır mısınız?
Daha önce de belirttiğim gibi hedefim
yarışı sonuna kadar götürüp bitirebilmekti.
Kategorimde 8. olduğumu öğrenince o
anki haz ve mutluluğumu anlatamam.
Yarışı bitirmekle kalmamış, dereceye bile
girmiştim…
Sizi kutluyor, tüm sevdiklerinizle birlikte
uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz…
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Eğitimde “TEKIŞIK”ın İzinde

Yanımda getirdiğim bayrağı çıkarıp hizmetliye
“Al bu sana teslim. İyi sakla. Bayrak töreninde
direğe çekeceksin.” dedim.”

Evdeki çalışma odası yaptırdığı ilkokula
bakardı. O okula baktıkça ilk günkü
heyecanı hisseder ve yılmadan çalışırdı.
Benim en büyük mutluluğum dedeme bu
çalışmalarında eşlik etme şansına sahip
oldum. O vakfımız adına, ben de görev
aldığım diğer iş adamı dernekleri adına milli
eğitim şuralarına katıldık beraber. Dedetorun milli eğitim sistemimizin daha iyi bir
noktaya gelmesi için beraber çalıştık. TOBB
Eğitim Sektör Meclisi’nde beraber görev
alıyorduk vefatına kadar. Her toplantıda,
her fırsatta öğretmen yetiştirmenin eğitim
sistemimizin en önemli meselesi olduğunu
vurgulardı. İçinde iyi öğretmenler olmayan
en güzel, en teknolojik binaların anlamı
olmayacağını, öğretmen yetiştirmenin
binalardan, teknoloji yatırımlarından hatta
öğretim programlarından bile öncelikli
olduğunu sürekli dile getirdi, yazdı, anlattı.

Eylül ayında kaybettiğimiz değerli eğitimci Hüseyin Hüsnü Tekışık’ın eğitim dünyamıza katkılarını,
ideallerini, yatırımlarını torunu, mezunlarımızdan Üner Karabıyık’95 bizlerle paylaştı.

Sayın Karabıyık dedeniz, değerli eğitimci
Hüseyin Hüsnü Tekışık kimdir? Bize anlatır
mısınız?
Dedem
1928
yılında
Giresun’un
Şebinkarahisar
ilçesinde
doğmuştur.
1948 yılında Sivas Öğretmen Okulu’ndan
mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan
Bingöl’ün Karlıova ilçesine tayin olmuştur.
6 yıl öğretmenlik ve idarecilik yaptığı bu
dönemde, Millî Eğitim Bakanlığınca “Üstün
Başarılı” sayılmıştır.
1959 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji
Bölümü’nü bitirdikten sonra Millî Eğitim
Bakanlığı’nda çalışmış, Sivas ve Ankara’da
İlköğretim Müfettişliği yapmıştır. 1975
yılında emekli olmuştur.
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Meslek ve emeklilik hayatında 86 öğretmen
meslek kitabı ve okul ders kitabı yazıp
yayımlamıştır. Kitaplardan elde ettiği
gelirlerle Hakkâri’den Edirne’ye kadar 13
ilde 17 okul, 1 kültür merkezi, 1 halk eğitim
merkezi, 1 rehberlik araştırma merkezi
ve 1 öğretmen evi yaptırıp Millî Eğitim
Bakanlığına bağışladı. 1975-2013 yılları
arasında Çağdaş Eğitim Dergisi’ni çıkarmış
ve hayatı boyunca hep millî eğitimin
gelişmesi için çalışmalar yapmıştır.
Diyebiliriz ki ömrünü millî eğitime adamış
idealist bir öğretmen, eğitimci yazardır.
Dedem yaşamı ile hepimize örnek olmuş,

1977 yılında Ankara’da doğdu. Yükseliş
Koleji’nde başladığı ilk ve orta öğrenimini
TED Ankara Koleji’nde tamamladı.
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni
1998-1999 döneminde şeref derecesi
ile bitirdi. 2005 - 2009 yılları arasında
Ankara Ticaret Odası’nda Yönetim
Kurulu ve Meclis Üyesi olarak, 2010 2012 yılları arasında TOBB Ankara Genç
Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görev
yaptı. 2005 - 2013 yılları arasında Ankara
Ticaret Odası Meclis üyeliği yapmıştır.
TOBB Türkiye Eğitim Meclisi üyeliği, Ders
ve Kültür Kitapları Yayıncıları Meslek
Birliği (DEKMEB) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Yayıncılar Derneği Başkan Yardımcılığı,
Türkiye Yayıncılar Birliği, Yönetim Kurulu
Üyeliği, Anadolu Matbaacılık, Ambalaj,
Yayıncılık Geliştirme Derneği Yönetim
Kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte
olan Üner Karabıyık bir çocuk babasıdır.

insanların en hayırlısının insanlara hayırlı
olan olduğunu bizzat hayata geçirerek bize
göstermiştir.
Sayın Tekışık’ın anılarını yazdığı kitabı
okudum: Tekışık Öğretmenin Eğitim
Sevdası. Çok akıcı, sohbet eder gibi
anlatmış anılarını. Torunlarıyla bir araya
geldiğinde nasıl anlatırdı öğretmen olma
hikayesini?
Aslında tam da kitapta yazdığı şekilde
anlatırdı. Kitaptan okuyalım o bölümü
isterseniz:
“1948 Haziranında “PEKİYİ” derece ile mezun
oldum Sivas Öğretmen Okulundan. Sıra görev
almaya gelince “İstediği İl” sorusunun karşısına
hiç tereddütsüz “Vatanımda bayrağımın
dalgalandığı her yer!” diye yazdım ve sonra
atanma dilekçemi okul yönetimine verdim.
Sivas Öğretmen Okulu Müdürlüğünden
Bingöl Valiliğine atandığımla ilgili yazı Eylül
ayında geldi. Bingöl Valiliğinden beklediğim
yazı da geldi. Karlıova ilçesi Merkez İlkokuluna
atanmıştım. Aldım tahta bavulu önüme…

Önce Atatürk’ün Nutku’nu ve birkaç resmini,
bir de bayrak yerleştirdim özenle. Sonra
öğretmenlikle ilgili kitaplarımı ve ihtiyacım
olan eşyalarımı koydum bavula ve 20 yaşında
millî eğitime hizmet sevdalısı idealist bir
öğretmen olarak düştüm Bingöl yollarına…
Okul iki pencereli, 70 – 80 metrekarelik, iki odalı
bir toprak damdı. İçeri girdik. Genç bir hizmetli
karşıladı bizi. Ona, yeni atanan öğretmen
olduğumu söyledim. İki oda sınıf olarak
kullanılıyormuş. Odalardan biri hem sınıf, hem
de İlçe Millî Eğitim Memurunun (Müdürünün)
odasıymış. Odalara baktık. Sıraların çoğu kırık,
parçalar bir köşeye atılmış. Kırık olmayanlar
da eğilmiş bükülmüş. Öğretmen masası da
öyle... Dolapların kapakları sökülmüş. Yazı
tahtaları yine öyle. Türkiye haritaları yırtılmış,
çıtaları sallanıyordu. Atatürk resimleri solmuş,
sararmıştı...
Öğrencilere yeni gelen öğretmen olduğumu
söyleyip,
kendimi
tanıttım.
“Sıralar
oturulmayacak durumda. Bugün ki dersimiz;
sıraları, dolapları tamir etmek, okulu, çevresini
ve sınıfları temizlemek ve düzenlemektir.”
dedim. Sıraları dolapları, tamir edip okulu
düzenlerken bizi seyreden ve konuşmamızı
dinleyen yaşlı bir köylü, “Sen Essah
Öğretmensin Bey” dedi ve gitti!..
Tamir, temizlik ve düzenleme işleri bitmişti.
Derslere başlayabilirdik artık...
“Hocam, önemli bir noksanımız daha var.
Bayrağımız da eskidi, rüzgârda yırtıldı.”
dediler. “O da var.” dedim ve bavulumu açtım.

içerisinde, elinden geldiğince, yılmadan
“bir şey” yapsa emin olun yaşadığımız çevre
gerçekten çok daha güzel olur.

Dedeniz sadece yokluk, cehaletle
değil, bürokrasi ilgisizlik, bilinçsizlik,
adamsendecilikle de mücadele etmiş.
Birçok cephede savaş vermiş bu eğitim
mücadelesinde. Boşuna “Eğitim Paşası”
unvanını hak etmemiş. Pek çok kişinin
motivasyonunu düşürür, vazgeçirir böyle
bir durum. Dedeniz devam etme gücünü
nereden bulmuş?
Dedem, bir toplumun gelişmesinde
öğretmenlerin
önemli
olduğunu
düşünmekteydi ve topluma örnek bir
öğretmen ve idareci olarak yaşamını
sürdürmeliydi. Hayatı boyunca hep
öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla
çalışmış, daha sonra da bu çalışmalarından
eğitime destek vermek için maddi gelir
elde etmiştir. Amacı maddi gelir elde etmek
değil toplumu eğitecek olan öğretmenlere
yol göstermek olmuştur. Her zaman “Veren
el, alan elden üstündür.” düşüncesiyle
hareket etmiştir. O yüzden de yokluklar
ve engellemeler onun motivasyonunu
düşürmemiş aksine çalışma azmini artırmıştır.
Dedemin bize öğrettiği en önemli ilkelerden
birisi ise bir amaç uğruna yaşamak ve bu
amaca ulaşmak için yılmadan çalışmaktır.
Bugün yaşadığımız çevrede karşılaştığımız
olaylar insanları bazen yılgınlığa düşürüyor
ve “Tüm bu sorunlar karşısında ben ne
yapabilirim ki?” diyerek insanlar boş verip
hiçbir şey yapmıyor. Oysa herkes etki alanı

öğrencileri hiçbir zaman tanımamıştır.
Ancak 9 yıl önce Lenfoma Lösemi hastalığı
sırasında hastanedeki konsültasyon için
gelen doktorlar hasta ismini okuduktan
sonra “Hocam ben sizin bursunuzla eğitim
hayatımı tamamladım. Sizinle karşılaşmak
bu güne kısmetmiş.” ifadelerini kullandılar.
Dedemin bursu ile okuyan binlerce öğrenci,
şu anda Türkiye’nin dört bir yanında görev
yapmaktadır. Ne mutlu ona, ne mutlu bize!
Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme
Vakfı’nın misyonu nedir?
Kuruculuğunu dedem Hüseyin Hüsnü
Tekışık, anneannem Ayten Tekışık, annem
Işıl Karabıyık ve teyzelerim Betül Turan, Işık
Tekışık’ın yaptığı vakfın misyonunu bir kaç
cümleyle özetliyeyim:
Atatürk ilke ve inkılaplarına, vatanın
bütünlüğüne, milletin birliğine, millî,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti’ne sadık ve bağlı,
İnsan sevgisini, insanın şerefini ve emeğini
her şeyin üstünde görme konusunda bilinçli,
sorumlu ve bu konudaki davranışlarında
dürüst, samimi ve dirençli,
Vatanını ve milletini seven, daima
yüceltmeye çalışan; Türkiye Cumhuriyeti’ne
karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve
bunları davranış hâline getiren; aydın, akılcı,
sağduyulu, kendine güvenen, hoşgörülü,
araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı gençler
yetiştirmeye yardımcı olmaktır.
Ayrıca bu yolda başarı sağlanabilmesi için,
eğitim sistemimize ilişkin sorunları ortaya
koymak, çözüm yolları aramak ve önermek,
Türk millî eğitimine yön veren bilim
adamlarının, yöneticilerin, eğitimcilerin
ve
öğretmenlerin
deneyimlerinden
yararlanılabilecek
etkileşim
ortamları
yaratmak ve bu ortamlarda bilgi üretmek,
geliştirmek ve yaymaktır.

Biraz da verdiği bursları anlatır mısınız?
1985 yılında bir öğretmenin Tıp Fakültesini
kazanan oğlunun eğitim masraflarını
karşılayabilmek için ek iş olarak yaptığı
bir binada cam takarken apartmanın 5.
katından dengesini kaybedip düşmesi
sonucu vefat etmesi olayı dedemi çok
duygulandırıyor. Bunun üzerine vefat eden
öğretmenin okulu ve ailesi ile irtibata
geçerek bu öğrenciye burs veriyor. Ve 1986
yılında 30 çocukla başladığı burs serüveni
hâlâ devam etmektedir. Dedem, burs verdiği

Biz Tekışık ailesinin torunları olarak da
dedemizden bize miras kalan bu vakfın
geliştirilmesi, topluma faydalar sağlaması
amacıyla yönetimde yer alıp çalışmalarımıza
devam edeceğiz.
Dedem Hüseyin Hüsnü Tekışık için benimle
yapmış olduğunuz bu röportaja kendim ve
Tekışık ailesi adına sonsuz teşekkürler. Nur
içinde yat DEDEM...
Röportaj: Ayfer Niğdelioğlu’81
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
Soma’ya El Ver” Kampanyası ile Türk Eğitim
Derneği’nden 187 Öğrenciye Eğitim Bursu!
Bilindiği üzere, Soma’da yaşanan facia sonrasında Türk Eğitim Derneği “Soma’ya El Ver”
kampanyasını başlatmış ve mağdur çocuklarımıza eğitim bursu sağlamak üzere yardım toplamıştı.
Sürecin başından beri izleme ve değerlendirmesini yapan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); konuyla
ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarını, çalışmalar münferit sürdürüldüğü ve bir çocuğun birkaç
yerden burs alma durumu ortaya çıktığı için bir araya getirmiştir. Türk Eğitim Derneği (TED),
Milli Eğitim Vakfı (MEV), Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
eğitim burslarının sahiplerine doğru ve adil bir biçimde ulaştırılması amacıyla görüşmelerde
bulunmuştur. Görüşmelerde; Derneklerin topladıkları yardımları kendilerinin doğrudan, eğitim
kademelerine göre ayrıştırılmış çocuklara eğitim bursu olarak aktarması uygun bulunmuştur.
Bu kapsamda, TED, değerli bağışçılarının yaptığı yardımları, toplam 389 öğrenci arasından
belirlenen 187 öğrenciye eğitim bursu olarak aktaracaktır. Öğrenciler anaokulundan (3 yaştan
itibaren) lise son sınıfa kadar olan eğitim aralığındadır. TED, her eğitim-öğretim yılının Eylül ve
Haziran ayları arasında öğrencinin velisinin hesabına yatıracağı bursun yanında, her Ağustos
ayında bir burs tutarı kadar da kırtasiye gideri katkısı ile toplamda yıllık 1.500 TL eğitim yardımı ve TED Genel Merkezi burs uzmanlarıyla da
akademik, psiko-sosyal performansların izleme-değerlendirmesini yapacaktır.
Türk Eğitim Derneği’ne güvenerek kampanyamızı destekleyen tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunarız.
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Access Gençlik Kampına 100 Öğrenci Katıldı
Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile yürütülmekte olan “ACCESS–5 Projesi (Access Microscholarship Program)”
kapsamında düzenlenen “Access Gençlik Kampı-2014” Uludağ’da gerçekleşti.
“Geleceğin Yıldızları” tarafından organize edilen kampa, Access – 5 Projesine devam eden ve başarı şartlarını yerine getiren 100 öğrenci katıldı.
Kampta öğrenciler;
t"OBEJMJƞOHJMJ[DFPMBOFǘJUNFOMFSMFZPǘVOƞOHJMJ[DFQSPHSBN
tGBSLMàMLFEFOHFMFOEJǘFSLBNQÎMBSMBCJSFZTFMWFUBLNPZVOMBS
t%PǘBEBZBǵBNCFDFSJMFSJ
t%BOTWFHà[FMTBOBUMBS
t#VSTBHF[JTJ
tiƞOUFSOBUJPOBMEBZwUFNBMPSHBOJ[BTZPO
t,BNQHB[FUFTJ
t,BNQSBEZPTV
t'PUPǘSBGÎML
t%PǘBTQPSMBS
t"ǵÎMLLVMàQMFSJJMFFǘMFOFSFLLFOEJMFSJOJHFMJǵUJSNFGSTBUOCVMEV
“Access Projesi” kapsamında, her yıl maddi imkanları kısıtlı ancak başarılı, Devlet Okullarında eğitim gören 9. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak,
TED Okullarında İngilizce hazırlık kursu düzenlenmektedir. Her yıl seçilen 10 TED Okulunda yürütülen kursta, öğrencilere Program süresince 360
saat İngilizce eğitim verilmektedir. Bu yıl 5.’si düzenlenen Programdan, başladığı günden bugüne kadar yaklaşık 2000 öğrenci mezun olmuştur.

Türk Eğitim Derneği 2014 – 2015
Öğretim Yılına Altı Yeni TED Okuluyla
Merhaba Dedi
Eğitim ve öğretim kalitesini TED Okulları ve Üniversitesiyle
sürdürmekte olan Türk Eğitim Derneği, 2014 - 2015 öğretim
yılında altı yeni TED Okulunun açılışını yaptı. Böylece ülke
genelinde ve Kıbrıs’ta eğitim vermekte olan TED Okullarının
sayısı 31’e yükseldi. TED Adana, TED Çorum, TED Denizli, TED
İzmir, TED Rönesans ve TED Trabzon Kolejleri; Türk Eğitim
Derneği Okullarının yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan
eğitim - öğretim anlayışını bulundukları illere taşıyarak eğitim
kalitesini yukarı taşıyacaklar.

2014 – 2015 Öğretim Yılı Oryantasyon Programı TED Ankara Koleji’nin Ev
Sahipliğinde Gerçekleşti
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2014-2015 öğretim yılı oryantasyon programı 28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde, tüm TED Okullarından gelen 800 öğretmenin katılımıyla, Ankara’da
gerçekleştirildi.
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay’ın açış konuşmaları ile başlayan
program, Dr. Erdal Atabek’in “Günümüzün Öğretmenliği, Konumlar-Beklentiler, İşlevler”, Adnan Erbaş’ın “İletişim ve Kurum Kültürü” konulu
eğitimleri ve Soner Özer ve grubunun “Beden Perküsyonu ve Ritm Show’u” ile devam etmiştir.
Oryantasyon programı kapsamında TED Okullarında göreve başlayacak yabancı uyruklu öğretmenlerin sosyal ve akademik ortama kolay uyum
sağlamaları için, TED’in deneyimli öğretmenlerinin moderatörlüğünde atölye çalışmaları yapılmıştır.

TED Meşale Dergisi Artık e-dergi!
Yıllardır beğeni ile takip edilen TED Meşale Dergisi, yepyeni yüzü
ve tasarımı ile e-dergi formatına kavuştu. Dergimiz artık hem web
üzerinden hem akıllı cihazlar üzerinden okuyucularıyla buluşuyor.
Güncel eğitim dosyalarının yanı sıra iş ve sanat dünyasının önemli
isimleriyle yapılan röportajlar ve kültür - sanat, sağlık, teknoloji,
aktüel haberler ile hazırlanan dergimizi, İOS işletim sistemine
sahip cihazlarda app store’a, android işletim sistemine sahip diğer
cihazlarda ise google market’e “TED Meşale Dergisi” yazarak
ücretsiz indirebilirsiniz.
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Burslu Öğrencilerimiz Yine Göğsümüzü Kabarttı!
BURSLU ÖĞRENCİLER YERLEŞTİRME SONUÇLARI
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ADI-SOYADI

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

TUĞBERK OĞULCAN ÇAKICI
AHSEN ÇİLEK
BANU EBRU GÜLTEKİN
YİĞİTCAN AKSOY
DOĞA KURT
MERT CAN DEMİRAY
HÜSEYİN ALPEREN SUDAGEZER
YAĞIZ ÖNEN
DOĞUKAN ERKILIÇ
BÜŞRA ÖNER
HÜSEYİN KEMAL ÖZ
ALİ İHSAN DOĞAN
HAMZA BERDAN TANRIKULU
CENNET KARAALİ
BESTE ARTAR
RUVEYDA SİLAY
ŞEVVAL ŞAHİNGÖZ
MUSTAFA GÜLSEREN
NEFİSE GEYİK
ASIM EMRE BİÇER
MAİDE SELEN KUŞKONMAZ
BİLAL ZENGİN
AZİZ ÖMER KAVAK
EBRU ACAR
FURKAN YILDIRIM
BARAN KARAGÖZ
BAŞAK SANDAL
NİHAT DAL
OSMAN GENÇER
VEYSEL KARANİ GÖVEN
REYHAN AÇIKGÖZ
EZGİ KOYUKAN
SELAHATTİN CAN ÇİTOĞLU
ILGAZ EYİDOĞAN
SADIK BEYTAŞ
GİZEM YILMAZ
ÖZGÜR ZORLU
MUSA HARUN AYKAN
BÜŞRA KALEM
MELİH ACAR
UMUT KUMLU
MEHMET EMİN ELDEK
SALİH DURAK
GÖRKEM YÜKSEL
DAMLA ŞERİFE YASTI
HATİCE ÖZEKEN
ABDÜLKERİM GÖKKAYA
NECATİ ÖZCAN
ŞUHEDA YILDIRIM
ABDULLAH BAYSAL

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
ODTÜ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
TEDÜ
TEDÜ
TEDÜ
TEDÜ
TOBB ÜNİVERSİTESİ
KTÜ
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİLİĞİ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
KİMYA
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK
TIP FAKÜLTESİ
ÇAPA TIP FAKÜLTESİ
ÇAPA DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ECZACILIK
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İKTİSADİ İDARİ BİLM. FAKÜLTESİ (BURSLU)
MİMARLIK (BURSLU)
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ (BURSLU)
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ( BURSLU)
TIP FAKÜLTESİ (BURSLU)
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
TIP FAKÜLTESİ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
HUKUK FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Türk Eğitim Derneği’nin burslu öğrencileri, bu sene de Türkiye’nin
en iyi üniversitelerine girerek hepimizi gururlandırdı.
Üstün başarı göstererek, üniversite öğrenimine başlayan tüm evlatlarımızı yürekten kutlarız.

53

KAMPÜS

KOLEJLİLER EKİM 2014

Hi-Tech Sınıf ve Planetaryum Okulumuzda Hizmete Açıldı

Kanada ile Akademik Ortaklık Gelişerek Devam Ediyor

Eğitim teknolojilerini yakından takip eden okulumuz, 3D sınıfların ardından yeni öğretim yılında Hi-Tech sınıf ve Planeteryumu öğrenci ve
öğretmenlerin hizmetine sundu. Dünya’da ve Türkiye’de bu iki teknolojinin bir arada olduğu tek okul TED Ankara Koleji oldu.

ISE World’un yürütücüsü olduğu proje kapsamında TED Ankara Koleji’nden altı lise öğrencisi,
fizik öğretmenleri Enis Kasım Cihanoğlu’nun rehberliğinde Kanada’ya gitti. Bir ay süren Kanada
Nova Scotia Akademik Ay Programı’na katılan öğrencilert, 01 Ekim 2014 tarihinde ülkemize
döndü. Programı başarıyla tamamlayan gençler, hem akademik hem de kültürel açıdan
muhteşem bir deneyim yaşama fırsatını elde ettiler. Akademik ortaklığın bir parçası olmaktan
son derece mutlu olan gençler, yaşadıklarını ve öğrendiklerini arkadaşlarıyla paylaştılar. Proje,
iki ülke öğrencilerinin birbirini daha yakından tanıyarak farklı ülkelerdeki eğitim sistemleri ve
sosyo-kültürel değerler hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlıyor.

Lise binasında kurulan bu iki mekan, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay tarafından 1 Eylül Pazartesi günü öğretmenlere
tanıtıldı. Tamamen okulumuzun olanakları ile hazırlanan ve alanında bir ilk olan “Milli Mücadele ve Atatürk” konulu beş boyutlu film gösteriminin
ardından planetaryumda uzayı anlatan bir belgesel izleyen öğretmenler, yeni öğrenme ortamlarını öğrencilerden önce tanıma fırsatı buldular.

TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sunullah Salırlı Öğrencilerle Buluştu
TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sunullah Salırlı ’80, 24 Ekim 2014 Cuma günü İdari Bina Konferans Salonunda lise öğrencileriyle
buluştu. TEDCs Topluluğu ve Öğrenci Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine “TED’li olmak” üzerine gençlerle söyleşen Salırlı, kendisine yöneltilen
soruları da içtenlikle yanıtladı.
Sunullah Salırlı gerek mezun gerekse yönetici kimliğiyle öğrencilere “TED’li olmak” ve “Kolej Ruhu” kavramlarını şu sözlerle tarif etti: “TED’li olmak,
bir başka ifade ile Kolej Ruhu; Atatürk ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetine bağlı olmak, Cumhuriyetin hedeflerini daima ileri taşımaya çalışmak,
sosyal, spor, sanat ve bilimsel alanda en önde olduğunu bilmek, bu konuda eğitim aldığının bilinciyle davranmak, yaşamak ve özellikle de siz
öğrenci kardeşlerimize ömür boyunca aranızdaki kardeşliği, dostluğu devam ettirecek bir yapı oluşturmaktır.”
Hi-tech sınıfta izleyenlerin beş duyusuna hitap eden 7D sinema tekniği kullanılıyor. Oturulan platformun üç boyutlu görüntü ile uyumlu olarak
hareket ettiği, su, rüzgar, koku vb. efektlerle izleyeni sanal gerçekliğin içine çeken bu sistem sayesinde öğrenme daha kalıcı hale geliyor. 360
derece ve üç boyutlu görüntü sağlayan iç mekan bir kubbe olan planetaryum ise öğrencilerin uzayla ilgili gelişmeleri takip etmelerini, gök
cisimlerini tanımalarını ve evreni daha iyi kavramalarını sağlıyor.

TED Ankara Koleji’nin TED ailesinin ilk, en önemli ve en büyük okulu olduğunu belirten Sunullah Salırlı, “Bu okulla birlikte Türkiye’de 20.000’in
üzerinde öğrenci sayımız var. Bu sayı her geçen gün artıyor, yakın zamanda da bütün Türkiye’ye dağılacak. Bu şunu gösterecek; ülkemizde hangi
şehre giderseniz gidin, karşınızda bir TED’li göreceksiniz. Üstelik de size benzeyen, sizinle aynı donanımlara sahip, aynı eğitim seviyelerinden
geçmiş kişilerle karşılaşacaksınız ve onlarla iç tanışmadığınız halde aranızda bir güven bir birliktelik doğacak” dedi.

Okula Uyum Programı ile Yeni Döneme Başladılar

TED Ankara Koleji’nin her zaman öğrenci kapasitesinin iki, üç katı talep alan bir okul olduğunun altını çizen Salırlı, bazı okulların ve dershanelerin
çeşitli vaatlerle başarılı öğrencileri transfer ederek üniversite birincisi, ikincisi çıkarma peşinde olduklarını ve genel ortalama ile ilgilenmedikleri
konusuna eleştiri getirdi. TED Ankara Koleji yönetimi olarak üniversite derecelerini hiçbir zaman reklam malzemesi yapmadıklarını belirten Salırlı,
“Üniversite birincilerimiz, ikincilerimiz olsa da önemli olan genel ortalamanın yüksek olmasıdır” dedi.

2014-2015 öğretim yılında Anaokulu A1
grubu öğrencilerimiz ile ilkokula yeni başlayan
1-5. Sınıf öğrencilerimiz yeni döneme
erken başladılar. Öğrenciler öğretmenlerini,
arkadaşlarını ve okulu tanırlarken velilerimiz
için de çocuklarının yeni yaşantılarına
uyumlarını kolaylaştırıcı ve adaptasyonlarını
arttırıcı bilgiler içeren seminerler verildi.
Öğrenciler tam gün eğitimlerine 15 Eylül
Pazartesi günü başladılar.
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Bu yıl göreve başlayan Anaokulu Müdürümüz
Neşe Aşıcı Özmeriç, okulun açılışında yaptığı
konuşmada “1976 yılında ilkokul 1. sınıf
öğrencisi olarak adım attığım bu ikinci
yuvamda geçirdiğim yıllar içerisinde
mezunu, öğretmeni, velisi ve bugün de
Anaokulu Müdürü olarak sizlerle beraber
olmanın onurunu, gururunu ve heyecanını
yaşıyorum” dedi.
İlkokul ve Ortaokul Müdürümüz Zühal Üstündağ da açılışta öğrencilerimize seslendi. “Sevgili öğrencilerim; burada size düşen görev, sahip
olduğunuz değerleri korumak, ailenizi, okulunuzu, öğretmenlerinizi ve arkadaşlarınızı sevmek, doğaya ve çevreye duyarlı, çalışkan bireyler
olmaktır” diyerek tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diledi.

TED Ankara Koleji’nin eğitim felsefesinden de söz açan Başkan Salırlı, “Sadece üniversiteye girmeye odaklanmanın doğru olmadığını düşünüyorum.
Kampüsümüzde özellikle son yaptığımız yatırımlarla faaliyete geçen spor tesisimizde tam nizami ölçülerde spor sahalarımız var, sanat
merkezlerimiz var. Bugün birçok okul çok iyi matematik öğretebilir, fen öğretebilir, ama diğer konunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Kızımdan da biliyorum, basket oynamıştı okuldayken, onunla çok gurur duymuştuk. Yurt dışındaki üniversitelere başvuru yaptığınızda spor, sanat
ve sosyal etkinliklerde yer almış olmanız çok önemli” diyerek öğrencilere spor ve sanatla ilgilenmelerini tavsiye etti.
Bir öğrencinin “TED Ailesi ve TED Okulları sürekli gelişiyor, aynı şekilde verilen eğitimin de geliştiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna “Eğitimle ilgili
meyve vermek on yıllar sürüyor. Bugün yeni açılan bir TED Okulunun, TED Ankara Koleji seviyesine gelmesi uzun yıllar alacak ama yeni açılan TED
Okullarının şöyle bir şansı var: TED Ankara Koleji’nin, Türk Eğitim Derneği’nin 86 yıllık birikimini arkasında görebiliyorlar. Biz ve Türk Eğitim Derneği
bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Bu meşalenin Anadolu’nun her köşesine yayılması lazım” yanıtını verdi.
Konuşmasının sonunda öğrenciler, TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sunullah Salırlı’yı ayakta alkışladılar ve günün anısına plaket ve
çiçek sundular. Lise Müdürü Aydın Ünal ise eğitim ve öğretim konusundaki tüm yatırımlarda maddi ve manevi destekleri için kendisine teşekkür etti.
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Koleje ve Spora Tutkun Bir İş Adamı
Sn. Kemal Yüce’85 ile TEDFED amaçları kriterleri ve hedeflerini konuştuk.

TED-FED’in ana amacı bu mezun dernekleri
arasındaki koordinasyonu, sosyal ve kültürel
paylaşımı ve dayanışmayı sağlamak, TED
ailesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına
katkıda bulunmak, TED faaliyetlerini
desteklemek, TED kültürünü tanıtmak
yaymak ve yaşatmak, bu kapsamda projeler
üretmektir.

Kemal Yüce 1968 yılında Ankara’da
doğdu. İlk - Orta - Lise eğitimini TED
Ankara Koleji‘nde alarak 1985 yılında
mezun oldu. Yüksek Öğrenimini
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nde 1990 yılında
tamamladı ve İnşaat Mühendisi
olarak mezun oldu. Yüksek Lisans
eğitimini ise yine Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Ulaştırma Anabilim Dalı’nda
tamamlayarak 1994 yılında İnşaat
Yüksek Mühendisi olmaya hak kazandı.
2008 - 2012 yılları arasında Türkiye
Basketbol Federasyonunda Yönetim
Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Sayın Kemal Yüce,
Bize vakit ayırdığınız, bu güzel ve
bilgilendirici söyleşiyi yapma imkânı
verdiğiniz için teşekkür ederiz.
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Kemal
Yüce’yi
sizin
ağzınızdan
okurlarımıza tanıtmak istiyoruz. Bize
kendinizden, eğitim ve iş hayatınızdan
bahseder misiniz?
İlk, Orta ve Lise eğitimimi TED Ankara
Kolejinde tamamladım, bu eğitimin orta
son ve lise 1 sınıflarını ailemin A.B.D. de
bulunması nedeniyle orada geçirdim.
1985 Kolej mezunuyum. Daha sonra ODTÜ
İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1990
yılında Lisans, 1994 yılında ise Y. Lisans
diplomalarımı aldım.
1990 yılında üniversite mezuniyetimden
sonra 1996 yılına kadar ODTÜ İnş. Müh.
Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak
çalıştım, daha sonra 1996-1997 yılında
özel bir firmada inşaat mühendisi olarak
çalıştım. 1997 yılında kendi firmamı
kurarak İnşaat taahhüt sektöründe faaliyet
gösteren, özellikle Spor Tesislerinin yapımı
konusunda uzmanlaşmış bir inşaat firmasını
yönetmekteyim.

Öncelikli hedeflerimizi, mevcut mezun
derneklerimizi TEDFED bünyesine katmak,
mezun derneği olmayan TED okullarımıza
da mezun derneklerini kurmada destek
vermek olarak belirledik. Bu ana hedeflerin
yanı sıra yukarıdaki amaçlar doğrultusunda
da çalışmalar yapmaktayız, projeler
tasarlamaktayız.

Mayıs ayında TED Okulları Mezunları
Dernekleri
Federasyonu
(TEDFED)
Başkanı olarak göreve başladınız. Kısaca
kuruluş hikayesini, Federasyonun amacını
ve hedeflerini anlatır mısınız?
Türk Eğitim Derneği ülkenin önde gelen sivil
toplum örgütlerinden biri, eğitim alanında
ise en büyüğü. Çağdaş dünya ölçülerinde
eğitim vermek amacıyla, büyük önder
Atatürk’ün talimatıyla kurulan TED, bugün
ülkemizde 31 okul ile bu misyonu her geçen
gün büyüyerek sürdürmekte. Doğaldır ki
bu okullarımızın mezun dernekleri de aynı
paralelde çoğalacak ve büyüyecek. İşte

Sn. Başkan kurucu dernekler hangileridir?
Yönetim Kurulundaki temsil oranı nedir,
kriterleri nelerdir?
Kurucu derneklerimiz:
1. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
2. TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği
3. TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği
4. TED Bodrum Ankara Kolejliler Derneği
5. TED İstanbul Ankara kolejliler Derneği
Yönetim Kurulumuzda tüm üye dernekler
delege
sayıları
nisbetinde
temsil
edilmektedirler. Şu an 15 kişilik asil YK
listemizde Ankara MD’mizden 9, Kayseri ve
İstanbul MD’den 2’şer, Polatlı ve Bodrum
MD’den ise 1’er temsilci bulunmaktadır.
Temsil kriterleri üye derneklerin delege
sayıları ile doğru orantılı, her dernek delege
üyesi nisbetinde temsil edilmektedir.

yönü ile de esasında zorlukları son derece
fazla. Ona layık olabilmek, onun adını ve
mirasını taşıyabilmek ağırlığı olan bir durum.
Onun gibi olmak imkansız ama elimden
geldiğince aile mirasımıza sahip çıkmayı
ve onun bana öğrettiği yolda ilerlemeyi
kendime ilke edindim.

Bildiğimiz
kadarıyla
önümüzdeki
günlerde TED-FED olarak bir buluşma
organize ediyorsunuz. Detaylar hakkında
bilgi verir misiniz?
Evet çok yakında görevdeki Federasyon YK
üyeleri ile birlikte resmi Anıtkabir ziyaretimizi
gerçekleştireceğiz. Bu ziyarete bize üye tüm
derneklerin delegelerini ve YK üyelerini de
davet etmek istedik. Kalabalık bir katılım
ile bu coşkuyu paylaşmak istiyoruz. Hemen
akabinde aynı tarihte TED Ankara Kolejliler
SK Erkek A Takımızın Edirne Basket ile
yapacağı müsabakaya yine kalabalık bir
katılım göstermeyi planlıyoruz, akşamına
da tüm delegelerimizle Kolej IN’de bir araya
gelerek fikirlerimizi paylaşmak ve keyifli bir
gece geçirmeyi planlamaktayız.
TED Okulları Mezunları Dernekleri
Federasyonu Başkanı olarak sizin de
katıldığınız, tüm TED’li kuruluşların
oluşturduğu bir heyet olarak bu sene Mart
ayında Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah
Gül’e bir ziyaret gerçekleştirdiniz.
Ziyaretin amacı neydi, izlenimleriniz
nelerdir?
TED Başkanımız Selçuk Pehlivanoğlu
önderliğinde Cumhurbaşkanımız Sn.Abdullah
Gül’e bir ziyarette bulunduk. Kendisi ile
Türk Eğitim Sistemi ve eğitimde yaşanan
olumsuzluklar hakkında TED Ailesinin
görüşlerini aktardık. TED Ailesi hakkında
bilgiler verdik, TED’in eğitim sistemine ne gibi
katkılar yaptığından, öncü uygulamalarından
bahsettik. Başkanımız Sn. Selçuk Pehlivanoğlu,
Sn. Cumhurbaşkanımızdan özellikle eğitim
konusunda daha etkin rol alması konusunda
ricada bulundu. Sayın Abdullah Gül son derece
bilgili, tecrübeli, politika yapmadan gerçekçi
değerlendirmelerde bulunan, yapılan hataları
da rahatlıkla dile getiren birisi, bu yönü beni
oldukça etkiledi.

“Tüm uğraşıların yanında
basketbolla içiçe geçen yıllar”
Sn. Yüce, TED-FED ve diğer tüm
uğraşlarınızın yanı sıra bir spor adamı
olduğunuzu da biliyoruz. Biraz bundan
bahseder misiniz lütfen?
Kolej’deki yıllarımda ilkokul 4. sınıftan
itibaren okul ve kulüp basketbol
takımlarında basketbol oynadım. Daha
sonra TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünde
7 yıl hem altyapıda hem de A-Takım da
Basketbol Antrenörü olarak görev yaptım.
2002-2004 yılları arasında TED Ankara
Kolejliler Spor Kulübünde Yönetim Kurulu
üyesi, 2008-2012 yılları arasında da Türkiye

Basketbol Federasyonunda Yönetim Kurulu
üyesi olarak görev yaptım. Ayrıca 20032005 yılları arasında Genç Kolejliler Spor
Kulübünde Kurucu Başkan olarak görev
yaptım.
Geçen sene itibariyle de çocuklar için
Basketbol Eğitimi ile Temel Beceri
Koordinasyon Eğitimi veren bir spor
salonu ve spor okulu açtık. Burada
deneyimli eğitmenlerimizle altyapıdaki
öğrencilerimize spor eğitimi vermekteyiz.
Sn. Başkan, bildiğimiz kadarıyla TED
Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nde de aktif
göreviniz var. Bundan da kısaca bahseder
misiniz?
Federasyon seçimlerinden hemen sonra
Haziran ayında yapılan TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübü’nün genel kurulunda YK
üyesi olarak yer aldım. Bu görevi Spor
Kulübümüzün Başkanı Sn. Erman Ilıcak’ın
özel ricası nedeniyle kabul ettim. Konu Kolej
olunca öngörülen her görevi kabul etmek
bizim için aksi düşünülmeyecek bir durum.
Şimdi her iki kurumumuz için elimizden
gelen ne varsa ortaya koymak birinci
görevimiz olacaktır.

“Babam gibi olmak imkânsız…”
Efsane sporcu ve eğitimci Baba Rüştünün
oğlu olmak nasıl bir şey?
Öncelikle çok gurur verici. Ben babamın
mirasını hayatta her alanda dolu dolu
yaşayan ve hatta doğru söylemek gerekirse
bu mirastan fayda sağlayan birisiyim. Bu

Hobileriniz var mı? Biraz anlatır mısınız?
Temel hobim tabii ki Basketbol, hatta eşimle
bu konuda her daim tatlı kavgamız devam
eder. Şimdi 2 küçük kızım olduğundan
doğal olarak hobim onlar oldu. Şu an en
tatlı dönemlerinde olduklarından çok keyif
verici onlarla vakit geçirmek. Onlardan fırsat
buldukça müzik dinlemeyi severim. Geçen
sene motosiklet ehliyetimi aldım fırsat
buldukça iyi havalarda motora binmekten
keyif alıyorum. Bir de hafta sonları ailece
bahçede mangal keyfimiz var, Adana’lı bir
dostumdan kebap yapmayı öğrendim ve
oldukça da iddialıyım, kapımız tüm Kolej
Ailesine açıktır, keyifle bekleriz.
Kolejliler Dergisi için bir mezun olarak
sizinle yaptığımız bu söyleşiden ve
başarılarınızdan
camianın
büyük
keyif alacağı ve bilgileneceği şüphesiz.
Mezuniyetten sonraki yaşamınızda TED
Koleji mezunu olmanın size getirdiği
olumlu katkılar oldu mu? Bu konudaki
değerlendirmeniz nedir? Ailenizde başka
TED’li var mı?
Kız kardeşim’89 mezunu. Eşim TED Mezunu
değil ama 7 yıl Anaokulunda öğretmenlik
yaptığı için aileden sayılır hatta Kolej’in
daha iyi olması için benim kadar kafa yoran
birisidir. Öncelikle okulumuzda aldığımız
eğitimin bize verdiği birçok avantaj var
ve biz bu avantajları hayatın her yönünde
farkına varmasak da kullanıyoruz. TED
Ankara Koleji Mezunu olmanın iş ve cemiyet
hayatındaki avantajları tartışılamaz. TED’lileri
dünyanın her yöresinde bulursunuz.
Birbirimizle olan dayanışmamız da bizleri 1
adım öne çıkarmakta. Benim için bu büyük
ailenin parçası olmak gerçekten büyük
gurur ve onur.
Sn. Kemal Yüce, samimi cevaplarınız ve
Dergimize vakit ayırdığınız için teşekkür
eder, başta TED Okulları Mezunları
Dernekleri Federasyonu’ndaki göreviniz
olmak üzere diğer tüm görevlerinizde de
başarılarınızın devamını dileriz.
Ben de bana bu röportaj imkanını
sunduğunuz için sizlere teşekkür ederim
ve bana çok keyif veren dergimizin uzun
ömürlü olmasını dilerim.
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Türkiye Kupası’nda Çeyrek Finaldeyiz

Spor Okulları Başladı!

Erkek Basketbol Takımımız, Türkiye Kupası’nda
büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale
yükseldi. Rönesans TED Ankara Kolejliler, Sakarya’nın
ev sahipliğini yaptığı C Grubu’nda mücadele etti.
Kırmızı-lacivertli ekibimiz 2-4 Ekim tarihleri arasında,
tek devreli lig usulüne göre oynanan maçların ilkinde
Fenerbahçe Ülker’e 83-56 yenildi. İkinci maçında
İstanbul BŞB’yi 78-64 mağlup eden Rönesans TED
Ankara Kolejliler, üçüncü ve son maçında ise TOFAŞ’ı
86-81’lik skorla geçmeyi başardı.

Spor okullarımız 11 Ekim’de açıldı. Amacımız, sporsever öğrencilerimize bu sporları
sevdirmenin yanı sıra, fiziksel gelişmeleri sırasında uzman eğitmenlerle birlikte spor
alanında da gelişmelerine imkan sağlamaktır.
Kayıt Yeri ve Başvuru Telefonları
İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi
0 (312) 586 90 00/5100 - 0 (533) 270 73 75
TOBB - ETÜ TED Ankara Kolejliler Spor Salonu
0 (312) 220 30 35 - 0 (530) 370 42 93

Grubunu 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan
takımımız, Fenerbahçe Ülker’in ardından ikinci
sırada yer alarak adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Çeyrek finaldeki rakibimiz, tarihi daha sonra
açıklanacak, kura çekiminin ardından belli olacak. 4
grupta toplam 16 takımın mücadele ettiği Türkiye
Kupası’nda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan sekiz
takım çeyrek finale çıktı.

Liglerde Yeni Sezon
Kulüp takımlarımızın yer aldığı basketbol ve voleybol liglerinde 2014-2015 sezonu başladı. Erkek Basketbol Takımımız Türkiye Basketbol Ligi,
Kadın Basketbol Takımımız Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi ve Kadın Voleybol Takımımız Voleybol 3.Ligi’nde mücadele edecek. Erkek Basketbol
Takımımız, 11 Ekim’de başlayan lig mücadelesindeki ilk maçında deplasmanda İstanbul BŞB’yi 71-70 yendi. Kadın Basketbol Takımımızın maçlarının
başlama tarihi 25 Ekim olarak belirlenirken; Kadın Voleybol Takımımızın karşılaşmalarının başlama tarihi ise 2 Kasım olarak bildirildi.

Erkek Basketbol Takımımız:
RÖNESANS TED ANKARA KOLEJLİLER
Baş Antrenör
Yrd. Antrenör
Fizyoterapist
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: Burak Gören
: Tunç Girgin
: Şahin Susam

Yrd. Antrenör
Takım Menajeri
Masör

: Can Sevim
: Önder Malatyalı
: Levent Ovacık

Yrd. Antrenör
Kondisyoner
Malzeme Srm.

: Candost Volkan
: Hilmi Taşer
: Metin Topal

NO

AD-SOYAD

D.TARİHİ

BOY

POZİSYON

3

Muhammed Baygül

1992

1.95

G

4

Marques Oscar Green

1982

1.65

G

5

Berent Kavaklıoğlu (Takım Kaptanı)

1986

1.85

G

6

Kaan Sarıaslan

1997

1.93

F

7

Matthew Gatens

1989

1.95

F

9

Önder Külçebaş

1981

2.05

PF

10

Polat Kaya

1986

1.97

F

14

Abdul Wahab Alade Aminu

1987

2.10

P

15

Vanja Plisnic

1980

2.07

P

17

Ayberk Olmaz

1996

2.10

P

24

Clay Tucker

1980

1.96

G
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Predrag Samardziski

1986

2.15

P
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Kolejliler En İyilerle Çalışır
KİD başkanı Hakan Çınar, Kolejli İşadamları Derneği’nin amaç ve hedeflerini anlattı

stant kuruldu. Konularında uzman birçok
Kolejli çeşitli konulardaki görüş, tecrübe ve
birikimlerini bizlerle paylaştı. Zirvede Kolejli
iş insanları tanıştı, kaynaştı, ortak iş imkânları
üzerinde görüşmeler yaptı. Filiz yeşermeye
başlamıştı.
Önümüzdeki
günlerde
yayınlanacak ve TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği’nin tüm üyelerine ulaştırılacak
olan Zirve 2014 Kataloğunda, üyelerimiz,
katılan firmalar, yapılan konuşmalar ve
konuşmacılar hakkında ayrıntılı bilgiye
ulaşabilirsiniz.

Bilge Karaömeroğlu, Serhat İpek, M. Hakan Çınar, Sani Şener,
Nuray Demirer, Zafer İbrişim ve Uğur Çimen

Değerli Kolej Ailesi,
Öncelikle Kolejli bir kuruluş olan Kolejli
İşadamları Derneği’nin başkanı olmaktan
duyduğum onur ve mutluluğu sizlerle
paylaşmak
isterim.
Bulunduğumuz
makamlar gelip geçicidir. Kolejlilik ruhu ise
okula başladığımız ilk günden mezara kadar
devam eden ulvi bir süreçtir. Önemli olan bu
süreç zarfında Kolejlilik ruhunu yaşatmak,
yüceltmek ve gelecek nesillere aşılamaktır.
Bu ruhun, sevginin ve bağlılığın yaşaması
için sadece
Kolej’i ve Kolejlileri çok
seviyorum demek yeterli değildir. Bu ruhun
filizlenmesi, yeşermesi ve kök salması için
hepimizin yetenekleri ve bilgi birikimi
ölçüsünde bu ruhu beslemesi gerekir.
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Biz Kolejli iş insanları tam da bu amaçla
beş sene önce bir araya gelerek bir dernek
kurduk. Amacımız Kolejli iş insanlarını
buluşturmak, her biri kendi dalında çok
başarılı dostlarımızın birikimlerini paylaşıp
ortak girişimlerde bulunarak, kendi iş
potansiyellerini ve ülkemiz ekonomisine
katkılarını artırmaktı.

Bu amaca yönelik olarak “Kolejli En İyilerle
Çalışır” prensibini hayata geçirmek için 24
-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Kolejli İşadamları
Zirvesi’ni gerçekleştirdik. Zirveye 115 firma
katıldı. Kolejli kuruşlarla birlikte toplam 154

Üyelerimizi
değişik
konularda
bilgilendirmek amacı ile her ay düzenli
olarak
gerçekleştirdiğimiz
sektörel
toplantılara ekonomi, ticaret, hukuk, dış
politika, eğitim gibi çeşitli konularda her biri
Türkiye ve hatta dünya çapında isim yapmış
konuşmacılar katılmaktadır. Önümüzdeki
günlerde amacımız bu bilgilendirme
toplantılarını daha geniş bir tabana
yaymak; mezunlarımızı ve öğrencilerimizi
de kapsayacak şekilde eğitim seminerleri
düzenlemektir.
Planladığımız
tüzük
değişikliği ile gençlerimizin de derneğimize
üye olma yolundaki engeller kaldırıldığında

M. Hakan Çınar’78

yaratılacak enerji ve sinerji ile, bu programlar
nitelik ve nicelik olarak çok daha yüksek
seviyelere ulaşacaktır.

İlk zirve ile filizi beraber yeşerttik. Kök
salması için de elbirliği ile çalışmamız en
büyük dileğimizdir.

Diğer taraftan Kolejli İşadamları Derneği
olarak, üyelerimizin ve Ankaralı işadamlarının
büyük bir sorunu olan Ankara’dan direk uçuş
sayılarının sınırlı olması konusunda girişimde
bulunmaktayız. Bu konu ile ilgili olarak
geçtiğimiz günlerde TAV Havalimanları
Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Sn. Sani
Şener’e bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret
kapsamında,
kendisini
çalışmalarımız
hakkında
bilgilendirdik,
sorunlarımızı
ileterek kendisinden değerli öneri ve
görüşler aldık.

İlk “Zirve” ile ilgili aldığımız olumlu
eleştiriler ve memnuniyet bize itici güç
oldu ve ikinci zirve için çalışmalarımızı
hemen başlattık. Bilindiği gibi ilk zirveye
sadece TED Ankara Koleji mezun ve
velileri iştirak etmişti. İkinci zirveye tüm
TED okulları mezunları ve kurucuları da
davetlimiz olacaktır. ”Türkiye Kolejlileri”
bir araya geldiğinde filizin kök salması
için gerekli ortam yaratılmış olacaktır. İlk
zirvede olduğu gibi ikinci zirvede de siz

dostlarımızın yanımızda olması ve bize
destek vermesi gücümüze güç katacaktır.
Kolejli ruhunu beraber yaşattık, yücelttik
ve yüceltmeye devam edeceğiz. Bu ruhun
ilelebet yaşaması için gayret gösteren siz
saygıdeğer dostlarımı sevgi ve saygı ile
kucaklıyor, yeni öğretim döneminin ve yeni
yılın hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve
başarı getirmesini en içten duygularımla
temenni ediyorum.
M. Hakan Çınar’78
Kolejli İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm bunların yanı sıra KİD olarak, Türkiye’nin
demokratikleşme sürecinde sivil toplum
kuruluşlarına önemli görevler düştüğüne
olan inancımızla, STK Kanunu için bir çalışma
yürütmekteyiz. STK’ların hukuk mevzuatında
ayrı bir başlık altında güvenceye alınması
konusunda Türkiye’nin önemli sivil toplum
kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek bir
platform oluşturmayı hedeflemekteyiz.
Yukarıda bahsettiğimiz çalışma ve girişimleri
önümüzdeki dönemlerde daha etkin ve
verimli hale getirmek için tüm Kolejlilerin
desteğini bizden esirgemeyeceğine olan
inancımız tamdır.
Bizim de sizin güven ve desteğinize
layık olmak için elimizden gelen gayreti
göstereceğimizden emin olmanızı ümit
ederiz.
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
Peşin

%5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

7 Renk Sigorta 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

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

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

%5
%3

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

%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
F. 0 312 467 08 85 www.besthotel.com.tr

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

Konaklama %40
Teras Restoran
%15
City Hotel
Oyak 415.Cad. 412. Sok. No: 8 Çankaya / Ankara
T. 0 312 495 01 02 F. 0 312 495 48 44
www.cityresidencehotel.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

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

Bach-çe Sanat Atölyesi
Koru Mah. 2562 Sok. Azatbey Sit. No:35 Çayyolu / Ankara
T. 0 312 236 77 17
www.bahcesanat.com

Peşin

%10

%5

Can Stea Sig.Ara.Hiz.Ltd.Şti.
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

Temmuz, Ağustos
Aylarında %10,
Diğer Aylarda %15
Çeşme Ladin Otel
Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme / İzmir
T. 0 232 724 83 27 F. 0 232 724 70 39
www.ladinotel.com.tr

%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

Hotel Yeni
Sanayi Cad. No: 5/B Ulus / Ankara
T. 0 312 310 47 20 F. 0 312 311 84 39
www.hotelyeni.com

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

Kupon Kodu: KOLEJ

%20

%10

%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

%25

%20

Kupon Kodu:
00130 64

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

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

Satış Ürünleri Hariç

%30

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

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

%30

%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

%10
Ka-Ergun Halı 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

KOKETİM
0-12 yaş kız çocuklarına özel online butik
T. 0 850 500 09 50
iletisim@koketim.com www.koketim.com

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

%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

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

%20

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

GEN-ART Kadın Sağlığı
Tüp Bebek ve Üreme Biyoteknolojisi Merkezi
Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara
T. 0 312 442 63 84 F. 0 312 442 63 87 www.genart.com.tr

Tek Yataklı Oda 65 TL
İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150TL
(Açık büfe kahvaltı ve
KDV dahildir.)

%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

%10

%10
Hayatın Ritmi Concept Art Center
C.Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/2 Balgat / Ankara
GSM. 0 535 277 01 78
hayatinritmi.cac@gmail.com

%10

%50 TÜRK TABİBLER
BİRLİĞİ LİSTE FİYATI
ÜZERİNDEN
Biofiz Sağlık Medikal İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Öveçler Mah. 1332 Sok. No:15 Çankaya / Ankara
T. 0 312 473 88 55 F. 0 312 473 72 22
www.ankaracerrahimerkezi.com

Fora Apart Otel Datça
Ali Osman Çetiner Cad. No:11 Kumluk Plaji Datça / Muğla
T. 0 252 712 48 00 F. 0 252 712 05 40
www.otelfora.com

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

%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

%10

%5 Otel, %20 Bilet,
%2 Tatil Otelleri,
%40 Vize
İşlemleri

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

Ekipmanda
Elmas
Uçlarda

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

%10
Koza Suite Hotel
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0 312 446 60 67 F. 0 312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr www.kozaotel.com.tr

%20
Liv Hospital
Bestekar Sok. No:8 06680 Kavaklıdere / Ankara
T. 444 4 548 F. 0 850 222 2 548
info@livhospital.com.tr www.livhospital.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

%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

%15
LVZZ Hotel
Yokuşbaşı Mah. Akdeniz Cad. No:4 Bodrum / Muğla
T. 0 252 313 30 00 F. 0 252 313 10 99
www.lvzz.hotel.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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%20
Dream Story Photography
GSM. 0 532 220 76 01
www.dreamstory.net

%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

Ticarethane %10
Sanayi %3
Mesken %4
Esko Elektrik Enerjisi İth.İhr. ve Toptan Satış A.Ş.
Dolapdere Cad. No:87/2 Pangaltı Şişli / İstanbul
T. 0 212 438 63 88 F. 0 212 234 42 46
www.eskotoptan.com.tr

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

%10
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar
Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
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

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
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%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

%30 İndirim
Göz Muayenelerinde 15 TL
FTR Muayenelerinde 10TL
Fark Uygulanacaktır

Özel İlgi Göz KBB Fizik Ted. Hast. Merkezi
Ziyabey Cad. 1421. Sok. No: 9 Balgat / Ankara
T. 0 312 287 77 33 F. 0 312 285 05 08
www.ilgigozkbb.com

%20
Özel Medsentez Polikliniği
Büyükelçi Sok. No:12/A Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 428 18 28 F. 0 312 428 18 27
www.medsentez.com

Özel Bütünsel Sağlik Polikliniği
Arjantin Cad. No:17/8 GOP / Ankara
T. 0 312 467 26 26 F. 0 312 467 26 44
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

Prof.Dr. Erkan Tarhan
KBB ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı
Ankara Tic. Mrkz. A Blok Kat:3 D:18 Çukurambar Çankaya / Ankara
T. 0 312 284 19 20 F. 0 312 284 19 20 www.profdrerkantarhan.com

%5
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Transfer 312
Demirhendek Cad. No:71 Altındağ / Ankara
T. 0 312 911 23 12 F. 0 312 911 23 12
www.transfer312.com

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

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

2 ders ücretsiz

%25

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

%20

ÖSS’nin Karşılamadığı
Durumlarda %15
Fark Ücretlerinden %20
TTB Fiyatları Üzerinden
%20

Suna 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.sunakorat.com

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

%10

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

SAKURA Kadın Hast. ve Doğum Merkezi
Mutlukent Mah. Angora Bulvarı No:178 Beysukent / Ankara
T. 0 312 236 66 11 F. 0 312 236 09 00
info@sakuraklinik.com www.sakuraklinik.com

%10
Özel Kudret International Hospital
GMK Bulvarı No: 81 Maltepe / Çankaya / Ankara
T. 444 44 10 F. 0 312 229 98 68
www.kudretinternational.com

%10

Zorunlu Sigorta
Poliçeleri Hariç
ÖZ-TUĞ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
J.F. Kennedy Cad. No: 28/47 Kavaklıdere / Çankaya / Ankara
T. 0 312 427 67 32 - 0 312 427 67 34 F. 0 312 427 38 66
www.danismaniniz.com

Pilatesport
Bağdat Cad. No:401/1 Suadiye / İstanbul
T. 0 216 474 67 43
www.pilatesport.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

%50

Özel Du-Çe Fizik Tedavi ve Reh. Merkezi
Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sok. No:9 Çankaya / Ankara
T. 0 312 439 28 11 F. 0 312 442 97 09
www.ducefiziktedavi.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

TTB Fiyatları Üzerinden

%15

%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

%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

Yurtdışı tur

40€-50€
Yurtiçi tur %5
Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti.
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

%15
Türk - İngiliz Kültür Derneği
Bestekar Sok. No:32 06680 - Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 419 18 44 F. 0 312 418 54 04
www.tba.org.tr

%20
YÜZDE95
Online Anket ve Araştırma Danışmanlığı Hizmetleri
T. 0 850 500 09 50
communication@01095010.com www.yuzde95.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 82
www.wse.com.tr

65

KAYBETTİKLERİMİZ

Gürgan Gümüş
Aykut’54
1954 mezunlarımızdan Sayın
Gürgan Gümüş Aykut’u kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Eren Balamir Şenol’60

66

1960 mezunlarımızdan Sayın Eren
Balamir Şenol’u kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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Aysın Türkdoğan’54

Tunca Ekin’59

Melih Altınoklar’65

1954 mezunlarımızdan Sayın
Aysın Türkdoğan’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1959 mezunlarımızdan Sayın
Tunca Ekin’i kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1965 mezunlarımızdan Sayın
Melih Altınoklar’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ateş Özön’61
(Ortaokul)

Şemsettin Çizmen’63

Selçuk Tokgöz’77

1963 mezunlarımızdan Sayın
Şemsettin Çizmen’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1977 mezunlarımızdan Sayın
Selçuk Tokgöz’ü kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1961 ortaokul mezunlarımızdan
Sayın Ateş Özön’ü kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Aysun
Özdemiroğlu’69

Aziz Naci Şahin’71

1969 mezunlarımızdan Sayın
Aysun Özdemiroğlu’nu kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1971 mezunlarımızdan Sayın Aziz
Naci Şahin’i kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Mehmet Fatih
Ozantürk’78
1978 mezunlarımızdan Sayın
Mehmet Fatih Ozantürk’ü
kaybettik. Kendisine Allah’tan
rahmet, sevenlerine başsağlığı
dileriz.
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