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BAŞKAN’DAN MESAJ

Değerli Kolejli Dostlar,

Bir yılı daha geride bıraktık, sevinçleri, heyecanları, 

hüzünleri, üzüntüleri paylaştık hep birlikte.

 

Yıla büyük heyecan ve coşkuyla yaşanan Genel 

Kurulumuz ile başladık. Yıl boyu süren etkinliklerimize 

her defasında Kolejli dostlarımızın, ağabey ve 

ablalarımızın daha yoğun ilgi ve katılımı gurur verdi. 

Tüm TED’li kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz 

şenlikler, konserler, organizasyonlar ve projelerle 

bağlarımızı daha da güçlendirmeye, Kolejli ruhunu 

yaşatmaya çalıştık.  

Bu yıl Kolejli mezunlar olarak bir ilke imza attik. 

Mezunlarımız ve Ankara Kolejli kardeşlerimizle birlikte 

okulumuz çevresindeki ODTÜ arazisi içine 10000 fidan 

dikerek önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza 

atmanın gururunu yaşadık.

 

Sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz destek 

çerçevesinde AKUT’a ev sahipliği yaptık. 

Kolejli ruhunu pekiştirmek, işbirliği ve dayanışmamızı 

artırmak amaçlı projelerimizden biri olarak sadece TED 

Ankara Kolejlileri buluşturan ”Kolej Connect”i hayata 

geçirdik. Biz bize olduğumuz duygusunu güçlendiren, 

birbirimizi bulmamıza, birbirimize ulaşmamıza imkan 

sağlayan sanal dünya, Kolejlilerin dünyası, kullanıma 

sunuldu.

Kolejlilere yakışır bir yılbaşı kokteyli ile 2014’e veda ettik. Keyifli müzikler ve ikramlarla 500’e yakın Kolejlinin katılımıyla 

gerçekleşen yılbaşı kokteylimizde, sizleri bir araya getirerek keyifli anlar yaşatabildiysek ne mutlu bize.

Yıl boyunca Kolejli müzisyen arkadaşlarımızı tüm mezunlarımızla buluşturmaya yönelik keyifli organizasyonlar yaptık. Bu 

ve diğer etkinliklerimiz gibi, mezunlarımız ve velilerimiz tarafından ilgiyle izlenen K-seminer ve K-Sohbet etkinliklerimiz  

yeni senede de ilginç konular ve konuklarla devam edecek.

 

Bunların yanısıra, tüm sene boyunca, kolejIN’in spor tesisleri, restoranı, barı ile gerçekten bizim evimiz olduğunu 

görmek bizleri son derece mutlu etti. “Bizim evimiz” kolejIN’imize bugüne kadar emeği geçen, şu anda varlığını 

sürdürmesi için çalışan herkese teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Ve en önemlisi tüm bu süreçte, etkinliklerde bizlerle 

birlikte olarak verdiğiniz destek ve güç için sizlere de şükranlarımızı sunarız.

 

Koca bir yılı daha geride bırakırken, 2015’in tüm güzelliklerini ve mutluluklarını birlikte karşılamak dileğiyle… 

Kolejli sevgi ve saygılarımı sunarım.

Genel Başkan

M.Kutluhan Olcay’93

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

Göklerde Uçma Hayalini Göklerde Uçanları Tasarlayarak 

Gidermiş.. Çok İyi Bir Mühendis ve Sporcu…

TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özcan Ertem’79 havacılık endüstrisinin 

bilinmeyenlerini sizin için anlattı.

Sayın Özcan Ertem görevinizi ve kariyer 

geçmişinizi anlatır mısınız?

Buraya tasarım mühendisi olarak girdim. 

Daha sonra çeşitli kademelerde görev 

aldım. Bir dönem TUSAŞ’ın (İngilizce’de 

TAI’yi kullanıyoruz) mühendislik direktörlüğü 

görevini yürüttüm. Daha sonra organizasyonda 

bir değişiklik yaptık ve ürünlerimizi uçak, 

helikopter, insansız hava araçları ve uydular 

olarak ayırdık. Ben uçak bölümünün başına 

geçtim. Şu anda uçaklardan sorumlu Genel 

Müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum.

Küçüklüğünüzdeki rüyalarınız, genç 

yaşlardaki beklentileriniz, bugün 

olduğunuz konumla örtüşüyor mu?

Bunun net cevabı, “evet”. Ben aslında 

havacılığa ortaokulda model uçak yaparak 

başladım. Bizim dönemimizde pilot 

olmak için Hava Harp Okulu’na girmek 

gerekiyordu. Boyum 1.85’i geçince ve 

gözlerim de bozulunca Hava Harp Okulu’na 

giremeyeceğim anlaşıldı. Ben de uçak 

mühendisi olmaya karar verdim. 1987 

yılında görev aldığım Türk Hava Kurumu’nda 

hem uçakların bakımını üstlendim, hem de 

ortaokul hayalime kavuşup sivil pilot oldum. 

Şimdi TUSAŞ’ta uçak yapan bir ekibin 

başındayım. Daha ne isteyebilirim. 

Ama uçma hayalimden de hiç kopmadım. 

Hatta 2008’de test pilotumuzun arkasında 

F-16 uçağıyla bir saat uçtum. O zamana 

kadar yaptığım 400 saatlik uçuşa hiç 

benzemeyen müthiş bir deneyimdi. Tüm 

fiziksel ve zihinsel hazırlığıma karşın, savaş 

pilotluğunun ne kadar güç bir meslek 

olduğunu o sesten hızlı uçuşla yaşamış 

oldum. Ama hayalime de kavuşmuş oldum.

Biraz da sporcu kimliğinizden bahseder 

misiniz?

Boyumun uzaması beni pilotluktan aldı ama 

basketbola götürdü. Kolej’de ortaokulda 

Nuri Turan Hocamızla beraber atletizm 

yapıyorduk. Lise 1’e kadar hep en ön sırada 

oturan bir atletizm tutkunuydum. Lise 

2’de uzayıp en arkaya geçince basketbol 

başladı. Kolej’de oynayacak kadar iyi 

değildim ama üniversitede basketbolumu 

geliştirerek önce ODTÜ Spor Kulübü’nde 

sonra Çukurova Sanayi takımında 1.Lig’de 

basketbol oynadım. Kolej’de oynamak yıllar 

sonra Rahmetli Rüştü Baba ve Rahmetli 

Mehmet Mağdenli’nin çağrısıyla nasip oldu. 

Benim için basketbol ve Kolej hep bir bütün 

oldu ve hayatıma çok şey kattı.

Sizin Avrasya maratonuna bir kuruluşa 

destek vermek için katıldığınızla ilgili bir 

duyum aldık. Kısaca bahseder misiniz?

1984 mezunu kız kardeşim Petek Ersözoğlu, 

İstanbul’da yaşadığı dönemde Ana Çocuk 

Eğitim Vakfı (AÇEV) adına okuma yazma 

bilmeyen kadınlara gönüllü öğretmenlik 

yapıyordu. Ben de ondan aldığım ilhamla 

önce Antalya’da, daha sonra da İstanbul 

Maratonu’nda, AÇEV’e bağış toplamak üzere 

10 km koşmayı denedim. 7,5 kilometreden 

sonra ara ara yürüdüğüm bu yarışları bir 

saat civarında bitirdim. Zaten amacım 

da bitirmekti. Bundan sonra da bu tür 

faaliyetlere katılmaya devam edeceğim. 

Bu yoğun tempoda aileye ne kadar zaman 

ayırabiliyorsunuz? Aklınızda hep uçaklar 

mı var?

Üç çocuk sahibi bir baba olarak boş zamanlarım 

genellikle servis söförü gibi geçiyor. Basketbol 

oynamayı hala çok seviyorum. Ama onun 

dışında çok fazla boş zamanım var diyemem. 

Yönetici mühendis olarak aklımda hep 

“Projenin geleceği ne olacak? Siparişleri 

hemen alabilecek miyiz? Kullanıcı ne bekler 

ve biz nasıl sunmalıyız? İlgilenen alıcı ülkelere 

ihraç için ne yapmalıyız?” gibi sorular var. 

1979 TED Ankara Koleji mezunu olan 

Özcan Ertem bir yıl İTÜ’de, sonra da dört 

yıl ODTÜ Havacılık Mühendisliği’nde 

okuyarak 1984 yılında Bölümün ilk 

mezunlarından biri olarak mezun oldu. 

1987 yılında ODTÜ’de yüksek lisansını 

tamamladı. Üç yıl Türk Hava Kurumunda 

çalıştıktan sonra 1990 yılında TUSAŞ’da 

çalışmaya başladı.

“Halkımız havacılık endüstrisine 
çok ilgi duyuyor”

Ülkemizde havacılık endüstrisine ilgi 

nasıl? Dünyada, bu alandaki teknolojik 

gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz?

Öncelikle halkımız havacılık endüstrisine 

çok ilgi duyuyor. Özellikle araştırarak doğru 

bilgilenmek isteyenler çok fazla. Bizim için 

ise, her alanda olduğu gibi havacılıkta da 

endüstrinin ayakta kalabilmesi için hem 

zamana uymak hem de dış dünyayla 

iletişimi çok yüksek seviyede tutmak 

gerekiyor. Türk Hava Kurumu, Nuri Demirağ, 

Vecihi Hürkuş geçmişte uçak yapmış. 



9

Kayseri’de, İstanbul’da fabrikalar açılmış ve 

kapanmış. Aralarda ise uçak yapmadığımız 

15-20 yıllık dönemler var. İncelediğimizde 

bu uçak fabrikalarının tümünün iç pazara 

yöneldiğini gördük. İhracat olmadan 

yalnız iç pazar talebiyle yaşamak imkansız 

olmuş ve dolayısıyla sonunda kapanmışlar. 

TUSAŞ olarak hem teknoloji hem de 

pazar yönünden dünyayı iyi takip etmeye 

çalışıyoruz. Hürkuş, Anka ve Atak gibi iyi 

bilinen ürünlerimizin yanı sıra neredeyse 

tüm yolcu uçaklarına gönderdiğimiz 

kanatlar, kuyruklar, gövde dilimleri gibi 

parçalar var ve bu parçalar en önemli gelir 

kaynaklarımızı oluşturuyor. Bu kaynakları 

da sadece şirketimiz için değil, yurt çapına 

yaymaya çalıştığımız yerli yan sanayinin 

gelişmesi için de kullanıyoruz. Onlara işi 

dağıtıp sonra gelen parçaları entegre edip 

gerçek bir havacılık sanayi lideri olmaya 

çalışıyoruz. Başka ülkelerde neler oluyor, 

hangi uçaklar çıkıyor, yeni yolcu uçağı, savaş 

uçağı var mı? Bütün bunları takip ediyoruz. 

Milli uçaklarımızda ise süreç sipariş alarak 

başlıyor. Bir yandan tasarlanıp üretime 

geçilirken diğer yandan bu uçak dünyada 

ne iş yapabilir diye araştırmaya başlıyoruz. 

Rakipleri kimdir, özellikleri nedir? Özgür 

ürünümüz Hürkuş’u örnek alacak olursak, 

piyasada Koreli, Brezilyalı, Amerikalı ve 

İsviçreli rakipleri var. Biz onların neyi 

yapıp neyi yapamadığını çok iyi analiz 

ediyoruz ve bizim ürünümüzün nasıl 

farklılık yaratabileceğini değerlendiriyoruz. 

Dolayısıyla her ne kadar uçak geliştirme 

projelerini ülkemiz için yapıyor gözüksek 

de, yurt dışı pazar fırsatlarına da bakıyoruz. 

Hürkuş birkaç ülkenin ilgi gösterdiği bir 

uçak, inşallah ihracatıyla ilgili güzel haberleri 

de arkadaşlarımızla paylaşırız. 

Hürkuş’un son testleri yapıldı mı?

Hürkuş-A programı; iki tanesinin yapısal 

sağlamlığını yerde işkencede test ederek 

kanıtladığımız, iki tanesinin de uçarak 

yeteneklerini gösterdiği toplam dört 

prototipten oluşuyor. Uçanların testleri 

2015 yılında bitecek. Türkiye ve Avrupa 

otoritelerinden “Hürkuş uçuşa elverişlidir” 

sertifikasını alacağız. Bu sertifika, yurtdışına 

satmak için çok önemli bir referans. İlk seri 

siparişimizi 15 Hürkuş (40 opsiyonu da var) 

ile Hava Kuvvetlerimiz verdi. Şu anda alt-

sistemleri tedarik etme sürecindeyiz.

“Her uçakta Ankara’dan bir 
parça var”

Ankara Kolejli arkadaşlarımızın 

geldiği önemli mevkiler var ve onlarla 

gurur duyuyoruz. Uçuşlarda elimizle 

dokunduğumuz, bunu Özcan yaptı 

diyebileceğimiz neler var?

Dünyada uçan Batı dünyasının her yolcu 

uçağına mutlaka Ankara’dan giden 

parçalarımız var. Tek kaynak yaptığımız 

Airbus’ın arka kapısının da içinde olduğu 

gövde dilimine inip binerken herkes 

dokunabilir. Bir başka Airbus uçağının 

kanadındaki hareketli dümen ya da 

kanatçıklar, veya Boeing uçağının yatay 

dümenleri. Kısaca tümünü yapmayacağımız 

her uçağa parça üretimi ile girme politikamız 

var. 

Yaşamınızda Kolejli olmanın katkılarını 

fark ettiğiniz anlar oldu mu? Ailenizde 

başka Kolejli var mı?

Kız kardeşim ve büyük oğlum Ankara Kolejli. 

Samimi söylemek gerekirse, lisedeyken 

üniversite beklentisi ve derslerden dolayı 

Kolejliliğin tadına pek varamadım. Kolejli 

olmanın farkını mezuniyetten sonra anladım. 

Kolej mezunu birileriyle karşılaştığı zaman 

insanda farklı bir kimya oluşuyor. Bir şekilde 

birbirimizle kolayca kaynaşıyoruz ve bunun 

çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. 

Mezunu olmasa da ailemizdeki ilk Kolejli 

ise amcam Naci Ertem, nam-ı değer Foto 

Naci’dir. Sanırım onu Kolejlilere anlatmaya 

hiç gerek yok. Ondan okulu ve eğitimi 

dinleyen babam ise yatılı okumuş bir doktor 

subay olarak, neredeyse varını yoğunu beni 

ve kardeşimi Ankara Koleji’nde okutmak için 

harcamış. İyi ki de öyle yapmış. 

İçinde yer aldığınız projeler tabi ki çok 

önemli projeler ancak içinizde en özel yeri 

olan proje hangisidir?

TUSAŞ’a 1990 senesinde girdiğimde, bir 

uçak mühendisi olarak uçak tasarlayıp 

uçurmak benim için en büyük hedefti. 

Hep daha iyisini yapmak üzere 1992’de ilk 

İnsansız Uçak, 1997’de Hedef Uçak, 2001’de 

İlaçlama Uçağı, 2010’da Anka’yı ve son olarak 

da 2013’te Hürkuş’u göklere gönderdik. Boş 

kağıda bir eskizle başladığın uçağı uçurmak 

müthiş bir duygu. Uçak sanayinde ürünler 

6-7 yılda çıkıp olgunlaşıyor. Bu süre boyunca 

uğraşıp didindikten sonra uçağın uçması 

mesleğin en çok haz veren tarafı. 5 değişik 

uçak uçurduktan sonra uçurabilmekten öte 

ülkemizdeki bir ihtiyacı gideriyor olması artık 

en büyük hedefimiz. Hürkuş ve Anka için seri 

siparişleri aldık. Bunları çalışıp üreteceğiz. 

Ülkemizde kullanıldıktan sonraki aşama ise 

doğal olarak bu ürünleri yurtdışına ihraç 

etmek. İhraç etmenin ön koşulu uçağın 

öncelikle kendi ülkesinde kullanılıyor olması. 

Burada da devletimizin siparişinin ne kadar 

kritik olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Bu mesleği tercih edebilecek gençlere 

tavsiyeniz var mı?

Elbette var. Mesleğimin kendine özgü 

bir yapısı var. Bu meslek bir takım oyunu 

gerektiriyor. Ben basketbolun çok faydasını 

gördüm. Hiçbir uçak artık bir insanın, bir 

mühendisin tek başına yapabileceği bir şey 

değil. Hürkuş’un başmühendisi Aylin Hanım 

ama bu işi 120 kişilik bir ekibi yöneterek 

gerçekleştiriyor. İkinci önemli konu sonuca 

kısa sürelerde gidilememesi. 7-8 yıl boyunca 

enerji ve motivasyonu korumayı bilmek 

gerek. Kararlı ve sabırla çalışan bir karakter 

gerekiyor. Bir de ülkemizde çok fazla 

seçenek olmadığı için, fabrika neredeyse 

orada çalışıyorsunuz. Ama hevesi olana bu 

fazlasıyla yetiyor.

Sayın Ertem bu keyifli ve bilgilendirici 

söyleşi için teşekkür ederiz. Bundan 

sonraki yaşamınızda da başarılarınızın 

devamını dileriz.

Ben teşekkür ederim. Ankara Koleji mezunu 

olmaktan her zaman gurur duydum. Tüm 

Kolejli büyüklerime, arkadaşlarıma ve 

kardeşlerime Kolejliler Dergisi aracılığı ile 

selamlarımı gönderiyorum. 

KOLEJLİLER   ARALIK 2014

TAI’de çalışan mezunlarımızla birlikte
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İÇİMİZDEN BİRİ

Aklı Fikri Hep Yeni Bir Girişimde
İş fikirlerinin hayata geçmesi ve ticarileşmesi konusu onun uzmanlık alanı. Girişimcilik 

konusunda dersler veriyor. Embryonix’in müdürü, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim 

görevlilerinden Taylan Özgür Demirkaya’yla’94, çalışmalarını ve projelerini konuştuk.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 

öğretim görevlisi olarak çalışıyorsunuz. 

Üniversitedeki akademik görevinizi 

anlatır mısınız?

Üniversitede; tasarımcılar için “Pazarlama 

Araştırması”, “Finansal Raporlama ve Analiz”, 

“Uygulamalı Girişimcilik ve İnovasyon 

Yönetimi” derslerini veriyorum. Aynı 

zamanda “Girişimcilik” dersi, KOSGEB destekli 

olduğu için öğrencilerin hayata geçecek 

proje üretmeleri için gerekli bağlantıları da 

sağlıyorum.

Aynı zamanda, Türkiye’nin ilk “kuluçka 

merkezi” olarak belirtilen Embryonix’in 

koordinatörü ve iş geliştirme 

mentorüsünüz. Kuluçka merkezi terimini 

de açarak Embryonix’i bize anlatır mısınız?

Kuluçkayı aynen bir yumurtanın istenen 

doğal şartlarda kaldıktan sonra bir canlıya 

dönmesi ve artık kendi ayaklarının 

üzerinde durması gibi, yenilikçi bir fikrin 

hayata geçene kadar gerekli desteklerinin 

sağlandığı yer olarak tanımlarsak sanırım 

yanlış olmaz.

Embryonix, bir tür kuluçka merkezi ama bu 

tür merkezler girişimlerin aşamalarına göre 

ayrılıyor. Biz, girişimcilerin ilk fikir aşamasında 

devreye girip destek verdiğimiz için ön 

kuluçka ya da hızlandırıcı merkez olarak 

konumlanıyoruz. Embryonix’de fikirleri 

hızlandırmak ve ticarileşmesini sağlamak 

için; iş geliştirme, ofis yeri, her türlü teknik alt 

yapı, uzmanlık isteyen konularda mentorluk 

ve tanıtım desteği sağlıyoruz.

“Başarılı bir ortaklığın eseriyiz“

Böyle bir merkezin oluşması nasıl 

gerçekleşti?

Embryonix, 2004 yılında kurulduğu 

zaman ülkemiz için çok yeni bir kavramdı. 

Embryonix’in bir limited şirketi olarak 

İzmir’in en değerli sivil toplum kuruluşlarını 

da içine alan bir ortaklık yapısı var. Ege 

Genç İş Adamları Derneği, Ege Sanayici 

İş Adamları Derneği, Ege Bölge Sanayi 

Odası, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi 

Üniversitesi’nin ortaklığı ile kuruldu.

Hangi çalışmalarda bulunuyorsunuz?

Embryonix’de 4 yıldır sürdürdüğüm 

görevimde özellikle yenilikçi projeleri 

geliştirmek, yaratıcı girişimciliğin 

farkındalığını arttıran etkinlikler yapmak, 

kurumsal girişimcilik farkındalığını arttırmak, 

girişimci zihin yapısını doğru şekilde 

aktarmak, girişimci adaylarını eğitmek 

görevlerini üstlendim.

Buna bağlı olarak yılda 60 kadar kuruma 

sunuma gidiyorum, bugüne kadar 

girişimcilik üzerine biri ücretsiz olmak 

üzere 2 kitap çıkardık. Üniversitenin açık 

olduğu zamanlarda ayda ortalama 4 etkinlik 

yapıyoruz. Bir sene içinde yaptığımız 

etkinliklere bin 500’den fazla katılım oluyor. 

Bunun dışında Ege Bölgesi’nin sanayi ve 

ticari oyuncuları, iş adamları ve siyasileri ile 

de bağlantılar kurarak ekonomik sisteme 

katkıda bulunmaya da çalışıyoruz.

“Projelerimiz 10 milyon TL 
değerinde”

Hangi girişimler geliştirilip, iş haline geldi? 

Bunlar devam ediyor mu?

Türkiye’de ve dünyada, her 100 girişimci 

projeden ancak 5 tanesi ticarileşebiliyor. 

Bu oranı arttırmak için elimizden geleni 

yapıyoruz. Bugüne kadar Embryonix’in 

desteklediği 4 proje hayatına devam 

ediyor. Bunlar arasında üniversite sınavına 

1976’da İstanbul’da doğdu. 1994 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1999’da Bilkent 

Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı. 2000-2002 yılları arasında, bir 

bilişim şirketinde kurucu ortak olarak çalıştı. Aynı dönemde, bağımsız bir denetim şirketinde 

mali denetim yardımcısı olarak görev yaptı. 2003 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) 

araştırma görevlisi olarak işe başladı. “Etkili İletişim ve Sunum Teknikleri”, “Yaratıcı Satış”, 

“Müşteri İlişkileri Yönetimi” gibi eğitimleri hem İEÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde hem de 60 kadar 

kurum için, toplamda 7 bin saatin üzerinde eğitim olarak verdi. 2010’dan beri Embryonix 

-Girişimci Geliştirme ve Yatırımcı Bulma Merkezi-’nin müdürlüğünü yürütmektedir. İEÜ’de 

öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
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giren öğrenciler için bir sosyal sınav 

platformu, 3-6 yaş çocuklarına aileleri ile 

kaliteli vakit geçirmelerini sağlayan oyun 

setleri gönderen bir girişim, yumurtanın 

kabuğundan yaşlanmayı geciktirici madde 

özü üreten bir kimya firması ve bulut bilişim 

ile ilgili proje yapan bir firma bulunuyor.

Bu işletmelerin hepsi şu an hayatına devam 

ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre, 

yaklaşık piyasa değerleri 10 milyon TL 

civarında bulunuyor. Son olarak yine bir 

girişimci organizasyonu olarak 2 AB projesine 

direkt olarak katıldığımızı 1 büyük AB projesini 

de kendimiz dünyada ilk kez uygulanacak 

şekilde yazdığımızı ve başvurumuzu 

yapacağımızı belirtmek isterim.

Yeni iş fikirleri olanlar, sizlerle nasıl temasa 

geçebilir? Destek vermek için aradığınız 

şartlar nelerdir?

İnternet sitemiz www.yenifikiryenihayat.

com’daki başvuru formunu dikkatli bir 

şekilde doldurarak kendi fikirleri için 

değerlendirme isteyebilir. Öncellikle bu 

formun ciddiyetle doldurulmasını rica 

ediyoruz. Projenin yenilikçi olmasına, en 

azından başlangıç için pazarının araştırılmış 

ve belirlenmiş olmasına, başvuru sahibinin 

proje ile ilgili uzmanlıklardan en az bir 

tanesine sahip olmasına ve projenin istediği 

kaynakların Embryonix bünyesine uyumlu 

olmasına dikkat ediyoruz.

“Dünyada bir ilke imza atmak 
istiyoruz”

Avrupa Birliği projelerine de katıldığınızı 

belirttiniz. Herhangi bir AB projesi 

hazırlığınız var mı?

Belirttiğim gibi, çok önemli bir AB 

projesi üzerine uğraşıyoruz. Konumuz, 

lise öğrencilerine girişimci zihin yapısını 

aşılayacak bir egzersiz ve oyun sistemi 

tasarlamak olacak. 5 ülkenin kendi istekleri 

doğrultusunda katılımı ile toplam 6 ülkede 

drama eğitmenleri, oyun uzmanları ve 

müzisyenler ile çalışarak liseli öğrencilere 

yeteneklerini ortaya çıkaracak ve doğru zihin 

yapısına getirecek farkındalıklarını arttırıcı 

birer merkez kurmayı düşünüyoruz. Şubat 

2015’de başvurumuzu tamamlayacağız. Bir 

aksilik olmazsa Türkiye’de ve dünyada bir 

ilke imza atmış olacağız.

Girişimcilere ve KOBİ’lere danışmanlık da 

yapıyorsunuz. Bu çalışmalarınızla ilgili 

bilgi verir misiniz?

KOBİ’lere iş mentorluğu konusunda yardımcı 

olmaya çalışıyorum. Yenilikçi, katma değer 

üreten, harekete geçirici ve kazançlı 

projeleri ve metotları nasıl uygulayacakları 

konusunda bir nevi koçluk yapıyorum. 

Girişimci zihin yapısının kurumlarda ne 

kadar etkili olduğunu çok net bir şekilde 

görüyorum. Bu zihin yapısı doğru şekilde 

uygulandığında KOBİ’lerin işlerini sağlıklı bir 

şekilde büyüttüklerini, çalışanlarının daha 

motive olduğunu ve karlılıklarının arttığını 

söyleyebilirim.

TED Ankara Koleji mezunlarıyla ortak 

çalışmalarınız, projeleriniz oldu mu? 

Mezunlar Derneği ve Türk Eğitim 

Derneği’yle birlikte herhangi bir projede 

yer almak ister misiniz?

İlk defa girişimci destekleyen bir kuruluş 

olan Embryonix, TED Aliağa Koleji ile ortak 

bir çalışmaya imza attı. Bir sene boyunca her 

ay 1 kez olmak üzere 9-10-11-12. sınıflara, 

girişimcilik ve ekonomi üzerine ders verildi. 

Bu çalışmamız, okulda çok güzel bir hava 

yarattı. Gençler üzerinde çok güzel etkileri 

olduğunu gördük.

Hayatımda içinde olmaktan en çok gurur 

duyduğum camia, TED Ankara Koleji 

camiası oldu. Bundan sonra da okulumuz, 

Mezunlar Derneği ve Türk Eğitim Derneği 

için kendi alanımla ilgili ne gerekiyorsa 

yapmaya hazır olduğumun bilinmesini 

isterim. Size de ayrıca bana bunları söyleme 

fırsatı sunduğunuz için çok teşekkür ederim.

Röportaj: Çağdaş Güzer‘95 
TED Aliağa Koleji
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AKTÜALİTE

Kolej’de Öğrencilikten, 40 Yıllık Eğitimciliğe
TED Ankara Koleji’nde 40 yıldır İngilizce öğretmeni olarak hizmet veren, 1971 

mezunlarımızdan Esin Tümer ile kariyeri, dünden bu güne eğitimcilik  hayatı hakkında 

keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

“Okulumuza çok bağlıydık “

Bize sizinle söyleşi yapma olanağı 

verdiğiniz için teşekkür ederiz. Önce 

öğrencilik yıllarınıza gidelim; öğrencilik 

yıllarınızın Ankara’sını ve Ankara Koleji’ni 

“Kolejli Esin Tümer” gözüyle bizimle 

paylaşır mısınız?

Biz öğrencileri olarak okulumuza çok 

bağlıydık. Ben mezunu ve öğretmeni 

olarak bu kurumun değerini çok iyi 

biliyorum. Bizim zamanımızda şimdiki 

olanaklar ve teknoloji yoktu. Ancak 

bugünün öğrencilerine göre çok daha 

mutlu çocuklardık biz. Okulun yakınındaki 

parka gidip doğayı incelediğimizi, bahçeye 

çıkıp ders yaptığımızı hatırlıyorum. Bugün 

öğrencilerin daha çok olanakları var. 

Örneğin; okul servisleri, sınıf dolapları ve en 

önemlisi teknoloji ama bizler kadar mutlu 

öğrencilik geçirdiklerini sanmıyorum çünkü 

yükleri bize göre çok daha fazla. 

1954 yılında Ankara’da doğan Esin Tümer, 

ilkokula başladığında babasının  görevi 

nedeniyle yurtdışına gitti. Döndükten 

sonra 1963 yılında İlkokul 4. sınıfta, 

seviye tespit sınavıyla TED Ankara 

Koleji’ne girdi. 1971 yılında mezun oldu. 

1975 yılında İngilizce öğretmeni olarak 

TED Ankara Koleji’ne geri dönen Esin 

Tümer halen Kolej’deki görevine devam 

etmektedir.

geliştirmek yıllar alıyor. Pek çok şeyi 

yaşadıkça öğreniyorsunuz. Bugün halen 

yeni yaşantılarla deneyim kazanmaya 

devam ediyorum.

“Kırk yıl boyunca yaşadığım 
pek çok anı var. Bazıları komik, 
bazıları hüzünlü.” 

TED Ankara Koleji’nde 40 yıllık öğretmenlik 

hayatınız olduğunu biliyoruz. Bu yıllara 

dair anılarınızı bizimle paylaşmak ister 

misiniz?

Kırk yıl boyunca yaşadığım pek çok anı 

var. Bazıları komik, bazıları hüzünlü. Aklıma 

şu anda gelen bir anımı anlatmak isterim. 

Hazırlık sınıflarımdan birinde “Rise” fiilini 

öğretiyordum. Tahtaya dağların arasından 

doğan güneş çizmeye çalıştım (Resim 

yapma yeteneğim pek yoktur.) ve altına “The 

sun is rising”, “The sun rises in the east” gibi 

cümleler yazdım. O sırada öğrencilerden biri 

(11 yaş) cümle kurmak istedi. Söz verdim 

ve “The baby is rising” dedi. 12 yıl hazırlık 

sınıfı okuttum. (O dönemde hazırlık ilkokul 

5.sınıftan sonraydı) Bu dönemi hep meslek 

hayatımın altın çağı olarak değerlendiririm. 

TED Ankara Koleji’nde öğrenciliğiniz 

bittikten sonra öğretmen olarak 

anılarınızı biriktirmeye başladınız. Bu 

nasıl bir duygu?

Mezun olduğum okulda öğretmenlik 

yapmak çok hoş bir duygu. İlk yıllarda pek 

çok öğretmenimle birlikte çalıştım. Şimdi 

ben de öğrencilerimle birlikte çalışıyorum. 

Bu çok gurur verici bir durum. Okulu iyi 

tanıdığınız için çabuk uyum sağlıyorsunuz. 

Ancak öğretme bilgilerinizi ve becerilerinizi 
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“Ben eski sistemde öğrencilerin 
bu dili daha iyi öğrendiğini 
düşünüyorum.”

40 yıllık öğretmenlik yaşamınız boyunca, 

geçmişten günümüze eğitim-öğretim 

sisteminde öğrenci-öğretmen ilişkileri 

hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Sistem çok değişti geçmişten günümüze. 

Ben bir İngilizce Öğretmeni olarak 

okuttuğumuz kitapları oldukça donanımlı 

buluyorum Ancak ben eski sistemde 

öğrencilerin bu dili daha iyi öğrendiğini 

düşünüyorum. Ölçme değerlendirme, 

sınıf geçme sisteminde pek çok defa 

değişiklikler oldu. Dil öğretiminde bugünün 

yaklaşımı çok farklı. Bugünün öğrencileri 

eski öğrencilerimiz kadar istekli ve hevesli 

değiller. Dersleri, kursları ve etkinliklerinin 

yüküyle çok yoruldukları için motive 

etmekte güçleniyoruz. Karşımızda hep 

yorgun ve bıkkın çocuklar var. 

Öğrenci-öğretmen ilişkilerine gelince, 

bugün çocuklar öğretmenleri arkadaşları ya 

da anne babaları gibi görüyorlar. Oldukça 

rahatlar. Ben ise yılların öğretmeni olarak 

öğrenci ile öğretmen arasında bir mesafe 

olması gerektiğine inanıyorum. 

Son olarak yaşamının uzunca bir süresi 

Kolejde geçmiş biri olarak bize söylemek 

istediğiniz var mı?

Bana okulumu, mesleğimi, Koleji anlatma 

olanağı verdiğiniz için size teşekkür ederim. 

Şunu eklemek isterim. Ben yıllardır her 

sabah bir evimden çıkıp öbür evime girer 

gibiyim. Yaptığım çalışmaları hiçbir zaman 

işim gibi görmedim, aksine çok zevk aldığım 

bir hobi olarak gördüm. Arkadaşlarımla 

yıllardır birlikte büyüdük, çok güzel anılar 

yaşadık. Artık kardeşten de öte olduk. Hepsi 

benim için çok değerli çünkü yıllardır birlikte 

aynı hedef için çalıştık. Okul yönetimi (bunu 

her zaman her yerde ifade ederim) bize hep 

güzel olanaklar sağladı. Bugün Öğretmenler 

Günü’nde emekli olan ve daha önce çeşitli 

nedenlerle ayrılan öğretmenlerin hatırını 

sayan ve hazırladığı etkinlik için okula davet 

eden kaç okul var?

Atamızın kurduğu bu okulda ben her zaman 

mutlu okudum ve mutlu çalıştım. Bunu 

sağlayan herkese ve başta aileme teşekkür 

ediyorum. Bu kurumun her zaman kıymetini 

bilelim ve daha da ileriye götürmek için 

çaba gösterelim. Sevgi ve saygılarımla.



BİZİM DÜNYAMIZ / K- Kantin
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“Ayın Kahramanı” Söyleşisinin Konuğu 

Metin Feyzioğlu’86

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi TEDcs topluluğunun düzenlediği 

“Ayın Kahramanı” söyleşisinin Kasım ayındaki konuğu Türk ceza 

hukuku profesörü ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı, ’86 mezunumuz 

Metin Feyzioğlu’ydu. 19 Kasım 2014 Çarşamba günü öğrencilerle 

buluşan Feyzioğlu, soru-cevap şeklinde düzenlenen söyleşide 

öğrencilere, Ankara Koleji mezunu olmanın kişiye kattığı değerleri 

anlattı ve hukuk sistemine ilişkin kendisine sorulan soruları cevapladı.

Kitap Toplama Kampanyası

Eylül ayında gerçekleştirilen kitap toplama kampanyamız büyük 

katılımla sona erdi. Toplanan yüzlerce kitap sınıf ve konularına göre 

ayrıldı. Toplanan kitaplar;

- Yenimahalle Zeynep - Salih Alp Kız Teknik ve Meslek Lisesi’ne,

- Özkent Akbilek Ortaokulu’na,

- Mevlana Ortaokulu’na,

- Nuh Eskiyapan İlkokulu’na gönderildi.

Kampanyaya katılan tüm mezun, veli ve öğrencilerimize teşekkür 

ederiz.
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Yaratıcıkta Engel Yok

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında 13 - 14 Aralık 2014 tarihleri 

arasında Uluslarası Omurilik Felçlileri Derneği’ni misafir ettik.

Kendi cam atölyelerinde füzyon ve üfleme teknikleriyle üretilen cam 

obje ve takıları kolejIN’de, mezunlarımızla buluşturmaktan büyük 

mutluluk duyduk.

Mart ayından beri toplanan plastik kapaklar Uluslarası Omurilik 

Felçlileri Derneği yetkililerine teslim edildi.

Akut var, Hayat var...

Hakan Korkut

22 Kasım 2014 Cumartesi günü kolejIN’de, Hakan Korkut tarafından 

‘Akut var, hayat var...’ konulu bir seminer verdi. Yaşamın en 

kritik noktalarında AKUT faktörünün önemini vurgalan Korkut 

katılımcılarımıza önemli bilgiler verdi.

K-Sohbet
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Osteoporoz Geleceğimizi Eritmesin
Osteoporoz ile Yaşam Derneği

25 Ekim 2014 Cumartesi günü kolejIN’de, Osteoporoz ile Yaşam 

Derneği, ‘Osteoporoz Geleceğinizi Eritmesin’ konulu bir seminer 

verdi. Dernek başkanı Prof. Dr. Belgin Karaoğlan, dernek üyesi uzman 

hekimler Prof. Dr. Dilek Keskin, Doç. Dr. Burcu Çakıt ve Dr. Gülseren 

Kayalar, toplumda yaygın olarak görülen osteoporoz (kemik erimesi) 

hastalığı hakkında ve bu hastalığa karşı egzersiz ve beslenmenin 

önemi ile ilgili katılımcılarımızı bilgilendirdiler.

Hanımefendiler ve Beyefendiler...

Zerrin Dağcı’71

13 Aralık 2014 Cumartesi günü kolejIN’de, mezunlarımızdan Zerrin 

Dağcı’71 ‘Hanımefendiler ve Beyefendiler’ konulu bir seminer 

verdi. Bireysel ve kurumsal imajımızı güçlendiren davranış kuralları ve 

protokol bilgilerini uzman gözüyle gündeme getiren Dağcı, dünyanın 

pek çok ülkesinde edindiği tecrübelerini katılımcılarımızla paylaştı.

BİZİM DÜNYAMIZ / K-Seminer
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Geleneksel Yılbaşı Kokteyli bu sene çok keyifli geçti. 
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecede her yaş grubundan 
mezunumuz vardı. Genç yaşlı herkes Erhan Yalçın‘79 ‘un 
çaldığı müziklerle eğlendiler.
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‘91 Mezunları Buluşması

‘91 mezunlarının her sene düzenlediği Geleneksel Yılbaşı Buluşması, 

bu sene de 100 kişinin katılımıyla 20 Aralık 2014 Cumartesi günü 

Ala Meyhane’de gerçekleşti. Hedefleri seneye daha da fazla kişiyle 

kutlamak.

‘79 Mezunları Buluşması

‘79 mezunlarımız geleneksel yılbaşı yemeklerini bu sene 13 Aralık 

2014’de Ankara’nın sevilen mekanlarından Akdeniz Akdeniz’de 

düzenlediler. Şehir ve yurt dışından da gelen 85 arkadaşımızın 

katılımıyla gerçekleşen bu gecede ‘a 84 mezunumuz Sim Karaman’da 

muhteşem sahnesi ve şarkılarıyla renk kattı. Ayrıca 79 mezunumuz 

Erhan Yalçın arkadaşlarından gelen yoğun istekleri kıramayarak çıktığı 

sahnede gitarıyla ve nostaljik şarkılarla dönem arkadaşlarına 35 sene 

önceleri yaşattı… TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim 

kurulu üyesi 79 mezunu Haşmet Kasapoğlu’da neşesi, sesi, esprileri ile 

sahnede geceyi aydınlatan kişilerdendi.

Bu kadar değerli ve özel insanla okumanın değerini bir kez daha 

hisseden mezunlarımız, her zaman Kolejli olmaktan ne kadar mutlu 

ve gururlu olduklarını dile getirdiler...



BİZİM DÜNYAMIZ / Bizden Mutlu Haberler

Sevgili Mezunlarımız,

Mutlu günlerinizi bizlerle paylaşmak, sevincinize ortak olmamızı isterseniz bilgilerinizi ve fotoğraflarınızı info@kolej.org’a bekliyoruz.

Kartal ve Mine Şimşek

Mezunlarımızdan Ece Sübakan Şimşek’95 ve Altuğ Şimşek çiftinin 

minik bebekleri Kartal ve Mine Şimşek 15 Temmuz 2014’te aramıza 

katıldı. Kartal ve Mine Şimşek’e ömür boyu harika günler diliyoruz.

Beril Baş

Mezunlarımızdan Erhun Baş’87 ve Işın Ünver Baş’92 çiftinin minik 

kızları Beril Baş 24 Haziran 2014’te dünyaya geldi. Beril Baş’a ömür 

boyu sağlıklı ve başarılı günler diliyoruz.

Victoria Nora ve

Valentina Leyla Wevers

Mezunlarımızdan Sinem Erülgen Wevers‘91 ve eşi Francis Wevers 

çiftinin minik ikizleri Victoria Nora ve Valentina Leyla 9 Ekim 2014’te 

Istanbul’da dünyaya geldiler. Victoria Nora ve Valentina Leyla 

Wevers’a ömür boyu sağlıklı ve başarılı günler diliyoruz.

Kaan Liman

Mezunlarımızdan Altan Liman‘97 ve eşi  Burcu Liman (Özdoğru)’96 

çiftinin minik oğulları Kaan Liman 28 Kasım 2014’te hayata merhaba 

dedi. Kaan Liman’a ömür boyu sağlıklı ve başarılı bir hayat diliyoruz.

KOLEJLİLER   ARALIK 2014
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kolejIN Grup Ders Çalışmalarına Katılanlara Sorduk…

Ne zamandır, hangi sıklıkla, hangi branşlarda spor yapıyorsunuz, memnun musunuz?

Gülçin Atmaca

(6J sınıfından Efe Karaağaç’ın velisi)

1 yıldır üyeyim, son 6 aydır düzenli olarak kolejIN tesisi spor alanlarını kullanıyorum. 

Haftada 1-2 kez mutlaka geliyor, grup derslere ve spinning derslerine katılıyor, cardio 

çalışıyorum. Her geldiğimde en az 1,5-2 saat spor yapıyorum. Özellikle grup derslerini 

seçmemin nedeni; motivasyonunun yüksek olması ve devamlılık sağlaması. Düzenli 

katıldığım dersler sayesinde kendimi daha az yorgun, pozitif, sıkılaşmış, dinç hissediyor, 

daha dik durduğumu fark ediyorum. kolejIN tesisindeki hizmetlerden ve eğitmenlerin 

işlerini ciddiyetle ve özenle yapıyor olmasından çok memnunum.

Begüm Sarıgül’93

(Mezun)

6 aydır kolejIN’e üyeyim ve düzenli olarak, haftada 3-4 gün, günde en az 2 saat 

spor yapıyorum. Yazın açık havuz çok güzel. Hafta içinde spinning, hafta sonunda 

ise grup derslere katılıyor, fitness çalışıyor, tenis oynuyor ve yüzüyorum. Özellikle 

grup derslerini tercih ediyorum, farklı şeyler yapmak beni motive ediyor, keyif 

veriyor. Tek başına disiplini sağlamak daha zor oluyor. Düzenli gelerek, istediğim 

kiloya ulaştım, sıkılaştım, duruşum hatta yürüyüşüm değişti, kendimi daha mutlu 

ve enerjik hissediyorum. kolejIN’i çok seviyorum: nezih, kullanıcı profili çok kaliteli, 

eğitmenler çok başarılı, bilinçli ve konularına hakim, çalışanlar sıcakkanlı ve ilgili, 

onları ailem gibi görüyorum. Tüm arkadaşlarıma Kolej-IN’i tavsiye ediyorum.

Nevin İltaş Tuncay

(8E sınıfından Eylül Tuncay’ın velisi)

Tesisi 1 senedir, haftada 2-3 gün düzenli olarak kullanıyorum. Personal 

training’in yanı sıra, grup derslere katılıyor, fitness çalışıyor ve yüzüyorum. 

Ortalama 2-2,5 saat burada vakit geçirdikten sonra kendimi rahatlamış, zinde 

ve çok iyi hissederek evime gidiyorum. Tek başına çok verimli çalışamadığımı 

düşündüğüm için Kemal Sıvacı’dan personal training almaya başladım. Bu 

sayede bel, boyun ve bacak ağrılarım geçti. Çukurambar’da oturuyorum, 

tesisin uzak ve sayfiye olması özellikle hoşuma gidiyor. Bu yolu kendim 

için bir şeyler yapmak uğruna alıyor olmak beni motive ediyor. Başka tesis 

üyeliklerim de oldu, en çok Kolej-IN’den keyif aldım. Hem nezih, hem de 

otopark sorunu yok.

Yurdagül ve Mehmet Rüzgar

(Mezun Cansu Rüzgar’07 ın anne-babası)

1 yıldır, düzenli olarak spor yapmaktayız. Hafta içi 3-4 kez geliyor, ortalama 1,5-2 saat kalıyor, grup 

derslere ve spinning derslerine katılıyoruz. Yazın sıklıkla açık havuzu kullandık ve çok keyif aldık. 

Grup derslere katılmamızın nedeni, daha bilinçli olması, toplu çalışmanın verdiği motivasyon ve 

sizi 1 saat boyunca verimli bir şekilde çalıştırması.  kolejIN’i ikinci evimiz gibi görüyoruz. Çünkü 

eğitmenleriniz titiz ve dikkatli, personel güler yüzlü, ilgili. Ayrıca kullanıcı profili çok önemli 

bir unsur. Bağlıca’da oturmamıza rağmen, bu unsurlar bizi teşvik ediyor. Tavsiye ettiğimiz her 

arkadaşımız buraya gelince bize teşekkür ediyor.
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Müzikli Geceler Kolejlileri kolejIN’de Buluşturmaya Devam Ediyor…

Torch Restoran ve INN Lounge & Bar’ın nezih atmosferi, birbirinden leziz yemekler, sıcacık sohbetler ve insanın ruhuna dokunan şarkılar bir araya 

gelince, müzikli geceler, unutulmaz güzellikte anılara dönüşüyor. İşte kolejIN’de sahne alan Kolejliler; Leyla Sürücüoğlu’88 (her Çarşamba 20.00), 

Koray Sıpçıkoğlu’90 (her Cuma 20.00), Elif Moral’88 (08 Kasım), Sinekkaydı (Taylan Ahıskal’90, Cengizhan Ceylan’90, 29 Kasım), Onur Şener’95 (13 Aralık).

Karadeniz Mutfağının Karşı Konulmaz Tatları…

Mıhlama, fasulye turşu kavurması, hamsi buğulama, peynirli hamsi dolması, laz böreği ve daha neler neler! Torch 

Restoran’da 17-30 Kasım tarihleri arası, Karadeniz Mutfağı’ndan seçilmiş birbirinden leziz ve karşı konulmaz tatların 

servis edildiği Hamsi Haftası vardı. Büyük beğeni toplayan ve yoğun ilgi gören Hamsi Haftası, 08-22 Aralık tarihleri 

arasında yeniden gerçekleştirilmiştir.

Krav Maga’ya Büyük İlgi…

Başlayalı henüz 3 ay gibi kısa bir süre olmasına karşın, kolejIN üyelerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Krav Maga dersleri, katılımcılarında ilk güne göre 

gözle görülür derecede gelişmeler sağladı. İlk günlerde antrenmanların ısınma evrelerinde bile zorlanan katılımcılar, artık 2 saate yakın antrenmanı 

rahatlıkla yapabilmekteler. Krav Maga’nın temel ilkelerinden olan “Ne zaman, nasıl hareket edilebilir, durumsal farkındalık nedir?” kazanımlarının 

günlük yaşamları, iş hayatları ve eğitim hayatlarında da kendilerine fayda sağladığını söylemeleri, aldıkları faydanın müthiş bir göstergesi.

Krav Maga, kişilerin her alanda stres karşısında nasıl 

hareket edileceği, karar verme kabiliyeti, soğukkanlı ve 

disiplinli hareket edebilme ve en önemlisi öfke kontrolü 

yapmayı öğrenmelerinde önemli rol oynamakta.

Cross Training antrenmanlarıyla da desteklenen Krav Maga 

dersleri, yüksek derecede kalori yakılmasını, fit bir vücuda 

sahip olunmasını da sağlamakta.  Bu arada, çok yakında 

hanımlara özel Krav Maga derslerinin başlayacağının 

müjdesini de buradan verebiliriz. Yüksek kalori yakmak, 

istenmeyen yağlardan kurtulmak ve kendini daha güvende 

hissetmek isteyen hanımları kolejIN’e bekliyoruz.
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TEDÜ-SEM eğitim programları üç ana gruptan 

oluşmaktadır. Mesleki Eğitim Programları: bu eğitimler 

mesleki yetiştirme, bilgi tazeleme ve çalışma yaşamının 

gerektirdiği nitelikleri kazandırmaya dönük eğitimleri 

kapsamaktadır, Kurumsal Eğitim Programları: 

kurumların çalışanlarının yetenek ve verimlilikleri en üst 

düzeye çıkarmak, kurumsal aidiyet ve motivasyonlarını 

artırmak hedeflenmektedir; ilgili tüm eğitimler, kurumların 

ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanır, Bireysel Eğitim 

Programları: eğitimler bireylerin yaratıcılığını ortaya çıkarırken, kültürel sanatsal olgulara bakış açılarını geliştirmekte ve bu gelişimin toplumsal 

boyutta hayat bulmasına öncülük etmektedir. Eğitimler aynı zamanda bireylerin iletişim, anlatım, insan ilişkileri, sağlıklı yaşama ve sorun çözme 

yeterliklerini geliştirmektedir. Mevcut programlar ve merkezle ilgili detaylı bilgi için; 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜ-SEM) Senem Güdenler, Sürekli Eğitim Merkezi Yöneticisi,

Ziya Gökalp Caddesi No:48 06420, Kolej, Çankaya ANKARA Telefon: (312) 585 0139 www.tedu.edu.tr

TEDÜ Sürekli Eğitim Merkezi TEDÜ-SEM kuruldu...

TEDÜ-SEM, Türkiye’nin en köklü, deneyimli ve dinamik eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneği’nin  

tecrübelerinden ve TED Üniversitesi’nin akademik uzmanlığından yararlanarak;  her yaştaki bireylerin, 

kurumların ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde yaşam boyu eğitimleri sürdürebilmeleri 

için, mesleki veya kişisel gelişime katkıda bulunabilecek sertifika programları ve seminerler düzenlemek 

amacıyla faaliyetlerine başladı.

TEDÜ-SEM, zamanın ruhunu yakalayan her türlü bilgi ve donanımı programlarına katmayı temel ilke 

edinmiştir. Bu doğrultuda seminer yelpazesini geniş tutmakta ve güncel bilgiyi portfolyosuna dahil 

etmektedir. Merkez, her yaş ve düzeydeki bireylerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verirken, yaşam boyu 

ihtiyaç duyacakları bilgiye hangi yollarla ulaşabileceklerini ve bilgileri nasıl irdeleyip, kullanabileceklerini 

yani öğrenmenin sürdürülebilirliğini öğretmektedir. TEDÜ-SEM farklı dönemlerde, farklı eğitimlere ihtiyaç 

duyan bireysel katılımcılara yönelik mesleki bilgilerini güncelleme, uzmanlaşma veya meslek edinme amacıyla dönemsel sertifika programları 

da yürütmektedir. TEDÜ-SEM bireysel gelişim seminerleriyle, çalışma yaşamındaki sayısız değişkenli ortamın yarattığı stresli bireyin kendini iş 

dışında keşfetmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, bireye geniş bir perspektiften bakmakta ve bu anlamda sınırsız seçenekler 

sunmaktadır. TEDÜ-SEM tarafından gerçekleştirilen eğitim programlarına katılan tüm bireylere programın amacına ve niteliğine göre “Katılım 

Belgesi” veya “Başarı Belgesi” verilmektedir. TEDÜ-SEM kamu ve özel kurum ile kuruluşların benzer birimlerince yürütülen çalışmalarına öğretim 

elemanı desteği sağlamanın yanı sıra, iş dünyası ile üniversite ilişkilerini geliştirmek, ülke kalkınmasına yardımcı olmak, üniversite elemanlarının 

da piyasa ihtiyaçlarını yakından takip edebilmeleri amacıyla danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Nafi Atuf Kansu Ödülleri TED Üniversitesi’nde verildi...

1928 Yılında Büyük Önder Atatürk’ün tavsiyeleri ve himayesinde kurulan Türk Maarif 

Cemiyeti’nin bizzat kuruluşunda çalışan ve 1928’den 1937 yılına kadar Kurucu Başkanlığını ve 

Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan eğitimci Nafi Atuf Kansu’nun adına torunları tarafından ilk kez 

bu yıl konulan Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Özendirme Ödülleri* sahiplerini buldu.

07.11.2014 tarihinde TED Üniversitesi’nde gerçekleşen ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Sinan Olkun’un açış konuşması ile başlayan törende, bu yıl yapıtları seçici kurulca başarılı 

bulunan Zeki Sarıhan (Milli Mücadelede Maarif Ordusu), Doç.Dr. Ömer Adıgüzel (Eğitimde 

Yaratıcı Drama) ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Özcan (Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen İçeriği 

ile İlişkilendirilmiş Bilimin Doğası Konusundaki Pedagojik Alan Bilgilerinin Gelişimi) ödüllerini 

Nafi Atuf Kansu’nun torunları, Prof. Dr. Emin Kansu, Prof. Dr. Bahar Gökler ve Prof. Dr. Ayhan 

Tanca’nın elinden aldılar.

(*) Nafi Atuf Kansu’nun ailesi tarafından her yıl bir  kez verilmek koşuluyla; ölümünün 65. yılında Nafi Atuf Kansu’nun düşünsel kalıtına sahip çıkarak, adını, yaşamı boyunca kendisine ilke edindiği  

değerlerini toplum içinde yaşatmak; eğitim ve  kültür alanlarında, ülkemizin  yetiştirdiği ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü  araştırmacıların ve kurumların başarılarını 

özendirmek; bilimsel araştırmalara destek olmak, eğitbilim alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütenlerin yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak amacıyla, “Nafi  

Atuf Kansu, Eğitbilim Araştırmaları Ödülü” verilmektedir.
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Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali-2014, TEDÜ’de...

Türkiye’ye yayılan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, 

belgesellerin gücünden faydalanarak sürdürülebilir bir 

yaşam için kültürel değişime katkı vermek amacıyla 

izleyicilerle buluştu. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu 

sene 11 ilde (İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, 

Bodrum, Çanakkale, Diyarbakır, Hopa, İzmir ve Trabzon) 

eş zamanlı olarak gerçekleşti. Ankara’da 350Ankara.org 

organizasyonuyla TED Üniversitesi Fatma-Semih Akbil 

Kültür Merkezi’nde 6-7-8-9 Kasım 2014 tarihlerinde 

gerçekleşen ve gösterimlerin ücretsiz olduğu festival, 

bu yıl da Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi’nin “Siz de 

Yapabilirsiniz” çağrısına kulak veren yerel ekiplerle işbirliği 

yaparak “sürdürülebilir bir yaşamın mümkün olduğunu” 

anlatan belgeselleri daha çok izleyiciye ulaştırmak üzere 

yola çıktı. 

Sürdürülebilir bir yaşamın ancak çeşitlilikle mümkün olacağı bilinciyle toplumun her kesiminden katılımcıları, çiftçileri, iş sahiplerini, şirket 

çalışanlarını, öğrencileri ve öğretmenleri, çocuğunun gelecekte yaşayacağı dünyadan endişeli ebeveynleri, akademisyenleri, kanaat önderlerini  

ve aktivistleri bir araya getiren festival, filmlerin ardından canlı müzik performansları, sergiler ve izleyiciyle sohbet etmek üzere davet edilen 

konuşmacıların katılımıyla çok zengin bir programa sahipti. 

SYFF her sene olduğu gibi izleyicisine ilham ve güç veren, sorunlar karşısında bir şeyler yapabileceğini hissettiren filmlerle dolu bir program 

sundu. Seçkisindeki 20 film ile gündemdeki olumsuz olayların bombardımanı sırasında bize ulaşmayan, dünyanın farklı köşelerinden çözüm 

barındıran gerçek hikâyelerle izleyiciyi harekete geçmeye teşvik ediyor. 2014 festival seçkisinde öne çıkan sosyal girişimcilik hikâyeleri ile izleyiciler 

herhangi bir konuya çözüm üretmeyi kendine dert edinmiş, azimli ve yaratıcı kişileri de tanıyarak ilham aldılar. 

TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Sn. Aclan Acar TED 

Üniversitesi’nin konuğuydu 

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı, TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Sn. Aclan Acar 20.11.2014 tarihinde TED Üniversitesi’nin konuğu 

oldu.

Türk Eğitim Derneği yöneticileri, TED Üniversitesi akademisyenleri ve yöneticileri ile TED Ankara Koleji yöneticilerinin katıldığı toplantıda Sn. 

Aclan Acar, TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan hemen sonra başlayan meslek hayatındaki çeşitli sektörel deneyimlerini yaşanmış örneklerle 

paylaştı. Dünya vatandaşı şirketlerde kurumsal yönetişimin ve hesap verebilirliğin önemini anlatan Sn. Acar, 20 yıllık genç bir şirket olarak Doğuş 

Otomotiv’in Türk otomotiv sektöründeki ilklerini ve başarılarla dolu hikayesini de özel bir sunumla katılımcılara aktardı.

Toplantı sonrasında TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Selçuk Pehlivanoğlu Sn. Aclan Acar’a başta TED Üniversitesi olmak üzere TED 

toplumuna verdiği katkılar adına teşekkür ederken, üniversiteye bağışlamış olduğu amfi için kendisine bir şükran plaketi sundu.
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TED Ankara Koleji’nin hayat bulduğu ve semte adını veren 

kompleks, “TEDÜ Genişleme Projesi” kapsamında yapılan 

çalışma ile yeniden işlev kazanacak.

Sevgili TED Ankara Koleji Mezunları, 

Anılarımızın birçoğunun şekillendiği TED 

Ankara Koleji eski yapılarının, yeniden yaşam 

bulduğu yerde, başta TED Üniversitesi 

öğrencileri olmak üzere Ankara’nın da yeni 

anılar oluşturmasına ev sahipliği yapacağı 

kuşkusuzdur ve bir o kadar da heyecan 

vericidir. Hayallerimize ev sahipliği yapan bu 

yerde, yeni hayallerin kurulumu için zemin 

üreten ve geleceğin yeni halini planlayan 

herkesin bu projedeki emeğine teşekkürü 

bir borç biliriz.

Bir yüksek öğretim-eğitim kurumu 

olarak planlanan TEDÜ Genişleme 

Projesi dahilinde yeni bir bakış açısı ve 

geleneksele saygısıyla geleceği kurgulayan 

bir proje uygulanmaktadır. Bu aşamada, 

farklı yorumlarla yaklaşılan projenin 

değerlendirmesi açısından bazı teknik 

durumların, genel terminolojinin ve 

hedeflerin doğru olarak anlaşılmasında 

fayda olduğunu düşünüyoruz. 

Öncelikle, yapısal koruma sürecinin 

anlaşılması adına, yapıların korunması ile 

ilgili çok çeşitli yöntem ve uygulamaların 

olduğunu, uzun ve zahmetli bir süreç 

sonrasında, uzman desteğiyle, “amaca 

hizmet eden” uygulamalara geçildiğini 

hatırlatmak isteriz. Eğitim kurumu olması 

amacıyla inşa edilmiş ve 1963 yılında 

son halini almış olan TED Ankara Koleji 

yapılarının statik ve teknik anlamda 

“günümüz koşullarında eğitim vermeye 

artık müsait olmaması” ve “güvenilir yapılar 

olarak ömrünü tamamlamış” olduğu, ODTÜ 

Mimarlık Fakültesi Restoratör ve Sanat 

Tarihçisi öğretim görevlilerinden oluşan 

geniş katılımlı bir Danışma Kurulu tarafından 

tespit edilmiş, TED Üniversitesi Yapı İşleri 

ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından da 

yapıların “adapte edilerek yeniden kullanıma 

açılması” hedefiyle bir koruma çalışması 

yapılmasına karar verilmiştir.

Yapıların ilköğretim için uygun olan sosyal 

durumunu yitirmesinin yanısıra çevresel 

düzenin eski karakterini yitirmiş olması da 

TEDÜ Genişleme Projesi dahilinde sadece 

bir restorasyon değil “yeniden işlevlendirme 

ilkesiyle” koruma yapılması gerekliliğini 

doğurmuştur. Yapıların yine eğitim kurumu 

olarak dönüştürülmesi, TED Üniversitesi’nin 

yüksek öğretim için koymuş olduğu hedefler 

doğrultusunda üniversiteli gençlerimize ev 

sahipliği yaparken, Ankara’da sosyal hayatı 

da kararlılıkla etkileyecektir. 

Bu süreçte, koruması yapılan her yapının 

günün koşullarına uygun ve geleceğe 

yönelik işlev kazandırılmış olarak 

değerlendirilmesi gereği ile, yüksek 

öğretim yapısı olarak kullanılmak üzere 

daha önce lise kısmı olarak kullanılmış 

olan yapılar, TED Üniversitesi’nin ilk adımı 

olarak dönüştürülmüştür. İlgili yapılar şu an 

itibariyle 1500’e yakın öğrenci, akademisyen 

ve idari personele evsahipliği yapmaktadır. 

İlk ve ortaokul yapıları olarak kullanılmış olan 

yapıların dönüşüm süreci de devam etmekte 

ve TEDÜ Genişleme Projesi uygulamasının 

bitişi ile, toplamda 5000 öğrenci, 200 

akademisyen ve 80 idari personele 

evsahipliği yapacak yükseköğrenime uygun 

alanlarla hizmet edilmesi hedeflenmektedir. 
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Genişleme Projesi çalışmaları kapsamında; 

İlk ve Orta Okul binalarından oluşan tesiste 

yer alan ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu tarafından tescil edilmiş 

olan, G ve F bloklara ek olarak H blok da 

korunmuştur.

ve törensel karakterini koruyan, yanı sıra 

günün gerektirdiği unsurları da barındıran, 

yükseköğrenim ihtiyaçlarına cevap veren bir 

altyapıya sahip eğitim-öğretim yapıları inşa 

edilmektedir. 

olimpik yüzme havuzu, nizami ölçülere 

sahip basketbol sahası ve sosyal ve eğitim 

alanlar barındıracak olan bir kompleks inşa 

edilmektedir. 

yerleştirilmiş olan bir amfi tiyatro ve 

çok amaçlı salon ile  rekreasyon alanı 

sağlanırken, tiyatrodan bir kat aşağıya doğru 

kapalı otopark ile diğer teknik hacimleri 

barındıracak olan ikinci bir bodrum 

yerleştirilmiştir.

blok amfiler, akademisyen ofisleri , mimarlık 

bölümü stüdyolarına ek olarak kütüphane 

ve dekanlıklar da yer alacaktır. 

Eski TED Ankara Koleji yapılarının teknik 

anlamda yıkım kararı alınmış olsa da 

sağlıklaştırılarak sürdürülmesi, yapısal ve 

işlevsel dönüşümünün yapılması kararı ile 

yaşatılması amaçlanmıştır. Eski ilk ve ortaokul 

yapıları yeniden işlevlendirilerek, geçmişine 

de atıfta bulunan klasik bir kimlik ile 

şekillendirilmekte, yeni üretilen yapılara da 

kurumsal renklerle bütünleşen, dinamik ve 

özgün, bununla birlikte, bir o kadar da saygılı 

bir tasarım süreci uygulanmaktadır. 78 yıldır 

ayakta duran bu yapıların sağlıklaştırılması 

ve en az ömrünün 2 katı kadar daha ”verimli” 

kullanılmasını özendiren bu davranış aslında 

varedici bir duruşu betimlemektedir. 

Geçmişten gelen yapıların klasik çizgisinin, 

modern kimlikle özgün bir açılım yapması, 

yeni üretilen yapıların netlikle farklılaşması 

sonucunda klasiğe atıfla kendi özgün 

yapısını oluşturması; uluslararası koruma 

protokollerinin özendirdiği ve ülkemizde 

başlamadan çok önce Avrupadaki tüm 

koruma sisteminin belkemiğini oluşturan 

bu prensiple tasarlanan söz konusu 

yapılarla eğitimin ufkunu genişletme hedefi 

güdülmektedir.

Y. İç Mimar Sumruhan Koçoğlu’93
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Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Sanırım babamdan etkilendim ve Kolejde 

öğrenciyken sadece doktor olmayı, tıp 

fakültesinde ise beyin cerrahı olmayı 

hedefledim. Bugün, hayatta yaptığım 

tercihlerden çok memnunum. Beyin 

cerrahisinin ne kadar zor, stresli ve yorucu 

olduğu herkesin malumu, her ameliyat 

kazanmak zorunda olduğunuz bir savaş 

gibi. Birbirlerine güvenemeyen insanların 

bize güvenerek, kendi hayatlarını ellerimize 

teslim etmesinin ağır sorumluluğunu 

hep üstümüzde hissediyoruz. Bu ağır 

yükü mesleğimizi çok sevdiğimiz için 

taşıyabildiğimizi düşünüyorum. Birçok iş 

sevmeden de yapılabilir ama beyin cerrahisi 

asla.

GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 

hakkında bilgi verir misiniz? Bugün 

olduğu noktayı nasıl değerlendirirsiniz?

Kliniğimiz, kalite ve başarısını 2010 yılından 

bu yana Avrupa Standartlarında Beyin 

ve Sinir Cerrahisi Eğitimi Sertifikasına 

(JRAAC) sahip olarak kanıtladı ve bu yıl 

tekrar bu belgeyi almaya hak kazandık. 

Halen nöroşirurjiysen olmak isteyen genç 

doktorların çokça tercih ettiği bir bölümüz.

Günümüzde her yerde olduğu gibi, tıptaki 

gelişmeler de teknolojiye bağımlı. Beyin ve 

1992 yılında TED Ankara Koleji’nden 

mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi 

Tıp Fakültesini kazanan Hakan Emmez 

1999 yılında mezun oldu. Aynı yıl Gazi 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji 

Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı ve 2007 

yılında aynı fakültede yardımcı doçent, 

2012 yılında doçent olmuştur. 2013 yılında 

Nörobilim dalında doktora derecesi almıştır. 

2004 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda, 

Gamma Knife merkezinde de çalışmaktadır. 

Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olan Dr. 

Hakan Emmez, evli ve iki çocuk babasıdır.

sinir cerrahisi alanında dünyadaki en yüksek 

teknolojileri bölümümüzde uygulamayı 

hedefledik ve bunu başardığımız için 

mutluyuz. Ülkemizde sağlık alanındaki 

ilerlemeler, ekonomik güçleri nedeniyle hep 

özel sektörde gerçekleşmekte ve başarılı 

hekimleri kamudan koparmaktadır. Kamu 

hastanelerinde beyin ve sinir cerrahisi 

alanındaki en büyük yatırımı yapıp, başta 

Prof. Dr. Kemali Baykaner olmak üzere 

tüm hocalarımızın gayretiyle ülkemize 

dünya çapında bir merkez kazandırdık. 

Türkiye’deki en donanımlı beyin ve sinir 

cerrahisi kliniğini oluşturduk. Bu imkânların 

genç hekimlerin gelişimine, hastalarımızın 

sağlığına kavuşmasına, ülkemizin bu alanda 

bilimsel platformdaki ilerlemesine şüphesiz 

çok büyük katkıları olacaktır. 

Şu anda beyin, omurga ve sinir cerrahisinde 

etkinliği ve güvenliği en üst düzeye 

çıkaran cihazlarla çalışıyoruz.  Bu sistemler 

olmadan da, ülkemizde çoğu merkezde 

çok başarılı ameliyatlar yapılmaktadır ve 

Türkiye, beyin cerrahisi alanında dünyada 

çok iyi bir yerdedir. Bu sistemlerin en 

önemli özelliği, hasta güvenliğini ve tedavi 

etkinliğini artırmasının yanı sıra, cerraha 

da yardımcı olmasıdır. “Gamma Knife” 

cihazını bulan, beyin ve sinir cerrahisinin 

efsane isimlerinden Lars Leksell’in ünlü 

bir sözü vardır;  ‘A fool with a tool is still 

a fool’. Her türlü sisteme sahip olmanız 

sizi çok iyi yapmaz, biz otuz küsur yıllık 

beyin cerrahisi tecrübesini bu sistemlerle 

güçlendirdik ve mükemmelliği yakalamayı 

amaçladık.

Beyin cerrahisinde kullanılan ileri teknoloji 

ürünü sistemleri, anlayabileceğimiz 

şekilde kısaca tanıtır mısınız?

Yeniden yapılandırma çerçevesinde tutarı 10 

milyon TL’yi aşan, aşağıda kısaca bahsettiğimiz 

sistemlerle çalışıyoruz.

Tecrübe ve Yüksek Teknolojiyi Birleştirerek İlkleri 
Gerçekleştiren Bir Beyin Cerrahisi Merkezi
Doç. Dr. Hakan Emmez’92 Kolejden mezun olduktan sonra adım attığı Gazi Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde, bugün Beyin ve Sinir Cerrahisi öğretim üyesi olarak yoluna devam etmekte.
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Gamma Knife Perfexion: 

Yüksek doz radyasyonu tümöre odaklayarak 

hem beyni korur hem de tümörün tipine 

göre %98’e varan oranlarda tümör kontrolü 

sağlar. Özellikle kafa tabanı gibi açık 

ameliyatların çok riskli olduğu alandaki 

tümörlerde, dünyada giderek en çok tercih 

edilen yöntem haline gelmiştir.  Akciğer, 

meme, kolon gibi kanserlerin beyin 

metastazlarında da çok yüksek etkinliğe 

sahiptir. Günübirlik bir tedavidir ve hasta 

ertesi gün işine dönebilir.

2004 yılından bu yana Gamma Knife ile 

5000’in üzerinde hasta tedavi ettikten 

sonra 2014 yılında yeni nesil Gamma Knife 

Perfexion cihazıyla çalışmaya başladık. Bu 

alanda ülkemizdeki en tecrübeli kliniklerden 

biriyiz. Kamu hastaneleri içinde sadece Gazi 

Üniversitesi’nde bulunan bu cihazla beyin 

tümörleri ve bazı beyin damar hastalıkları 

açık ameliyata gerek kalmadan tek seansta 

tedavi edilebilmektedir.

İntraoperatif 3T Manyetik Rezonans 

Görüntüleme (İOMR):

Beynin kritik bölgelerinde yer alan bazı 

tip tümör ameliyatlarında biz cerrahlar  

tümörün sınırlarını bilmek, kritik bölgeye 

yakınlığımızdan emin olmak isteriz. Bu 

amaçla üretilen cihazlar içinde en gelişmişi 

İOMR’dir. İOMR sayesinde ameliyat 

esnasında hastaya MR çekilebilmekte, 

böylece kalan tümör, sınırlar ve beynin kritik 

yapıları net biçimde görülebilmektedir. Bu 

sayede ikinci ameliyat ve ameliyat sonrası 

sekel oranları anlamlı biçimde azalmaktadır. 

Tümörün tamamının çıkartılma oranları 

standart cerrahiye göre çok yükselmektedir.

O-Arm Görüntüleme

Omurga cerrahisinde implant yerleştirme 

işlemi damar, omurilik ve sinir yaralanması 

riski taşır. Bu sistem ise tomografi gibi çalışır 

ve üç boyutlu görüntü sağlar. Bu cihazı, 

nöronavigasyon sistemiyle beraber kullanarak, 

ameliyat esnasında aldığımız görüntülerle 

en güvenli ve düzgün biçimde implant 

yerleştirebiliyoruz. Ameliyat sonlanmadan en 

iyi sonucu alacak değişiklikleri yapma imkânı 

buluyoruz. 

Nöroendoskopi

Endoskopik cerrahi her alanda olduğu gibi beyin 

cerrahisi alanında da kullanılmaktadır. Uygun 

hastalarda, bölümümüzde nöroendoskopik 

cerrahi başarıyla uygulanmaktadır. 

Ameliyat Mikroskopu ve Anjiografi

Beyin ve çoğu omurga ameliyatlarında özel 

ameliyat mikroskopları kullanılmaktadır. 

Yeni nesil mikroskoplar, damar hastalıkları 

cerrahisinde çok değerli bir özellik olan 

anjiografi yapabilme özelliği kazanmıştır. Bu 

sayede mikroskop altında damarın içinden 

geçen kanı da floresans yöntemiyle görüp, 

işlemin etkinliğini ve güvenliğini daha iyi 

değerlendirebilmekteyiz.  

Yaşamınızda Kolej farkını hissettiğiniz 

anlar oldu mu? Kolejli olmayı nasıl 

değerlendirirsiniz?

TED Ankara Koleji’nin kendine güvenen, 

farklı düşünme yeteneği olan, ileri görüşlü 

ve gelişime açık mezunlar verdiğini 

düşünüyorum. Çok sıkı çalışma temposunda 

geçen tıp fakültesi ve asistanlık dönemimde 

uzun süre ayrı kaldığım Kolejli arkadaşlarımla 

yıllar sonra bir araya geldiğimizde, ders 

bitmiş de teneffüste buluşmuşuz gibi 

kaldığımız yerden devam edebildik,  oluşan 

dostlukların sağlamlığı Kolejin en büyük 

farkı. GÜTF Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim 

Dalı’nda çok tecrübeli hocalar var ve hemen 

hepsinin Kolejle yolları kesişiyor. Dr. Memduh 

Kaymaz’83, Dr. Fikret Doğulu’81 dışındaki 3 

hocamızın çocukları Kolej mezunu ve hepsi 

çok başarılı. Tüm Kolejli dostlarımıza, bu ve 

benzeri sistemlere ihtiyaç duymayacakları 

sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyorum.

Nöronavigasyon:

Nasıl navigasyon bulunduğunuz ve gitmek 

istediğiniz yeri haritada gösteriyorsa, 

Nöronavigasyon da lezyonu ve kritik 

yapıları, hastanın MR ya da tomografilerini 

harita gibi kullanarak ameliyat esnasında 

bizlere gösteriyor ve cerrahı yönlendiriyor. 

Beynin önemli bölgelerinde yer alan küçük 

tümörlere ulaşmada bize rehberlik ediyor, 

bu sayede beyne en az temas ederek, 

en kısa ve en güvenli yoldan istediğimiz 

noktaya ulaşıyoruz.
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Sanatçı Ruhlu Bir Profesör.

Kariyerini Yurt Dışında Sürdüren Bir Kolej Sevdalısı...

Ayşegül Artmann’84 müzik tutkusuyla başlayıp, biyomedikal mühendisliği dalında 

sürdürmekte olduğu kariyer yaşamına kadar uzanan hayatını bizlere anlattı..

Ayşegül Hanım bize kendinizden, eğitim 

hayatınızdan bahseder misiniz?

Müziğe olan ilgim 4 yaşlarımda başladı. 

Rahmetli büyük halam Aliye Uzlukaya 

1920’lerde piyano eğitimi almış, soprano 

sesi ile evde herzaman birşeyler mırıldanan 

bir kişi idi. Müzikle beni o tanıştırdı. O 

zaman 5 yaşlarındaydım. TED Ankara Koleji 

ortaokul sıralarında ise, Sevgi Ünal ingilizce 

öğretmenim oldu. TED Ankara Koleji’nde,  

müzikallerin sahneye konulmasına öncülük 

eden insanlardan biriydi. Benim ilk Golde 

yani Tevye’nin eşi olarak rol aldığım müzikal, 

yaklaşık 60 kişilik kadrosu ile “Damdaki 

Kemancı” idi. “Sonra Sound of Music”de Maria 

rolünü üstlendim. Sanırım çok başarılı olduk 

ve dikkat çektik. Müziğe olan tutkum güçlü 

de olsa, ailemin arzusu ve etkileriyle  Tıp 

Fakültesi’nde okumaya karar verdim ve 1984 

yılında, Ankara Tıp Fakültesi’ni kazandım. 

Üniversite yıllarında da şarkı söylemeye 

devam ettim. Gitar çalmayı öğrendim. Bir 

gezi sırasında tesadüfen tanışmış olduğum 

Burak Kaya`nin pek çok söz ve bestesi ona ait 

ama seslendirilmemiş şarkıları vardı. Burak’la 

birlikte “AB 1” diye bir kaset hazırladık. 

“Ayşegül Burak 1” tasarımını da yine, TED 

Ankara Koleji’nden bir arkadaşımız yaptı.

O dönemde o kaset bir miktar sattı. Paramızın 

bir kısmı çıktı ve öylece geçti gitti. Fakat birkaç 

sene sonra Burak’la ismi “Seninle” olan, ikinci 

bir kaset yaptık. Seninle kasetinin piyasaya 

çıkacağı günlerde, Amerika NATO Bursu 

sonucunu bekliyordum. Seninle kasetinin 

ilk parçası “Özlem”e yapılan klip, kokteyller  

derken camiadan insanlar beni tanımaya 

başladı. Bazı teklifler geldi. Yılbaşı programı, 

güzellik yarışması sunuculuğu gibi aktiviteler, 

hayatımın bir parçası oldu. Kırılma noktası 

ise NATO Bursu sonucu idi. Bursu alırsam 

Los Angeles’a gideceğim ve kariyerime 

akademisyen olarak devam edeceğim, 

alamazsam, “Entertainment” alanında devam 

edeceğim dedim. Sonuç; Bursu aldım. 

“Biyomedikal Mühendislikte, 
hem eğitici, hem araştırmacı 
olarak calışıyorum.”

Peki iş hayatındaki kariyeriniz nasıl bir 

süreç takip etti?

Fizyoloji uzmanlığımı aldıktan sonra, 

Biyokimya doktorası yaptım. Ardından İzmir 

Dokuz Eylül Üniversitesi ve ABD’de Biyofizik 

alanında yardımcı doçent olarak çalıştım. 

2001 yılında ise iki seneliğine Almanya’ya 

DAAD tarafından kabul edilmiş Profesör 

olarak gittim. Almanya - Aachen’da başlayan 

bu süreç devam etti. Orada kalmam istendi. 

Ben de şansımı kullandım.

Müziğe olan ilgisi ufak yaşlarda başlayan 

Ayşegül Artmann 1984 yılında TED Ankara 

Koleji’nden mezun olduktan sonra, Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu. 

Burslu olarak Amerika’ya gittiği sırada 

Tıp Fakültesi’nde çalıştı. İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi Biyofizik alanında yardımcı 

doçentlik yaptı. Daha sonra yurt dışına 

görevlendirme ile gitti. Biyomedikal 

Mühendislik alanında, innovasyon üzerine 

çalışmalar yaptı ve yapmakta. Antalya 

Akdeniz Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nde çalıştı.
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Şimdi Biyomedikal Mühendislikte, hem 

eğitici, hem araştırmacı olarak calışıyorum. 

Orada çok şey öğrendim.

TED Ankara Koleji ise, zaman içerisinde farklı 

proje ve programların uygulandığı bir okul 

haline geldi ve bu uluslararası programlar 

öğrencilerin vizyonlarını hergeçen gün 

daha da geliştirdi. Bu süreci hep takip 

ettim ve hatta sürece dahil oldum. Sayın 

Deniz Memişoğlu, bu konuda bana ve 

benim gibi arkadaşlarımıza, TED Ankara 

Koleji’ne çok katkı verdi. Okul müdürümüz 

Sayın Aydın Ünal ve Genel Müdürümüz 

Sayın Sevinç Atabey’de destekledi. Onların  

desteği olmasa, bugün geldiğimiz noktaya 

ulaşamazdık. Almanya - Avrupa kültürünü 

anlattıgım seminerlerime, Almanya’da 

eğitim ve Freshman programı da dahil oldu. 

Bu program aracılığıyla birçok TED Ankara 

Koleji öğrencisi Aachen ve bölgesinde 

üniversite eğitimi aldı ve halen de almakta. 

TED Ankara Koleji yetkilileri ve Deniz 

Memişoğlu ile aktivitelerimizi, verimli ve 

keyifli bir şekilde sürdürüyoruz.

“Öğrencilerimizin çoğu Türkiye’ye 
geldiğinde veya ABD gibi başka 
ülkelere gittiklerinde dikkat 
çekiyorlar.”

Biyomedikal mühendisliği bize biraz 

anlatır mısınız?

Biyomedikal mühendisliğin eğitimi doğru 

yerde alındığı zaman, bu sürece dahil olan 

arkadaşlarımızın geleceğinin çok parlak 

olacagını düşünüyorum. Öğrencilerimizin 

çoğu Türkiye’ye geldiğinde veya ABD gibi 

başka ülkelere gittiklerinde dikkat çekiyorlar. 

ve politik gelişmelerin sonucu olan, açılan 

bir kapı. Ben bu kapıyı farkettim, kapıdan 

giren ışığı, ülkeme, okuluma getirdim. FH 

Aachen, University of Applied Sciences’da 

göreve başlamamı takiben, sosyal ilişkilerimi 

de dikkatli ve yavaş bir biçimde arttırdım.  

2003 yılında bütçeleri kendilerine ait olmak 

üzere, üniversite rektörü Prof. Buchkremer 

dahil olmak üzere, altı kişilik bir gurubun, 

TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nü 

ziyaretlerini, alanlarında seminer vermelerini 

sağladım. Bu süreçte TED Ankara Koleji 

yetkililerinin beni kabul etmeleri, mezunları 

olarak destek olmaları, güven duymaları 

tabii ki en önemli koşul idi. Gelidiğimizde, 

kapılarda karşılandık, İncek Kampüsü 

açılmış. Şaşırdım, bambaşka bir dünya, gurur 

duydum. Çok ilgi gösterildi. 

kolejIN’in açılmış olması sizin için çok 

iyi olmuş aktiviteler açısından çok büyük 

rahatlık.

Kolejli olmanın yaşamınıza etkileri oldu 

mu? Gurbette yaşayan bir mezun olarak 

duygularınızı paylaşırsanız çok seviniriz.

Böyle bir fırsata sahip olduğum için 

müteşekkirim. TED Ankara Koleji mezunu 

olarak kalpten bağlılığımızı hiç yitirmedik. 

Bunun fanatik hale gelmesinden yana 

değilim ama bu içimde, engelleyemediğim 

bir duygu. 

Arkadaşlarımızla görüşmek, fikir alışverişinde 

bulunmak bana mutluluk veriyor. 

TED Ankara Koleji hep aklımdaydı. 

Her zaman TED Ankara Koleji mezunu 

olduğumdan, çok iyi öğrenciler 

yetiştirdiğinden, dünyanın dört bir tarafında, 

çok güzel işler yaptığından bahsettim. 

Başardığım şeyleri, aldığım eğitime ve bu 

eğitimi almamı sağlayan aileme borçluyum. 

Sadece Tıp Fakültesi’nden mezun olup 

Almanya’ya gidemezdim. TED Ankara 

Koleji’nin verdiği dışarıya dönük, sosyal, 

kendine güvenen, eğitim sınırlarını bilen, 

çok hayalci olmadan ayaklarının üzerinde 

durabilen, öğrendiği dili de iyi şekilde 

kullanabilen, riskli adımlar atabilecek bireyler 

yetiştirdiğini, hepimiz biliyoruz. Anneme ve 

babama da bizim için yaptıklarından dolayı, 

minnet duyuyorum.

Bu güzel sohbet için size çok teşekkür 

ediyor, bundan sonra da sağlık, mutluluk, 

başarı dolu bir yaşam diliyoruz. Sizleri 

Kolej - Almanya projesi sayesinde daha sık 

görmeyi umuyoruz.

Oradaki kişileri hayrete düşürecek hızla, 

problem çözebiliyorlar. Multidisipliner 

yaklaşımın ne olduğunu,  öğrendiklerini, 

nerede, ne zaman, nasıl uygulamaları 

gerektiğini, tabii ki kendi yeteneklerini 

de katarak çok iyi kullanabiliyorlar. İkinci 

bir dil olarak Almanca’yi öğrenmeleride 

kendilerine ayrı bir avantaj sağlıyor.

DAAD ile ilgili bize biraz daha bilgi 

verebilir misiniz?

DAAD akademik değişim programlarından 

sorumlu bir kurumdur. Türkiye’de TÜBİTAK 

kurumunun sorumluluklarının benzerlerini 

taşır. 2001 yılında DAAD ile Almanya’da konuk 

profesör olmak üzere gittiğimi belirtmiştim. 

Süreç şu şekilde işledi; Başvurumu 

DAAD’ye bir proje ile yaptım. Bu projede 

eğitimim, yayınlarım, araştırma geçmişim 

vb. değerlendirildi. Kabul geldiğinde 

Aachen da görevlendirildiğim belirtiliyordu.  

Biyomedikal mühendislik bölümünde 

özellikle Master programlarından sorumlu 

olacağım belirtilmişti. 2001-2014 arasında 

hergün yeni birşey öğrendim ve halen de 

öğreniyorum. Beni en çok ilgilendiren ise 

üniversitenin yapısı, çalışma şekli, hedefleri 

ve stratejilerinin belirlenmesi, bütçenin 

oluşturulması vb idi. Dekan yardımcılığı, 

Fizyoterapi program sorumlusu ve 

akreditasyondaki görevlerim, her ne kadar 

beni çok yordu ise de, önemli bilgi ve 

beceriler kazandırdı. Bu arada İngilizcenin 

yanında, çok iyi Almanca konuşmaya 

başladım.

TED Ankara Koleji - Almanya projenizden 

daha detaylı bahseder misiniz?

Aslında bu benim projem değil. Stratejik 
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SOSYAL SORUMLULUK

Bir Mücadele Adamı... Otizmle Savaş Gönüllüsü
Yalnız kendi kızları için değil, tüm otizmli çocuklar için hizmete sundukları “Ankara Bizim Çocuklar Spor 

Kulübü”nde mezunumuz İsmail Kancaoğlu’79, eşi Sibel Kancaoğlu, eğitmen Engin Uysal ve Dr. Ufuk 

Yıldırım ile otizime karşı farkındalık yaratacağını umduğumuz bir sohbet gerçekleştirdik.

sorumluluk projeleri açısından çok önemlidir. 

Eğitim koordinatörümüz Engin Uysal Bey bu 

işin uzmanıdır, bir senedir birlikteyiz. Buraya 

kabulleri için, çocukların öncelikle zihinsel 

bozukluklarına göre gruplarla eşleşmesi, 

down sendromu ve mental gruplarla bir 

araya gelmeleri gerekiyor. Özel Sporcular 

Federasyonu’na bağlı bir spor kulübü ve 

derneğiyiz. Çocukların motor gelişiminin 

ne seviyede olduğunu ve eksikliklerini 

belirleme testlerini yapıyoruz çünkü motor 

beceriler hayatlarını yalnız başına idame 

ettirebilmeleri,  kendi başına giyinebilmeleri 

için çok önemli. Bu yöndeki eksikliklerini 

spor faaliyetlerinde ki hareket eğitimiyle 

tamamlamaya çalışıyoruz. Sporla ince motor 

gelişimini artırıp, ayakkabısını daha rahat 

bağlayabilir, ya da çatal bıçak kullanabilir 

hale geliyorlar. Kaba motor becerilerde 

çocuğun alt extrimite ya da üst extrimite 

kas guruplarını kuvvetlendirerek bir engel 

geçmesini, dengeli bir biçimde yürümesini 

sağlıyoruz. Otizmli çocuklarda denge zaafı 

da vardır. Koordineli çalışmalar yapıyoruz. 

Böyle bir merkez açma fikri nasıl doğdu?

Kızımızdan dolayı yaptığımız araştırmalarda 

Türkiye’de engelli çocukların çok olduğunu 

ve Ankara’da böyle bir okula ihtiyaç 

olduğunu tespit ettik ve bu girişimde 

bulunduk. Burası dernek olarak kuruldu, 

engelli çocuklara, ailelere bir katkımız 

olabileceğini düşündük.

Eşim Sibel Kancaoğlu, beslenme ve diyet 

uzmanıdır. Emekli olduktan sonra kızımızın 

otizm tanısından dolayı bu yer açıldı. 

Kendisi yönetim kurulu üyeliği ve müdürlük 

yapıyor. Ben de okula dışarıdan katkıda 

bulunuyorum

Özel eğitim ve spor bu çocuklar için çok 

önemli.  Bizim çocuklarımız ne yazık ki 

spor merkezlerine kabul edilemeyen 

çocuklar. Bu çocukların tek başına bir 

beceri kazanabilmesi söz konusu değil, 

mutlaka destek gerekiyor. Burada bire bir 

eğitim veriyoruz, amacımız sosyal ortamlara 

girebilmelerini sağlayabilmek.

“Toplumun sorunu: Eğitim. Bilinçli 
bir insan sevgiyle yaklaşmalı”

Derneğinizin amaçlarından ve 

faaliyetlerinden bahseder misiniz?

“Ankara Bizim Çocuklar Spor Kulübü” Aralık 

2013 yılında kuruldu. Bütün projelerimiz 

dernek üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

Yurtiçi ve yurtdışında birçok projenin 

kabulünü almış durumdayız. Bu dernek, sosyal 

Çocuğun muhakeme ve mukayese gücünü, 

problem çözme yeteneğini geliştirmeye 

çalışıyoruz. Dikkat ve odaklanma önemlidir. 

Bu tarz çalışmalar öz güven duygusunu 

artırıyor, odaklanma süresini artırıyor. Vermiş 

olduğumuz eğitimle çocuklar ilk dört aylık 

dönemi başarılı bir biçimde atlatırsa branş 

çalışmalarına geçiyoruz. Basketbol, masa 

tenisi, futbol, yüzme, bisiklet, paten gibi 

sporlara başlatıyoruz. Yetenekli olanları ulusal 

ya da uluslararası yarışmalara hazırlıyoruz. 

Özel Spor Federasyonlarının yapmış olduğu 

yarışmalarda çocuklarımızın almış olduğu 

madalyalar var. Bu spor müsabakalarında 

şunu da gördük ki;  çocuk ailesinden 

ayrı vakit geçirmeyi, değişik ortamlarda 

tanımadığı çocuklarla birlikte olmayı, iletişim 

kurmayı öğreniyor.  Aslında çocuklarımızın 

çoğu konuşamıyor ama iletişim kurmak için 

konuşuyor olmalarına da gerek kalmıyor. 

Mutluluk hormonları salgılanmaya başlıyor, 

kendilerini daha mutlu hissediyorlar, 

özgüvenleri artıyor. Toplumda bir birey 

olduklarını hissediyorlar. 

1960 Muğla Milas doğumlu olan İsmail 

Kancaoğlu, ortaokuldan itibaren 7 yıl TED 

Ankara Koleji’nde okuyarak 1979‘da mezun 

olmuştur. Daha sonra Gazi Üniversitesi’nden 

lisans eğitimini tamamlamıştır. Devlet Hava 

Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde 

hava trafik kontrolörü ve havacılık bilgi uzmanı 

olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 30 yıllık hizmeti 

olan Kancaoğlu evli ve bir kız babasıdır.
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Dışlanmışlık duyguları burada almış olduğu 

eğitimle azalıyor, kabul görüp iletişim 

kuruyorlar. Aynı yaş grubu çocuklarla daha 

başarılı oluyoruz. Kaynaştırma eğitimi çok 

önemlidir. Sağlıklı diye nitelendirdiğimiz 

çocukların ailelerine, öğretmenlerine; lütfen 

bu çocukları bir görün, dokunun, onlar 

sizin yönlendirmeleriniz doğrultusunda 

hareket edeceklerdir, şeklinde telkinlerde 

bulunuyoruz. Toplumun sorunu: Eğitim. 

Bilinçli bir insan sevgiyle yaklaşmalı

Bu konuda eşinizin görüşlerini de almak 

isteriz.

Bu çocukların tercihi değil ama biz buna 

alışarak yaşamayı öğreniyoruz. Toplumun 

da bunu öğrenip kabullenmesi gerekiyor, 

ama maalesef olmuyor. Bizim çocuklarımız 

tabi ki sorunsuz değil ama faturayı gene 

çocuklar ve aileleri ödüyor. Kabul edildikleri 

bir kreş, etüt merkezi yok. Diyetisyen 

olarak yemeklerini ben düzenliyorum. 

Teke tek yediriyoruz. Adım adım ilerliyoruz. 

Ailelerimiz çocuklarının burada olmasından 

memnunlar, istedikleri gibi çocuklarını 

izleyebiliyorlar.

Kızımıza yirmi aylıkken teşhis konuldu ve 

eğitime başladık,  tüm imkânlarımızı bu 

özel eğitim için kullandık. Fakat özel eğitim 

bir yere kadar, bunu tecrübeme dayanarak 

söylüyorum, spor çok önemli. Bu çocuklar 

ilkokula başladığında kesinlikle spor 

hayatında olmalı.

Devlet desteği olmağı için veliler masrafları 

kendileri karşılamak durumunda kalıyor. 

Eğitim birebir yapıldığı için bir çocuk bir 

öğretmenin maaşını karşılamak durumunda, 

böyle bir merkezin giderleri çok fazla. Biz 

kendi imkânlarımızla destekliyoruz ama bir 

yere kadar. Aileler çok büyük para harcıyorlar.

Merkezimiz altı gün açık. Test yapıldığında 

çocuğun kaç gün gelmesi gerektiğini 

söylüyoruz ama sonrasında tercih aileye 

kalıyor. Altı gün gelebilen de var, maddi 

nedenlerle 3 gün gelen de var. 

Sağlık hizmetleri nasıl sağlanıyor?

Çocuk sağlığıyla ilgili her hafta gelen 

doktorumuz var.

Bu konuda toplumdan beklentileriniz 

nelerdir?

Özel okulların sosyal sorumluluk projeleri 

adı altında yaptığı faaliyetler çok etkili 

oluyor. Bizim gibi dernekleri ziyaret 

etseler, okullarına davet etseler, bizim 

çocuklarımıza da bir tiyatro oyununda yer 

verseler çok yararlı olur.  Tiyatro sahnesinde 

konuşamasalar da figür olarak orada ağaç 

olup olaya dâhil olabilirler. Uzmanlar çok 

güzel şeyler üretebilir. Biz bu çocukları ne 

kadar hayatımıza dâhil edersek sorunlarına 

da o kadar çare oluruz. Sorun sadece bizim 

değil hepimizin sorunu çünkü araştırmalar 

altmış dört çocuktan birinin otizmli 

olduğunu göstermektedir. Yarın herkesin 

başına gelebilir. 

Biz bu çocuklara sahip çıkmalıyız.

Eğitmenlerinizin bu hususta söyleyeceği 

şeyler nelerdir?

İnsanlar böyle yerleri bulamıyor. Çok sayıda 

otizmli çocuk var. Biz bu çocuklara sahip 

çıkmalıyız. İsmail Bey istediği şeyi yapabilirdi, 

çocuğunun eğitimini, her ihtiyacını 

karşılayabilecek gücü var ama Elif Naz’ın 

hayatını buraya yatırdı, başka insanlar da 

eğitim alsın diye çabalıyor. Toplumumuzda 

bu kadar varlıklı insan varken ortada kimse 

yok. Hayır, sadece cami yaptırmakla olmaz, 

bu çocukların elinden tutup pikniğe, 

yemeğe, spora götürmek de çok büyük 

Hayır’dır.

Devlet özel eğitim merkezlerine destek 

verirken spor merkezlerine de destek 

vermelidir.

Ankara Koleji mezunu olmak nasıl bir şey?

Ayrıcalıklı bir okul, mezunlarımızın eğitim 

düzeyi çok iyi. Herkesin Kolejli olmasını 

isterim, çok iyi arkadaşlarım var, çok güzel 

anılarım var, çok değerli öğretmenlerimiz 

oldu. Yaşayanlara Allah uzun ömür versin, 

rahmetli olanlara da Allah rahmet eylesin, 

bizlere çok katkıları var. Çok güzel bir 

çevremiz oldu. Ankara Kolejli olmak çok 

güzel, herkesi öpüp saygılarımı sunuyorum.

Bu bilgilendirici ve düşündürücü söyleşi için 

çok teşekkür ederiz. Size ve ailenize güzel 

bir gelecek diliyoruz. Umarız bu söyleşi 

otizmli çocuklar konusunda bir farkındalık 

yaratılmasına katkı sağlar.
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KÜLTÜR - SANAT

Operaya olan ilginiz nasıl gelişti?

TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu’na 1986 

yılında katılmıştım. Müziğe, operaya, sanata 

olan ilgim bununla birlikte başladı. Ben 

aslında konservatuvara girmeyi ilkokulda 

istedim. Ama annem, bana “Sen önce TED 

Ankara Koleji’ni bitir. Onun mezuniyeti 

cebinde olsun. Kolej’in sana vereceği 

donanımı edin. Mezun olduktan sonra sanat 

aşkın hala devam ederse, konservatuvara 

girersin” demişti. Ben o zaman annemin 

ne demek istediğini anlamamıştım. Ama 

mezun olduktan sonra, ne kadar büyük bir 

ayrıcalık sahibi olduğumu anladım.

Kolej’de okuduğunuz dönemde hangi 

sanatsal çalışmalarda yer aldınız?

Müzik öğretmenlerimin teşvikleri ve müzik 

derslerini sevmem sayesinde korolarda 

bulundum. Lise yıllarımda ise İngilizce 

olarak sahnelenen “Öp Beni, Kate” (Kiss 

Me, Kate) ve “Güney Pasifik” (South 

Pacific) müzikallerinde ve “Candan Can 

Koparmak” oyununda görev aldım. Benim 

için çok güzel ve keyifli yıllardı.

Bu oyunlardaki rollerimle birlikte, 

konservatuvara gitme isteğim daha çok 

arttı. Lise 3’te dışarıdan takviye olarak, özel 

şan dersler aldım. Kolej’den mezun olduktan 

sonra 1995’te, biraz da annemin İstanbul 

tutkusundan dolayı, Müjdat Gezen Sanat 

Merkezi’ne yöneldim. Ama aklım Hacettepe 

Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda 

kaldığı için, bir sonraki yıl sınavda başarılı 

oldum ve konservatuvara girdim.

“İş ve okul arkadaşlarım aynı 
kişiler” 

Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde 

çalışmaya başlamanız nasıl gerçekleşti?

Konservatuvardan 2005 yılında mezun 

olduktan sonra kuruma girdim. Çetin 

Işıközlü’nün “İnanna” operası, 2005’te reji 

asistanı olarak girdiğimde görev yaptığım ilk 

oyundur. Bizim mesleğimizin bence diğer 

mesleklere göre en büyük avantajı, okuldaki 

kendi arkadaş ortamınızın iş yerinizde devam 

etmesidir. Özellikle enstrüman ve balede 

bu geçerli, çünkü onlar daha küçük yaştan 

itibaren beraber büyüyorlar. Dolayısıyla, 

ben Opera’da çalışmaya başladığımda 

konservatuvardaki arkadaşlarımın veya 

bizden önce mezun olanların bulundukları 

bir ortamdaydım. Kolejli arkadaşlarım Murat 

Karahan ve Ceyda Maral, şu anda operada 

görevliler. Metin Munzur da Hacettepe 

Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 

okul müdürü olarak çalışmakta.

Temsil hazırlama süreci nasıl gelişir, hangi 

aşamalar vardır?

Önce başrejisörlük tarafından rol dağılımı 

yapılır. Sanatçı arkadaşlarımıza hangi role 

uygun bulundukları söylenir. Onlardan 

geri dönüş beklenir. Hazırlıklarını yapıp, 

eseri çıkarttıktan sonra; korrepetitörler 

yani piyanistlerle birlikte korrepetisyon* 

(solistin icra ettiği esere yapılan piyanolu 

eşlik) çalışmalarına başlanır. Bu süreç eserine 

göre değişir, ama en az 1 ay sürer. Onlar, 

müzikal olarak her şeyi hazır hissettiklerinde, 

sahne çalışmalarına geçilir.

Biz yani rejisör, rejisör yardımcısı ve teknik 

ekip, bu noktada devreye gireriz. Bu süreç 

de yine eserine göre 1-2 ay arasında 

değişir. İlk toplantıda rejisör, eseri nasıl 

yorumlayacağından bahseder. Gerekirse 

karakterleri anlatır. Önce rejisörle “trafik” 

Çocukluk Tutkusu Onu Operaya Taşıdı
İlkokulda konservatuvara girmek istedi, Kolej sonrası bu hayalini gerçekleştirdi. Sahne yönetimine 

olan sevgisi, yeteneğiyle birleşince rejisörlüğü seçti. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin başarılı 

yönetmenlerinden Zeynep Çelen Tamer’95 ile sanat ve Kolej üzerine sohbet ettik

1978 yılında Ankara’da doğdu. TED 

Ankara Koleji’nden 1995’te mezun oldu. 

1 yıl İstanbul’daki Müjdat Gezen Sanat 

Merkezi’nde okudu. Opera Bölümü’ndeki 

7 senelik eğitiminin ardından 2003 yılında 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 

Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Aynı 

bölümde tamamladığı yüksek lisansını, daha 

çok reji çalışmasına yönelik yaptı. Ankara 

Devlet Opera ve Balesi’nde 2005 yılında rejisör 

asistanı olarak göreve başladı. 2008 yılında 

“Susanna’nın Sırrı” adlı oyunla ilk kez rejisörlük 

deneyimini yaşadı. Halen Ankara Devlet Opera 

ve Balesi’nde rejisör ve rejisör yardımcısı olarak 

görev yapmaktadır ve H.Ü. Ankara Devlet 

Konservatuvarı Opera Bölümü’nde sahne 

derslerinden sorumlu öğretim görevlisi, reji 

asistanınıi rejisör yardımcısdir.
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dediğimiz çalışma yapılır; “Sağa git, sola git” 

gibi. Daha sonrasında eser, bölüm bölüm ele 

alınmaya başlanır. Sahneleme aşamasında 

piyanistle çalışırız.

“Provalar genelde 3 ay sürer”

Daha sonra süreç nasıl işliyor?

Sahneleme de bittikten ve her şey tamam 

olduktan sonra orkestra devreye girer. 

Biz bu sahnelemeyi yaparken; orkestra 

başka provalarda kendi içinde çalışır. Bale, 

orkestra her birim kendi görevlerini yapar. 

En sonunda tüm birimler birleşir; orkestralı 

provalar yapılır. Bunlar da tamamlandıktan 

sonra kostümlü ve dekorlu genel provaya 

geçeriz. Sonrasında da temsil başlar. Temsil 

öncesi provalar, her oyunda farklı olmak 

üzere, yaklaşık 3 ay sürer.

Konservatuvardaki çalışmalarınızı anlatır 

mısınız?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet 

Konservatuvarı’nda 2008 yılından beri sahne 

dersleri de veriyorum. Konservatuvarla 

bağım hiç kopmadı. Bir süre hocam Gürçil 

Çeliktaş’ın asistanı olarak devam ettim, 

sonrasında ise hoca oldum. Öğrencilerimle 

birlikte ilk olarak “Hansel ve Gretel” 

operasını sahneledik. Sonrasında “Telefon”, 

“Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, 

“Yarasa” operalarını yaptık. Mersin Devlet 

Opera ve Balesi’ne ilk defa öğrencilerimizle 

turneye gittik. Oradan da çok güzel tepkiler 

aldık. Bu sezon için “Venedik’te Bir Gece” 

oyununu sahnelemeyi düşünüyorum 

konservatuvardaki öğrencilerimle birlikte. 

Yani buraya konservatuvardan öğrenci 

yetiştiriyoruz, bağımız devam etsin istiyoruz 

(Gülerek).

“Çocuk oyunlarını sahnelemek 
gibi bir misyon edindim”

Yönetmen olarak bugüne kadar hangi 

oyunları sahnelediniz?

“Susanna’nın Sırrı”, Ankara Devlet 

Opera ve Balesi’nde 2008 yılında benim ilk 

yönetmenlik deneyimim oldu. İki sezon 

oynanan Haydn’ın “Eczacı” operasının 

rejisörlüğünü üstlendim. Birçok çocuk 

oyununun yönetmenliğini yaptım. 

“Bremen Mızıkacıları”,  “Sihirbaz Oz”, 

“Uyuyan Güzel”, Samsun Devlet Opera 

ve Balesi’nde “Aliş ile Maviş” operasında 

görevlendirilmiştim. Son olarak da bu 

sezonki oyunum “Nasreddin Hoca” var. 

Ayrıca, rejisör yardımcısı olarak da çok 

sayıda temsilde çalıştım. Şunu belirtmek 

istiyorum, çocuk oyunlarını sahnelemek gibi 

bir misyon edindim kendime. Bundan da 

çok mutluyum.

Bir Kolej mezunu olmanın size neler 

kattığını düşünüyorsunuz?

Yaşamımın her alanında Kolejli olmamın 

faydalarını gördüm. Konservatuvar, meslek 

olarak ideal yetiştiriyor. Fakat genel kültür, 

fizik, matematik gibi dersler açısında biraz 

geri kalıyor. Yüksek lisans dönemimde 

ALES ve KPDS zorunluydu. Bölümümüzde 

tek kazanan ben oldum. Ve Kolej’in bana 

kattıklarını çok net olarak gördüm.

Okulumuzla ve Mezunlar Derneğimiz’le 

ortak projeler yapmayı çok isterim. Örneğin 

bir müzikal sahneye koyabiliriz. Hala da 

şunu savunuyorum; hiçbir şey TED Ankara 

Koleji’ndeki müzikallerin yerini tutmuyor 

(Gülerek).

“Kapım Kolejliler’e her zaman 
açık”

Şu anda Kolej’de okuyan ve ileride sanatla 

uğraşmak isteyen genç arkadaşlarımıza, 

Kolejli sanatçı bir ablaları olarak neler 

tavsiye edersiniz?

Sanat aşkı zaten içinizdeyse bunu kimse 

söndüremiyor. Bu alanda çalışmak isteyen 

Kolejli kardeşlerim de önce hem genel kültür 

donanımlarını hem de sanat donanımlarını 

elde etsinler. Farklı branşlardaki etkinlikleri 

mümkün olduğunca fazla takip etsinler. 

Konservatuvardaki derslere izin alıp 

girebilirler eğer kendileri için de uygunsa. 

Benim derslerime gelebilirler mesela, 

Hacettepe Üniversitesi’nde sahne derslerime 

her zaman beklerim. Tüm Kolejlilere her 

zaman kapımın açık olduğunu belirtmek 

isterim.

Röportaj: Çağdaş Güzer‘95

“Susanna’nın Sırrı” (2008)

“Eczacı” (2013)

“Yarasa” (2014) H.Ü. Konservatuvar Öğrencileriyle
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KÜLTÜR - SANAT

Vasıf Kortun ‘Güncel sanatın en etkili 100 kişisi’ 

listesinde bu yıl 69. sırada

SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Kortun, ArtReview 

dergisinin yıllık listesinde 2010’dan bu yana aralıksız yer alıyor. 

Son listede Avrupa ve Kuzey Amerika’dan 70 isim var. 

ArtReview, bu yıl güncel sanat dünyasında en etkili olan 100 ismi 

duyurdu. Listede 69. sırada yer alan SALT Araştırma ve Programlar 

Direktörü Vasıf Kortun’un, Gezi Parkı protestoları sırasındaki yorumları 

ile geçen yılki İstanbul Bienali’ne sağladığı katkılara dikkat çekildi:

“Son dönemde dünya çapında bienal sayısında belirgin bir artışa 

vesile olan bienaliyle İstanbul, dünya güncel sanat haritasındaki 

kavşak konumunu gitgide pekiştiriyor: ciddi sanat galerilerine sık sık 

yenilerinin eklendiği şehirde kısa bir süre önce ikincisi düzenlenen 

Art International sanat fuarı da, Uzak Doğu’yla yapılan anlaşmalarla 

güç kazandı. Ancak, bu manzaranın Kortun’suz aynı olmayacağını 

belirtmek gerek. Küratör, yazar ve eğitmen Kortun, kâr amacı 

gütmeyen kültür kurumu SALT’ın Araştırma ve Programlar direktörü. 

Türkiye sanat dünyasının en çok başvurulan aracı isimlerinden biri 

olarak Kortun (bkz.: Gezi Parkı protestoları sırasında olayların içinden 

yaptığı yorumlar ve sorunlu bir yıl geçiren İstanbul Bienali’ne sağladığı 

yapıcı katkılar), 2015’te Carolyn Christov-Bakargiev küratörlüğündeki 

İstanbul Bienali’yle daha da ilgi çekecek olan şehrin yapısal 

gelişimindeki tartışmasız önemini koruyor.” 

Başvurular arasından belirlenecek filmler, “Altın Lale Ulusal Yarışma”, “Yarışma Dışı”, “Yeni Türkiye Sineması” ve “Belgeseller” bölümlerinde gösterilmek 
üzere değerlendirilecek. 33. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye yapımı 35 film gösterilmişti.

Ulusal Yarışma’da yer alacak filmlere jüri tarafından Altın Lale En İyi Film, Altın Lale En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek 
Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında ödüller verilecek.

En İyi Film’e 150.000 TL, En İyi Yönetmen’e ise 50.000 TL ödül verilecek. En iyi ikinci filme ise Onat Kutlar anısına Jüri Özel Ödülü verilecek. En İyi Kadın 
Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleri 10.000’er TL olacak. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışması’nda jüri ayrıca, En İyi Senaryo, En İyi 

Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında da ödül verecek.

“Peker Sanat Ödülleri” Sahiplerini Buldu

Farklı sektörlerde gösterdiği etkinliklerin yanı sıra, sanata ve sanatçıya 

destek olmak amacıyla, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ödüllü 

yarışma açan Peker Grup’un 2013 yılı “Peker Sanat Ödülleri” sahiplerini 

buldu. 

Sanat eleştirmeni Doğan Hızlan, Ressam Prof. Turan Erol, Prof. Ergin 

İnan, Yalçın Gökeçebağ, Habip Aydoğdu, Peker Grup sahibi Erhan 

Peker ve sanat eleştirmeni İbrahim Karaoğlu’ndan oluşan seçici kurul, 

yarışmaya katılan 163 yapıt arasında yaptığı değerlendirmede 3 

sanatçının yapıtlarını “Başarı Ödülü” ne değer görerek her birini 5.000 

TL ile ödüllendirdi. Yarışmaya katılan yapıtlardan 98’i de sergilenmeye 

değer görüldü. Resim alanında yaratımda bulunan genç sanatçıları 

tanıtmak, çalışmalarını desteklemek, yapıtlarını sergilemek ve sanat 

dünyasına kalıcı değerler kazandırmak amacıyla her yıl verilecek olan 

“Başarı Ödülü”ne; Haşim Arslan, Kamer Gençer ve Seyit Mehmet 

Buçukuoğlu adlı sanatçılar değer görüldü. 

Yaratıcı duyarlılığını özgün bir biçemle yansıtarak, üretim sürecinde 

aşamalar sağlamış yetkin sanatçıları onurlandırmak amacıyla, her yıl 

verilecek olan “Onur Ödülü” ne ressam Fikret Otyam değer görüldü. 

Ödül Töreni Aralık ayında açılacak sergi kapsamında yapılacaktır. 

34. İstanbul Film Festivali bölümleri ve ödülleri

34. İstanbul Film Festivali’ne başvurular başladı! 4-19 Nisan 2015 tarihlerinde yapılacak 34. İstanbul Film 
Festivali’ne Türkiye’den katılacak filmler için son başvuru tarihi 30 Ocak 2015. Festivale uzun metrajlı kurmaca 
filmlerin yanı sıra belgesel ve animasyon filmlerle de başvurulabiliyor.
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Aydın Köymen Yazı ve Kısa Film Yarışması

Aydın Köymen anısına Kavaklıderem ve Aydın Birlikteliği işbirliği ile 

düzenlenen Ülkem Kentim Semtim başlıklı yarışmanın beşincisinin 

başvuru süreci başlamıştır. Bu yıl yazı ve kısa film dalında yapılacak 

yarışmanın konusu Kent Yaşamında AVM’lerin Yeri” olarak belirlenmiştir.

Yarışma katılım koşulları için;

www.aydinbirlikteligi.org

LA BOHÈME by Giacomo Puccini
(Royal Opera House Prodüksiyonu)

Büyük kalabalık sahneleri, dekorları ve epik hikayeleriyle bilinen 

Grand Opera’nın en sevilen eseri La Bohème; sahne sanatlarının 

en saygın kuruluşlarından Royal Opera’nın global prodüksiyonu 

ile İstanbul’da! Hayat dolu Latin Mahallesi’nde yaşayan fakir 

sanatçıların kıt kanaat bir yaşam sürdüğü 1830’ların Paris’ini 

yeniden canlandıran eser, Londra Royal Opera House’dan, Zorlu 

sahnesine taşınıyor. Puccini’nin notaları, tıpkı Rodolfo ve Mimi’nin 

aşkında olduğu gibi hem duygusal yoğunluğu hem de Paris 

toplumundan bir kesitin bütün gürültü ve canlılığı ile resmedildiği 

bir renk cümbüşünü içeriyor. Paris’in bohem ruhunu gündelik 

yaşamdan bir aşk hikayesi ve eşsiz bir müzik ile anlatan bu 

romantik eser herkesi tekrardan büyüleyecek. Tıpkı yüzyılı aşkın 

bir süredir dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilerine yaptığı gibi...

KOLEJLİLER   ARALIK 2014
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KİTAP AYRACI

Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok.

Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok.

Sabahlar, akşamlar, sevinçler tasalar yok.

Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da 

yok.

Ömer Hayyam

Doğuda savaş, Batıda gerginlik, Afrika’dan 

hastalık, ekolojik kriz, ekonomik kriz, 

sosyolojik kriz… İlahi Pandora, yaktın bizi…

Bir yandan Dünyanın haline üzülüp bir 

yandan da vadeli hayatımızın sıradan 

telaşlarının peşinde koşarken, bir gün 

kendimizi 

“Dil şâd olacak diye kaç yıl avuttu felek

Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek”

şarkısını söylerken buluvermek işten değil!

Lafı uzatmadan gelelim kitabımıza:

Atlıkarıncada Bir Tur Daha

Yazarımız Tiziano Terzani kanserle 

tanıştığında, çılgınca kendi etrafında dönen 

kaotik Dünyamızın Lunaparka benzediğini 

farkeder.

Haber peşinde koşarken Dünyayı defalarca 

turlamış olan usta gazeteci “Bana öyle 

geldi ki, sanki bütün hayatımı bir atlıkarınca 

üzerinde geçirmiştim.” diye anlatıyor. “En 

başından beri beri alçala-yüksele, neşe içinde 

dönerken kimse bana biletim olup olmadığını 

sormamıştı. Ve bir anda kontrolör karşımda 

belirmişti: KANSER” 

Öncelikle Batı doktorlarına emanet eder 

kendini. Sanayi, besinleri, gübreleri ve her 

türlü yaşam biçimi ile kansere en fazla neden 

yaratan ülke Amerika’da tedaviye başlar. 

Durum çok net: Amerika kanser tedavisi 

konusunda en uzmanlaşmış ülke. Ne kadar 

çok hasta olursa o kadar da deneyim olur. 

Batı tıbbı doktorlarını “Fixers” olarak 

niteleyen yazar “Onların gözünde ben sadece 

bir bedendim: İyileştirilmesi gereken bir beden. 

Ama ben aynı zamanda bir zihinim, aynı 

zamanda ruhum ve bir öyküler, deneyimler, 

duygular, düşünceler ve heyecanlar 

birikimiyim. Bütün bunların hastalığımla 

çok yakından ilişkileri olmalı. Hiç kimse 

bunu göz önünde bulundurmak istemiyor 

ya da beceremiyordu. Saldırılması gereken 

“kanser”di, el kitaplarında ayrıntılarıyla 

tanımlanmış, istatistikleri tutulmuş, herkese ait 

olabilecek bir kanser. Ama o benimki değildi.”

Kansere tedavi bulmak, onun nedenlerini 

bulmaktan çok daha kolay. Hem de daha 

kârlı. Tedavi demek ilaç demek. İlaç demek 

para demek! Bir mola verip Lisa Minelli’yi 

dinleyelim bari: “Money makes the world go 

round”

Amerikalı doktorların açıkladığı hayatta 

kalma oranları, sayısal bilgiler pek güven 

vermez yazara. İstatistik: Sen iki yumurta 

yersin, ben hiç. Ortalamasını alınca ikimiz de 

birer yumurta yemiş oluruz. 

Modern tıptan vazgeçmeyi göze alamayan 

yazar, bir yandan tedavi aralarında mistik 

diyarlarda gezmeye başlar. Hindistan, 

Tayland, Filipinler, Hong Kong, Himalayalara 

yaptığı şifa yolculukları boyunca kanser 

yol arkadaşı olur. Şifalı bitkiler, ayurveda, 

homeopati, aromatik yağlar, reiki, mantarlar, 

tütsüleri hayatına katar. 

“Zaten pek geniş olan doktor, uzman ve şifacı 

koleksiyonuma; dilenci ermişler, yaşlı bir Cizvit 

psikolog, çocukluğundan beri bir heykele âşık 

olan bir keşiş ve benzeri pek çok acayip tip 

ve karakter ekledim. Her gittiğim yerde, kimi 

zaman bana sunulan ilaçları da deneyerek 

mucizevi biçimde iyileşmiş hastalar, tuhaf bir 

pozisyon ya da acayip bir tedavi sonucunda 

şifa bulanlarla ilgili pek çok öykü dinledim. 

Ama bir o kadar da Batı’nın bilimsel tıbbını 

reddedip alternatif bir tedaviye başvurarak 

hayatını kaybedenlere de tanık oldum”

Terzani, birkaç deneyimden sonra şifacılığın 

mottosunu keşfeder: Her hastalık tedavi 

edilebilir ama her hasta edilemez. Birinci 

koşul, hastanın inancıdır. Eğer tedavi başarılı 

olmazsa hasta kendini suçlasın: “Acaba 

yeterince inanmadım mı?”

Yazarımız beş yılı doldurup Memorial 

Sloan Cettering Cancer Center’a kontrole 

gittiğinde, en modern hastanenin bile 

zamana ayak uydurduğunu görür. 

Hastanede bir “Tamamlayıcı Tıp” bölümü 

açılmış; Reiki ve yoga uygulamaya başlanmış 

ve odalarda moral vermek için gençlerin 

gitar çalmasına, hastalara holistik iyileşme 

konusunda bilgi verilmeye başlanmıştı. 

Doktorların bu işlere hiç inancı yoktu ama 

belli ki hastane, hastalardan gelen pek 

çok çağrıya boyun eğmiş, pazar payının 

bir dilimini şifacılara kaptırmamaya karar 

vermişti. 

Usta gazeteci bu kitabı için reklam 

yaptırmamış, kendi deyişiyle bir okur 

ötekine anlatsın, ağızdan ağza yayılsın 

istemiş. Yazarın gönlünden geçtiği gibi, 

kitap 18 ay boyunca çok satanlar listesinde 

kalmayı başarmıştır. 

654 sayfada kanser tedavisi anlatan (!) kitabı 

bu kadar cazip kılan ne peki? Tıp, felsefe, 

anlatı, gezi yazısı füzyonu olmasından 

başka mı? Terzani’nin hayat, ölüm, şifa, sevgi 

gibi kavramlara derin bir aydınlanmayla 

yaklaşması, Doğunun bilgelerinden, Batının 

filozoflarından süzdüğü öyküleri, özlü sözleri 

dil zenginliği içinde sadelikle aktarmasıdır 

diye düşünüyorum.

Ezcümle, şu ölümlü dünyada “Carpe Diem” 

daha da bi şey demiyem!

Ayfer Niğdelioğlu’81

Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi
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Ben Devrim Yaptım

Hadi Sana Aşkla Kal
Didem Öneş Nacak’84

Engin Yayınevi, 2014

1968 yılında Ankara’da doğdum. İlköğrenimimi İsveç International School of Stocholm’de, 

orta ve lise eğitimimi TED Ankara Koleji’nde tamamladım. Hacettepe Üniversitesi, İngiliz 

Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladığım ilk yer 

TURBAN A.Ş. oldu. Bir dönem Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) görev yaptım. Ardından Radyo 

ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) göreve başladım. Hali hazırda bu kurumda Müdür olarak 

çalışmaya devam ediyorum. 19 yaşında bir kızım var ve memleketim Bodrum’da, Bodrum 

Gündem Yerel Gazetesi’nde köşe yazılarım yayınlandı.

İlk şiir kitabımda “Aşk”ı konu aldığım ve “Ben devrim yaptım hadi sana aşkla kal” dediğim, 

kadınları, bir köşeye kaldırdıkları veya hiç sahip olmadıkları kırmızı ökçeli pabuçlarını kuşanıp, 

insan olmayı hissedebilmeleri için aşkı yaşamaya çağırıyorum. 

Kitabımın önsözünde aklımla, yüreğimle, kadınlığımla ve duygusal yanımla zorum olduğunu, 

bu nedenle isyan ettiğimi anlattığım, dünyada yeterince aşk olmadığından yakınıyor 

olduğuma ve aşkın unutulup yok sayıldığına, savaşın, acıların ve mutsuz insanların giderek arttığına dikkat çekiyorum. Dünyada bunca acı çeken, 

yaralı, aç, ezilen insan varken, siyasette lafazanlık yapılmasına, şiirin toplulukları galeyana getirmek için kullanılmasına ve gözyaşlarının taraflı 

akıtılmasına isyan ediyorum. “Aşk bir nevi dünya ile tek olmaktır, bir olmak, aynı dili konuşmaktır. İsteyen için Allaha yakın olmaktır. Aşkın 

karşılıksız dahi olsa yaşanmaya değer olduğunu, çünkü insan olmayı hissettirdiğini” vurguluyorum. 

Şiirlerimde evliliği güvence ve rahatlık uğruna yaşanan ömürlük bir oyuna benzeterek, tutku ve aşk olmadan, çocuk için yapılan evliliklerin kuş 

yuvaları kadar bile sağlam olamayacağını, çocukların riyayı öğrendikleri ilk yerin aile olduğunu savunuyorum.

KOLEJLİLER   ARALIK 2014
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MODA-TASARIM

Azmin, Tecrübenin ve Yaratıcılığın Kazandırdıkları 
ile Bir Başka Başarı Öyküsü “OzguOnelT”
Mezunlarımızdan Özgü Önel’95 ile tekstil sektöründe öncü isimlerden olan aile şirketleri 

“Önel Kumaş”tan ve kendi markası “OzguOneIT” hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

oldu. Mesleğim ile ilgili her türlü detay benim 

hobim. Ailem her şeyim. Piyano, psikoloji ve 

NLP benim kaçış ve mola alanlarım.

“Birçok dünya markası ve yerli 
markalarla çalışıyoruz”

1986’dan bugüne Önel Tekstil ile bir zaman 

yolculuğu yapsak okuyucularımıza neler 

anlatırsınız?

Önel Tekstil ve kumaş olarak başladık bu 

yolculuğa. Bugün Valentino, Cavalli gibi dünya 

markalarının kumaşlarını, Güniz Sokaktaki 

mağazamızdan taşıyıp butik bir mağaza olarak 

açtığımız eski mağazamızın karşı köşesinde 

Abay Kunanbay caddesindeki mağazamızda 

bayan müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. 

Çok geniş ve butik bir çeşide sahibiz, yine 

aynı mağazamızda erkek kumaşında da başta 

yıllardır temsilciliğini yaptığımız Scabal firması 

olmak üzere birçok dünya markası ve yerli 

markalarla çalışıyoruz.

Hangi dünya markaları ile çalışıyorsunuz?

Kumaş her zaman bizim birincil önceliğimiz 

olsa da zaman içinde diktirmeye vakit 

Bize Özgü Önel’i tanıtır mısınız? Eğitiminiz, 

kariyeriniz, aileniz, hobileriniz hakkında 

kısa bilgiler istiyoruz.

Eğitim hayatım çok eğlenceli ve güzeldi. 

Bu güzel eğitim hayatıma parçası olmaktan 

çok mutlu ve bir o kadar gurur duyduğum 

TED Ankara Koleji’nde başladım. Benim 

başladığım dönem ilkokula sınavla 

giriliyordu. Okula başladığımda okumayı 

biliyordum ama ilkokula giriş sınavı çok 

net. Bir öğretmen soruları okuyordu biz de 

doğru seçeneği işaretliyorduk. Kolej’in bana 

kattığı ilk özgüven aşamasıdır bu. Dereceyle 

kazandığım bu sınavla başladığım TED 

Ankara Koleji’ndeki eğitim hayatım, mezun 

olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Bilişim 

Sistemleri Teknolojisi Bölümü’nde devam 

etti. Kolejli olma ve verdiği mükemmel 

eğitim sayesinde Bilkent hazırlığı kursa 

bile gitmeden geçebildim. Eğitim hayatım 

boyunca yabancı dile olan merakım, bölüm 

dersi olmamasına rağmen özel izinle turizm 

bölümünden aldığım İtalyanca sayesinde 

çok daha ilerledi. Fransızca, İspanyolca 

sertifikalarımı da alarak Milano İstituto 

Marangoni’de ‘FASHION BUYER‘ mastır 

programına başladım. İtalya’da devam 

eden mastır sırasında Rinacente, Gucci gibi 

firmalardan gelen iş tekliflerini reddederek, 

1986 yılında babam Yılmaz Önel tarafından 

kurulan Önel Tekstil de çalışmak üzere mastır 

programım bitince dönmeye karar verdim. 

Böylelikle fiili ve resmi iş hayatım başlamış 

ayıramayan, hazır giyime meraklı 

müşterilerimiz için marka arayışına geçtik. 

İlk önceliği yıllardır birlikte çalıştığımız 

kumaş üretiminde dünyada bir numara olan 

Scabal erkek hazır giyimine verdik. Bugün 

David Beckham, Obama, Tom Cruise, Elton 

John gibi ünlülerin özel hazır giyim siparişi 

olarak tercih ettiklerini görünce doğru bir 

karar verdiğimizi bir kez daha anladım. Bir 

de David Craig ve James Bond kostümleri 

gibi kültürel yanı da var SCABAL’ın. SCABAL’ı 

tercih etmemizin en büyük sebebi, kumaşın 

içinden gelmeleri ve çok titizlikle üretim 

yapmaları. Klasik, İtalyan ve Alman, uzun, 

kısa ve normal drop çalışmaları. Diğer artısı 

ise ürün yelpazesinin genişliği. Sadece 

Takım elbise, ceket, pantolon değil, palto, 

mont, kaban, gömlek, triko, çorap kemer, 

çanta, ayakkabı cüzdan gibi geniş bir ürün 

grubuna sahip olması.  Scabal mağazamızda 

kişiye özel dikim yapabilirken, istediğiniz 

model takım elbise, ceket ve pantolonu 3 

hafta içinde size özel, Scabal’ın İngiltere’deki 

fabrikalarında diktirip teslim ediyoruz. Bu 

kıyafetlerinizi size özel gömlek dikişiyle de 

tamamlayabiliyorsunuz. 

Özgü Önel 1995 yılında TED Ankara 

Koleji’nden mezun olduktan sonra Bilkent 

Üniversitesi Bilişim Sistemleri Teknolojisi 

Bölümü’nde okudu. İtalya’da tamamladığı 

başarılı eğitim hayatının sonunda dünya 

markalarından gelen iş tekliflerini reddederek 

Türkiye’ye döndü. Türkiye’de birçok dünya 

markası ile işbirliği yaparak aile şirketleri 

olan “Önel Kumaş”ı çok üst noktalara taşıdı 

ve bu başarısınıda “OzguOnelT” adıyla kendi 

markasını yaratarak taçlandırmıştır.
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Kumaş ve hazır giyimi ayırmak istediğimizde 

ise, Armadadan gelen teklifle Türkiye 

temsilcisi olduğumuz Scabal markasının 

Flagship mağazasını burada açmaya karar 

verdik. Ve mağazamız “Scabal Flagship 

Store”lar arasında dünya çapında örnek 

mağaza seçildi. Bayan giyimine marka 

arayışımız ünlü Alman firması Basler ile 

anlaştığımızda güzel bir yola girdi ve bu 

yolda yine Armada‘da Basler Flagship Store‘u 

açtık. 34 - 48 beden aralığındaki ürünlerden 

müşteriler çok memnun kaldı. 

Hazır giyim konusunda bu açılımları 

yaparken, ilk göz ağrımız kumaş mağazamızı 

da yenileyip daha butik ve özel bir konsept 

mağazaya dönüştürdük. Hem bayan hem 

erkek kumaşlarında dünyanın en ünlü 

markalarıyla hizmet verirken, erkek takım 

elbise, ceket, gömlek, smokin dikişlerinde 

müşterilerimize kendi bünyemizdeki 

terzilerimizle hizmet veriyoruz. Bayan abiye 

kumaş reyonumuzda ise Elie Saab, Zuhair 

Murad, Valentino gibi tasarımcıların kupon 

kumaşlarını servis ediyoruz. 

Tekstil alanında Türkiye’nin durumunu 

değerlendirir misiniz?

Dünya ekonomisinin durumu çok parlak 

olmadığı için Türkiye’ye yansımaları biraz 

endişe verici. Ekonominin her alanında bir 

daralma olduğu gerçek ancak Türk tekstil 

sektörünü kalitesizliğe iten Çin ve Kore 

yapımı ürünler, müşterileri güvensizliğe 

iten ise sezon zamanlarında yapılan 

zamansız indirim ve promosyonlar. Biz bu 

sebepten sadece kış sezonunda bir defa 

yaz sezonunda da bir defa sezon indirimi 

yapmayı ve Çin ve Kore malı ürünleri 

satmamayı prensip haline getirdik.

Türk tekstil sektöründeki markaların 

tasarımlarının maalesef özgün olmaları 

gerekirken ucuz kumaşlardan yapılması, 

modellerin tasarımcıların elinden değil 

de yurtdışı fuarlarından ve yurtdışındaki 

firmaların parçalarından kopyalanıp 

üretilmesi, beni hem bayan giyiminde 

hem de erkek hazır giyiminde kendi 

markalarımızı yaratmaya sevk etti. Bayan 

giyiminde tasarımcılığını ve pazarlamasını 

bizzat üstlendiğim “OzguOnelT”, erkek 

giyiminde ise en kaliteli kumaşlardan 

sentetik içermeyen koleksiyonumuz “ÖNEL 

FIRST LINE” hayata geçti.

“Bugüne kadar gerçekleştirmek 
istediğim hedeflerim gerçekleşti”

Kendi konumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? 

Yaptıklarınız, yapamadıklarınız, projeleriniz?

Bugüne kadar gerçekleştirmek istediğim 

hedeflerim gerçekleşti, bundan sonra yeni 

markalarımızla tekstil sektöründe büyümeyi 

ve kaliteyi arttırmayı hedefliyoruz.

Bu alanda kariyer yapmak isteyen 

girişimcilere tavsiyeleriniz nedir?

Sevgili babamdan dolayı ben bu işin içinde 

doğdum. Kolej Kızılay’dayken biz de Kızılay 

mağazamızdaydık. Okul çıkışları ve hafta 

sonları paket yapmaya ve yardıma giderdim. 

Bu işin temelinden gelmemin avantajlarını 

yaşıyorum. Bünyemizdeki tüm birimleri 

denetleyebiliyorum. Bu iş çok emek isteyen 

ve çok zevkli bir iş.  Sadece bir kaç ürün 

diktirip modacıyım demek, kumaştan 

anlamadan tasarımcıyım demek, tekstil 

ve moda dünyasına bir hakarettir bence. 

Neyse ki bu zihniyetteki tasarımcıların bu 

sektördeki ömürleri çok kalıcı olmuyor.  

Bu sektörde yer almak isteyen tüm 

girişimcilere tavsiyem, kumaşı, dokuyu ve 

dokuma detaylarını çok iyi öğrenmeleri. 

Sonra gerisi çok başarılı bir şekilde gelir.

Bu güzel söyleşi için teşekkür ederiz. Bizim 

sormayı unuttuğumuz ya da sizin eklemek 

istediğiniz hususlar var mı?

Ben teşekkür ederim. 

KOLEJLİLER   ARALIK 2014
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve TEDFED olarak Türk Eğitim Derneği okullarını ziyaret amacıyla başlatılan projenin ilk durağı TED Kuzey 

Kıbrıs Koleji oldu.

TED Ankara Koleji TED Kuzey Kıbrıs Koleji Ziyareti

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve TEDFED’in birlikte başlattıkları proje 

kapsamında, mezunlarımız ilk ziyaretlerini TED Kuzey Kıbrıs Koleji’ne gerçekleştirdiler.
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Ortak bir kültürü paylaşmanın farklılığını bütün okullarımızda daha canlı biçimde yaşatmak amaçlı bu projenin KKTC gezisine Yönetim Kurulu 

Üyelerimiz, Mezunlarımız, TEDFED ve TED üyesi gönüllü dostlar katıldı. Okulumuzun Öğretmen, Yönetici ve öğrencileri bizleri çok sıcak karşıladı. 

Okulu gezdik, bilgilendik, birlikte yemek yedik ve güzel anılarla ayrıldık. Anaokulu öğrencilerinin keyifli ders saatlerinde onlarla birlikte şarkılar 

söyledik.

İlk durak olan Kıbrıs’ta keyif, tarih ve lezzet dolu anlar yaşadık. Şehit olan Mehmetçik ve Mücahitlerimizi rahmetle andık. 

Bizlere bu güzel turu organize eden Kamer Tur’a (Süha’81, Melek’87 Okçabollu çiftine ve Ali Güçoğlu’79), okul direktörü ve kurucu temsilcisi Sn. 

Ali Özkan ve Okul müdürü Sevinç Boztuna’ya da misafirperverliklerinden dolayı da çok teşekkür ederiz.

Bir sonraki okul gezimize sizleri de bekliyoruz.
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ÇOCUK

Pötikare Yayınevi: Çocuk Edebiyatı
Mezunlarımızdan Eda Serdaroğlu Baş’90, kızının doğumuyla adım attığı 

“Çocuk Dünyası”nda kurduğu Pötikare Yayınevi ile bu sayımızda konuğumuz.

emir ve kural içeren anlatımlardan 

sakınılmalıdır. Çocuğun meraklarını uyandırır 

ve zihninde oluşan soruların cevaplarını 

bulmaya yönlendirirken, yaratıcılıklarının 

gelişmesine katkıda bulunmalıdır. Çocuk 

edebiyatını oluşturan ürünlerin kaliteli 

olması çocukların okuma sevgisi ve 

alışkanlığı kazanmasında etkendir.

Çocuk kitapları, çocuğa yukarıdan 

bakmamalı, çocuk alçak gönüllülüğünün 

farkında olmalı ve çocukça duygu ve 

düşünceleri yansıtmalıdır. Belli bir amacın ya 

da ideolojinin sözcülüğünü yapan, çocukları 

terbiye etme amacı taşıyan güdümlü 

yayınlardan sakınılmalıdır. Kalıplaşmış bir 

takım kuralları yansıtan, yetişkin gözüyle 

telkin iması taşıyan yayınlar olmamalıdır.

Kısacası, iyi bir çocuk kitabı, çocuğun ilgi 

ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayan fakat her 

şeyden önce çocuğun zevkle okuduğu 

eserdir.

Çocuklara kitap okumayı sevdirmekle ilgili 

Bir Dolap Kitap bloğu yazarlarından Yıldırım 

Karakiya’nın önerileri de şöyle:

araştırın: Bakın bakalım neleri seviyor? Acaba 

o konularda kitap var mı? 

farklı tarzlarda kitaplar serpiştirin. Ancak, 

bunu yaparken kitapları “Bu çizgi roman, şu 

kitap ejderhalı, o kitapta hep boş laf,” diyerek 

sınıflandırmayın. 

Çocuk edebiyatı; duygu ve düşüncelerin 

çocukların dünyasına uygun sözlü ve yazılı 

anlatımı olarak tarif edilebilir. Dil, yazı, çizgi, 

resim sanatının ortak ürünü olan çocuk 

edebiyatı, edebiyatın içinde en incelikli 

alandır. Masallar, hikâyeler, şiirler, efsaneler, 

tekerlemeler, fıkralar, bilimkurgu, biyografiler, 

müracaat eserleri, çocuk romanları, çizgi 

romanlar, tiyatro eserleri, fen ve doğa 

kitaplarının tümü çocuk edebiyatı içinde 

değerlendirilir.

Çocuk kitapları, okul öncesinden 

itibaren biçimsel ve içerik özellikleri 

sayesinde algısal gelişime katkı sağlarken, 

öğrenme ihtiyaçlarını da karşılamalıdır. 

Çocuğun, eğlenme, oynama ve keşfetme 

gereksinimlerine cevap verirken, günlük 

yaşantısıyla ilgili telkinlerde bulunmamalı, 

ders konularına uygun macera kitapları, 

bilimkurgular, fantastik öyküler, çizgi 

romanlar bulun. Çocuğunuzun gözüne 

çarpacak bir yere koyun ve kitap hakkında 

ona kısaca bilgi verin.

kitapları okuduklarını öğrenin: Çocukların da 

kendilerine has bir sosyal yaşantıları vardır. 

Çocukların sosyal ortamlarında en çok hangi 

kitaplar hakkında konuşulduğunu bulursanız 

ve evinizin çeşitli yerlerine bu kitaplardan 

koyarsanız, kitaba ilgisini çekebilirsiniz.

ki, onunla bunlar hakkında konuşabilesiniz; 

sevmediği kitapları niye sevmediğini, 

sevdiklerini niye sevdiğini anlayabilesiniz. 

kötülemeyin: Yetişkinlerin okuduğu her kitap 

da şahane değildir ama yine de okunur.

www.potikareyayin.com.tr

Eda Serdaroğlu Baş, 1979 yılında girdiği TED Ankara Koleji’nden, 1990 yılında mezun oldu. ODTÜ 

İşletme Bölümü’nü 1995 yılında tamamladı. 1997- 1999 yıllarında Bilkent Üniversitesi’nde İşletme 

yüksek lisansı (MBA) ve asistanlık yaptı. 1991 TED Ankara Koleji mezunu Bleda Daş ile evlendi. TED 

Ankara Koleji Anaokulu’na devam eden Nisan adında bir kızları var. 2009 doğumlu kızının gelişimiyle 

birlikte çocuklar için yayınlar ilgi alanı haline geldi. Sonunda kendinin de bu sürece katkıda 

bulunabileceğini düşünerek, yaptığı hazırlık dönemi sonrasında Nisan 2013’te, çocuk kitaplarını 

kendisine uzmanlık alanı olarak belirlemiş Pötikare Yayıncılık resmen kuruldu. Bebeklerden genç 

yetişkinlere uzanan okur kitlesi için hikâye kitapları, boyama kitapları, banyo kitapları, aktivite 

kitapları gibi birçok farklı yayın üretmekte. Hem yurt içi hem de yurt dışı yazar ve çizerlerle işbirliği 

yaparak nitelikli yayınları çocuklarla buluşturmak için heyecanla çalışmalarına devam etmekte.
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HOBİ

Çocukluktan Gelen Tutku
Mezunlarımızdan Ufuk Yaramış’87 ile mesleği olan Spor Fotografçılığı 
üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Hareket eden herşey konu olabiliyordu 

sporda ve o anı yakalamak dayanılmaz 

keyif aldırmaya başlamıştı. İşte yeniden 

heyecanım geri gelmişti.

“Aksiyon dolu bir anı 
ölümsüzleştirmek inanılmaz 
bir keyif ve heyecan”

Neden spor fotoğrafçılığı?

Öncelikle Türkiye’de spor fotoğrafçılığı 

açısından; futbol, basketbol gibi popüler 

sporlar haricinde, ciddi bir ilgisizlik ve ihtiyaç 

gördük. Belli branşlarda sadece o branşları 

çeken çok değerli ve başarılı fotoğrafçılar 

olmakla beraber, tüm branşları içeren bir 

çalışma, altyapı ve çatı bulunmamaktaydı. 

Bu tespit yola çıkmamızdaki esas unsur 

oldu. İşin içine girdikçe ve tanındıkça 

tahminimizden de daha fazla bir ilgi gördük 

spor camiasından. Evet, tespitimiz doğru 

çıkmıştı ve yukarıda bahsettiğim gibi 

aksiyon dolu bir anı ölümsüzleştirmenin 

inanılmaz keyif ve heyecan verici olması da 

çekici kılan bir başka yönü.

Fotoğrafçılık geçmişinizden kısaca 

bahsedebilir misiniz?

Çok eskiye dayanan bir merak ve serüven 

aslında benim fotoğrafçılığa olan tutkum. 

Çocukluk yıllarımda babamın fotoğraf 

makinelerini epeyce kurcaladım, bozdum da 

sanırım ama beraber çektiğimiz fotoğraflar 

beni bugünlere taşıyan en önemli unsur 

oldu. İmkanlar ve teknoloji bugünlere göre 

çok olanak sağlamıyordu o dönemlerde. 

Yine de eldeki olanakları iyi değerlendirmeye 

çalışarak üniversite yıllarına kadar devam 

eden keyifli bir maratondu. Hayat ve benzer 

şeylerin getirdiği monotonluktan dolayı bir 

süre ara verdim. 

Peki, sizi tekrar heyecanlandıran ve geri 

döndüren ne oldu?

Aslında bunun cevabı Goshots.net’in 

kuruluş hikayesine götürüyor beni. Yaklaşık 

iki sene önce kuzenim Onur Çam’ın bir 

fikriyle doğan, gelişen ve günümüze bir 

diğer ortağım Murat Çalışkan ile taşınan bir 

proje. Aslında bir hobi olarak başlamıştı ve 

spor fotoğrafı  fikri çok heyecan vermişti. 

Bir müsabakayı fotoğraflamadan önce ve 

fotoğraflama anında neler hisseder, nasıl 

hazırlanırsınız?

Öncelikle bizler için yeni bir branş ise 

dünyada daha önce çekilmiş fotoğrafları 

inceleriz. Açılarına kadrajlarına ve 

pozisyonlarına dikkat kesiliriz. Aslında 

bunları sadece bize biraz ilham versin 

diye yaparız. Yarışlara gittiğimizde kendi 

yaratıcılığımızı da en üst seviyeye çıkarmaya 

çalışıyoruz. Amacımız çektik oldu değil, 

en iyi an karelerini yakalayabilmek ve 

sporcuların o anlarını ölümsüzleştirebilmek. 

Bir çekim esnasında mutlak konsantrasyon 

çok önemli, bir yarış içinde tamamen başka 

bir dünyaya gidiyorum diyebilirim. Saatlerce 

ayakta, o ağır makinelerle o anı yakalamak 

için ter dökmenin de başka açıklaması 

olamıyor.

Spor fotoğrafçılığının zorlukları nelerdir?

Aslında zor değil, zorlu demek daha doğru 

oluyor. Bir çok zorlu yanı var aslında. Mesela 

doğa ortamında hava şartları ile boğuşmanız, 

(kar, yağmur, soğuk, sıcak) bir yandan 

kendinizi diğer bir yandan ekipmanınızı 

korumanız lazım. Bazı adrenalin yüklü 

sporlarda bunlara ilaveten can güvenliğinize 

dikkat etmelisiniz. Unutmamak lazım en 

iyi kareleri yakalama olasılığı bazen alınan 

riskin derecesine göre artıyor. Diğer önemli 

hususlara gelirsek spor fotoğrafçılığı aksiyon, 

Ufuk Yaramış 1969 yılında Ankara’da doğdu. 

1987 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun 

oldu. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi 

İşletme Bölümü’nde tamamladı. Kamu ve 

özel sektörde fiziki yatırım uzmanlığı ve satış 

konularında çalıştıktan sonra 2000 yılında 

halen ortağı olduğu mekanik proje alanında 

faaliyet gösteren Mega-Tek Mühendislik 

İnşaat ve Dış Tic. Ltd. Şti.‘ni kurdu. 

2013’den beri mevcut ortaklığının yanı sıra

www.goshots.net spor fotoğrafçılığının 

kurucu ortağı olarak görev yapmaktadır.
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devamlılık ve hız üzerine bir kurgu, tecrübe 

ve ekipman ihtiyacını doğuruyor. Farklı 

ışıklarda farklı hızda hareket eden 1 veya 

düzinelerce insanı, nesneyi doğru kadraj 

ve netlikte çekebilmek için kimi durumda 

zamana karşı mücadele veriyoruz.  Buna 

bir de en ilginç kareleri kaçırmamak için hız 

olayını da eklemeliyiz. Olumsuz hava, ışık ve 

ortam bazen işimizin önündeki en büyük 

engel oluyor. Ciddi bir bütçe gerektirmesi 

zorlayan bir diğer önemli unsur. Hız, netlik 

ve ışık performansı  için tüm yatırımların 

profesyonel makine ve lensere yapılmasını 

zaruri kılıyor.

Şu an itibariyle kaç branşta fotoğraf 

çekme şansınız oldu ve katıldığınız önemli 

turnuvalar hangileridir?

35 branşta sayısız karşılaşma çekme 

şansımız oldu. www.goshots.net sitemizde 

özenle elenerek seçilen yaklaşık 24.000 

kare yayınlanmış olup bu 24.000 kareye 

ulaşabilmek için bu süreçte (1,5 yıl) yaklaşık 

500.000 karenin çekildiğini belirtmek isterim. 

Yine bu süreçte katıldığımız turnuvalardan 

bir kaç örnek vermek gerekirse,  geçen sene 

Mersin’de düzenlenen Akdeniz Oyunları, 

Dünya Gençler Voleybol Şampiyonası-Ankara, 

WTA Kadınlar Tenis Turnuvası-İstanbul, Sea to 

SKY-Kemer Redbull, Dünya Kadınlar Voleybol 

Granprix  gibi etkinlikleri sayabiliriz.

“Bize gelenler arasında öncelik 
TED Ankara Kolejlilerinin 
olacak”

Son olarak bu alanda faaliyet göstermek 

isteyen gençlerimize önerileniz nelerdir?

Bu kadar zorluğa göğüs gerebilmeleri 

için öncelikle spora ve fotoğrafçılığa 

tutkun olmaları işin olmazsa olmazı… 

Sonrasında sabır ve çok çalışmak, tecrübe 

gerçekten çok önemli. Bu işi profesyonelliğe 

götürebilmeleri için ciddi anlamda bütçe 

ayırabilmeleri gerekli ama ben sadece hobi 

olarak yapacağım derlese o zaman tecrübeli 

insanlarla beraber çekimlere gidebilmek 

için vakitlerini ayarlamalarını tavsiye ederim. 

Bir bilenin yanında sahada olup çekim 

yapabilmek bu işin püf noktası. Acele edip 

bilmeden gereksiz paraları harcamamalarını 

tavsiye ederim. Bizlerle olmak isteyen, bu işi 

öğrenmek arzusunda olan herkese kapımız 

açık olacaktır. Tabii ki öncelik her zaman TED 

Ankara Koleji’ lilerinin olacaktır.

KOLEJLİLER   ARALIK 2014
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Hem Mezun Hem Öğretmen... Aynı okulda...
Kolej’in eski mezunlarından Yaşar Emel Cantürk’44 ile yaptığımız 
keyifli söyleşide okulumuzun ilk günlerini kendisinden dinledik. 

ANILARIMIZ

“Bir mezunlar derneği kuralım 
diye karar aldık “

Emel Hanım okurlarımıza kendinizi tanıtır 

mısınız?

Ben 1926 doğumluyum ve bir hayli 

yaşlıyım ama çok şükür anılarım ve 

hafızam yerimde. Sadece yürüyemiyorum. 

Atatürk döneminde, 1930’larda, ben dört 

yaşındayken babam Tahran’a askeri ateşe 

olarak gitti. Orada Türk okulu yoktu, Türkçe 

alfabeyi bana babam öğretti. Anneme 

Fransızca öğretmeni tutuldu, ben de ders 

aldım. Türkiye’ye döndüğüm zaman 7 

yaşındaydım hem Türkçe hem de biraz 

Fransızca biliyordum. Amcam ilkokul 

müdürüydü, Ankara’da sınava girsin dedi 

ve ikinci sınıftan başladım. Kolej’e 1938’de 

başlayıp 1944’de bitirdim. O zamanlar 

kız, erkek kısımları ayrıydı. Fazıl Say’ın 

1926 doğumlu olan Yaşar Emel Cantürk Kolej’den 1944 yılında mezun olmuştur. 1947 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde lisans 

eğitimini tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından Kolej’de ingilizce öğretmeni olarak görev yapmaya başladı. Kolej’den ayrılıp iş 

hayatında yeni bir adım attığı sıralarda evlenen Cantürk, uzun seneler yurt dışında yaşadı.
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kuzeni Emel Say sınıf arkadaşım oldu. 

Diğer arkadaşlarımdan, Mümtaz Tarhan 

Bakanımızın kızı Ferhan Tarhan, Ümran 

Ertem ile sadece telefonla görüşebiliyoruz, 

onlar da benim durumumda, evinden dışarı 

çıkamıyor. Kolej’de 6 sene iftihar listesine 

geçtim. Ödül olarak Atatürk’ün Nutuk’unu 

aldım. Mezun olduktan sonra bir kısmımız 

yüksekokul okumadı. Ama aralarında 

Ümran, ben ve Nezahat  Kıymır’ın da olduğu 

bir kısmımız yüksekokula gidebildi. 1945 

yılında Dil Tarih Fakültesinde okurken, dört 

beş kız arkadaş birleştik ve birbirimizden 

kopmayalım, bir mezunlar derneği kuralım 

diye karar aldık. Ankara Belediyesi’nden 

alınan vesikayla, sözüm ona bir şeyin 

kurucusu olduk. “Türk Maruf Cemiyeti 

Yenişehir Lisesini Bitirenler Derneği” 

olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Bizim 

Maruf Cemiyeti diğer okullardan farklı 

değildi, yani Ankara Kız Lisesi’nde, Atatürk 

Lisesi’nde ya da Gazi Lisesi’nde öğretmenlik 

yapan kişiler gelir bizim okulda da Türkçe 

derslerine girerlerdi. İngilizce öğrenimine 

çok önem vetrildiği için Atatürk’ün emriyle, 

Kızılay’da bulunan Fethi Bey Köşkü bu 

faaliyetlere tahsis edilmişti. Sonrasında Ziya 

Gökalp caddesinde iki bina yapıldı. Biz, ilk 

binada, kızlar kısmında okuduk. Geçenlerde 

gelen Kolej dergisinde ‘49 mezunu olan 

ve bir kısmı da benim talebelerim olan 

arkadaşları gördüm. 

Kızlar kısmı edebiyat şubesi olarak 

adlandırılırdı, biz “A” şubesiydik. Ancak 

son sınıfta, Fuat Sayın’ın müdür olduğu 

senelerde, fen şubesinde okumak isteyen 

arkadaşlarımız karşı tarafa geçti ve üç 

arkadaşımız fen şubesinden mezun oldu.

Miss Nosser departman başkanıydı.  Miss  

Nosser lisana karşı kabiliyeti olan öğrencileri 

seçerdi. Sayıları otuz, kırk kişiyi geçmezdi.  

Uzun süre lisede müdürlük yapan Nilüfer 

Gün benim hocamdı. Emine Güngör yeni 

vefat etti, o da bizim tarih hocamızdı.

Mezun olduktan sonra neler yaptınız?

Miss Nosser’in tavsiyesi üzerine gittiğim 

Dil Tarih Fakültesinde sınavla bir üst sınıfa 

geçilebiliyordu, İngilizcem iyi olduğu için 

sınavı verip ikinci seneden başladım, 3 

senede bitirdim. 1947’de mezun oldum. 

Bitirir bitirmez Miss Nosser beni çağırdı, “Sen 

iyi bir öğrenciydin, iyi de bir öğretmen olursun” 

diyerek beni Kolej’e öğretmen olarak aldı.

İlk sene iki sınıfım vardı. Biri on, on beş 

talebemin olduğu lise ikinci sınıfıydı, diğeri 

de orta birlerde bir sınıftı. Bir sene çalıştım, 

daha da devam edecektim ancak maaşım 

azdı, o zamanının parası ile 175 TL alıyordum 

ve iş de çok ağırdı. O zamanlar tüm 

okullara eleme usulü sınavlarla giriliyordu. 

Öğretmenler aylarca sınav kâğıdı okurdu. 

Lise bitirmede, yazılı olgunluk sınavı vardı 

ve aylarca sürerdi. Türkçe ve matematik 

mecburiydi. 

Yıldız Kenter’in ağabeyi olan Nedim Kenter,   

rahmetli Başbakanımız Bülent Ecevit sınıf 

arkadaşlarımdı. Sınıf arkadaşlarımdan 

Cevzahir Örçer, Yurdagül Kurgan’ da benim 

gibi sınıf atlama sınavına girip, Kolej’de 

öğrendiğimiz İngilizce sayesinde geçerek 

Dil Tarih’te bir sene az okumuş olduk. 

Bir gün Nedim Kenter’e rast geldim. O 

zamanlar Karayolları Genel Müdürlüğü yeni 

kurulmuş, 1949-1950 yıllarında Marshall 

yardımıyla Türkiye’de karayolları yapılması 

söz konusu. “Burada Amerikalı mühendisler 

var, sınava gir iyi para veriyorlar” dedi. Aileme 

danışarak sınava girdim, iki misli maaş 

teklifi ile karşılaşınca Miss Nosser’a ailemin 

zor durumda olduğunu söyleyerek, “Kolej’i 

seviyorum ama buraya geçmeme müsaade 

edin” dedim ve geçtim. 

1952’de evlenip yurtdışına gittim. Uzun 

süre arkadaşlarımdan koptum. Bizim 

zamanımızda yıllık yoktu. Ülke genelinde 

iftihar kitapları vardı. 60‘lı yıllarda Miss 

Nosser’ı Amerika’ya gönderdiler, bizim 

dernek bozuldu,  karma eğitime geçildi. 30 

yıl sonra ben döndüğümde dokuz, on kişi 

buluşabildik. Kuru fasulye günleri ve Kolej’e 

ait fotoğraflarımız var. 50. yıldönümünde 

plaket aldım, fotoğrafları saklıyorum.  Erdem 

Melek ve Gülten Ökay arkadaşımdı. Şu anda 

kaç şube var bilmiyorum, ama 60’lardan 

sonra genişlemeye başladı. 

Koleje karşı bağlılığım ve sevgim 
devam ediyor, çünkü çoğu 
şeyimi onunla kazandım.

Ailenizde başka Kolejli var mı? Kolej 

anılarınızı  ve duygularınızı bizimle 

paylaşır mısınız?

Kızım 72, torunum 86 mezunu. En son 

Bilkent Otel’de 55. yıl kutlamasına gittik, 

Özdemir Erdoğan da gelmişti. O zaman da 

dokuz, on kişi vardık, çok güzeldi. Sonrasında 

eşimin hastalığı, vefatı derken maalesef 

dışarıya çıkamadım, gidemedim.

Koleje karşı bağlılığım ve sevgim devam 

ediyor, çünkü çoğu şeyimi onunla kazandım. 

Döndükten sonra 20 sene İngilizce 

okutmanı olarak çalıştım, oradan emekli 

oldum. Daha sonra resimle oyalanmaya 

çalıştım. Artık bir şey yapamıyorum, anılarla 

yaşıyoruz. Ali Bozer’i hatırlıyorum. Şu anda 

Dernek’te Onur Kurulu Başkanı olarak 

görev yapıyor. Kolej’in orada iki fidanlık 

vardı, Kolej’e yürüyerek gelirdik, her yer 

yemyeşildi. İncesu’da papatya toplayıp 

piknik yapardık, her şey çok değişti. 1938-

40 yıllarında birbirimize çok bağlıydık. 

Ermeni, Rum, Romen arkadaşlarımız vardı, 

kimse birbirini sorgulamazdı. İnönü devri 

benim okul yıllarıma tesadüf eder. O 

dönemde karartma yapılırdı, neyse ki biz 

savaşa katılmadan kurtulabildik. Ama daha 

mutluyduk, şimdi her şey var ama huzur yok. 

Bu dönemi hatırladığım kadarıyla anlatmaya 

çalışıyorum. 

Emekli olduktan sonra yağlıboya resimler 

yaptım, artık yapamıyorum maalesef. 

Kolej’den çok devlet adamı, sanatçı, yazar, 

memlekete yararlı insanlar yetişti. Kolej,  

Atatürk’ün emriyle kurulmuş en eski 

okullardan biridir. 
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği, 19. Millî Eğitim 

Şûrası İçin Önerilerini Açıkladı

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, “19. Millî 

Eğitim Şûrasına İlişkin Değerlendirmeler” adlı çalışmasını 

yayımladı. Şûra’daki tartışmalara ışık tutması hedefiyle hazırlanan 

raporun özel ihtisas komisyonları hazırlık çalışmaları ve bunlara 

ilişkin sonuç raporlarına yönelik TEDMEM’in görüş ve önerilerini 

içeriyor.

Şûraya hazırlık amacıyla yapılan çalışmada, 18. Milli Eğitim Şûra 

sonuçlarının pratiğe ne kadar yansıdığı ele alındı. İkinci olarak 

ise, bu senenin gündem konuları olan “Öğretim Programları 

ve Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretmen Niteliğinin Artırılması, 

Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması ve Okul Güvenliği” 

başlıklarına dair değerlendirme ve önerilere yer verildi. 

“19. Millî Eğitim Şûrasına İlişkin Değerlendirmeler” başlıklı raporun 

tamamına www.tedmem.org yayinlar adresinden ulaşmak 

mümkün.

TEDMEM’den Öğretmenler Günü’nde 

‘Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik 

Mesleği’ Raporu! 

TEDMEM, öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimlerini ortaya 

çıkarmak amacıyla “Öğretmen Gözüyle Öğretmenlik Mesleği” 

başlıklı bir araştırma gerçekleştirdi. 1700 öğretmenin katılımıyla 

gerçekleştirilen araştırma, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde 

TEDMEM internet sitesinde yayınlandı.

Öğretmenlerin mesleklerini algılama biçimleri, mesleklerine 

yönelik geliştirdikleri duygular ve mesleklerine olan bağlılıklarını 

belirleyebilmek adına gerçekleştirilen çalışmaya 1700 öğretmen 

katıldı. Rapor, ulusal basında geniş yer buldu.
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TED Okulları 13. Müdürler Toplantısı 

Yapıldı

TED Okulları müdürleri arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek 

amacıyla düzenlenen TED Okulları Müdürler Toplantıları’nın 

on üçüncüsü, TED İzmir Koleji’nin ev sahipliğinde Çeşme’de 

gerçekleştirildi.

TED Okulları’nda görev yapan 54 okul müdürünün katılımıyla 

gerçekleşen toplantıda, TED Genel Merkezi’nin ve TED Okulları’nın 

2013–2014 öğretim yılı çalışmalarının değerlendirmesi yapılarak, 

2014–2015 öğretim yılı ile ilgili hedef ve planlar paylaşıldı.

TED Okulları Bölgesel İngilizce 

Eğitimleri Başladı

İngilizce dil eğitimde tüm TED Okulları arasında standardizasyonu 

sürdürmek ve güncel uygulamalar hakkında paylaşımı arttırmak 

amacıyla, 2014-2015 eğitim öğretim yılı I. döneminde TED 

Bölgesel İngilizce eğitimleri düzenleniyor. 10 TED Okulunun ev 

sahipliğinde gerçekleşmekte olan eğitimlere, yakın illerdeki TED 

Okulları İngilizce öğretmenlerinin yanı sıra illerdeki diğer okullar 

da davetli.

Çalışma kapsamında ilk eğitimler, Oxford University Press eğitimcisi 

Charlotte Rance ve TED Okulları Eğitimcileri tarafından Mersin, 

Kayseri ve Hatay’da düzenlendi. 

TED Okullarımız arasında birliktelik, verimlilik ve bilgi paylaşımını 

artıran eğitimler, farklı bölgelerde devam edecek.

Prof. Dr. Rüştü Yüce 

Ölüm Yıldönümünde 

Mezarı Başında Anıldı

Türk Eğitim Derneği’nin uzun yıllar 

Genel Başkanlığı’nı yapmış olan Prof. 

Dr. Rüştü Yüce, ölüm yıl dönümü 

olan 26 Eylül 2014 tarihinde törenle 

mezarı başında anıldı. 
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KAMPÜS

10 Kasım’da Atamızı Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, 10 Kasım sabahı okullarımızda düzenlenen törenlerle saygı, sevgi ve özlemle andık. TED Ankara Koleji öğrencileri, 

Atatürk büstlerini çiçeklerle donattılar. Saatler 09:05’i gösterdiğinde bayraklar yarıya indirildi ve Atamızın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu 

ve İstiklal Marşımız okundu. Törenlerde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Atatürk’ü anmanın, O’nu anlamaktan, eserlerini korumaktan 

geçtiğini vurguladılar. Öğrencilerimiz sundukları şiirler, söz koroları ve marşlarla Atamıza olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdiler.
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TEDMUN’a 17 Okul Katıldı

Türkiye genelindeki 17 liseden 200 öğrenci, TED Ankara Koleji Vakfı 

Özel Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen TEDMUN 2014’te bir 

araya geldi. Çalışma dili İngilizce olan TEDMUN Konferansı, gençler 

için fikirlerini geliştirmeye ve ifade etmeye, dünya gündemindeki 

konulara bilinç ve farkındalık yaratmaya uygun ortam sağladı. 30 

Ekim - 02 Kasım tarihleri arasında düzenlenen konferansın konusu 

“Değişime Giden Anahtarlar” olarak belirlendi. Toplam beş komite 

ve bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yer aldığı etkinlikte 

gençler, “Model Birleşmiş Milletler” formatı çerçevesinde küresel 

sorunları ele alarak, karar süreçlerinde aktif rol oynadılar.

Başöğretmenimizin Huzurundaydık

Öğretmenler Günü nedeniyle 24 Kasım 2014 tarihinde TED Ankara 

Koleji Vakfı Okulları yöneticileri, öğretmen ve çalışanları Anıtkabir’i 

ziyaret ederek, okulumuzun kurucusu Büyük Önder Atatürk’ün 

huzurunda saygı duruşunda bulundular ve mozoleye çelenk 

bıraktılar.
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Dünya Felsefe Günü Kutlandı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Felsefe Zümresi tarafından “Dünya Felsefe Günü” nedeniyle 19 Kasım Çarşamba günü bir dizi etkinlik düzenlendi. 

Sabah saatlerinde konferans salonunda gerçekleştirilen forumda gençliğin sorunları tartışıldı. Öğrenciler aile kavramı, insan ilişkileri, toplum, ülke, 

dünya ve güncel konular üzerine söz alıp fikirlerini dile getirdiler. Öğle arasında Kolej Sokağı’na kurulan Serbest Kürsü’de ise isteyenler kürsüye 

çıkarak düşüncelerini özgürce paylaştılar. Felsefe Günü kapsamında son olarak sinemada gerçekçilik konusu ele alındı. “Filozofun Mağarasından 

Günümüz Sinemasına” başlıklı sunumda Platon felsefesinden izler taşıyan Avatar, Matrix ve Truman Show filmleri öğrenciler tarafından incelendi.

Akılcı İlaç Kullanımı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf “Bilim Uygulamaları” 

seçmeli dersi kapsamında 5 Kasım 2014 tarihinde akılcı ilaç 

kullanımı konusunda seminer verildi. Öğrencilerin, bilinçsiz ilaç 

kullanımının bireysel, sosyal ve ekonomik zararları hakkında 

düşünmelerini sağlamak, konu ile ilgili yanlış öğrenmelerini 

düzeltmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen 

semineri, okul doktorumuz verdi.

Kompost Yapımını Öğrendiler

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Çevre ve Bilim seçmeli dersi kapsamında kompost yapımını uygulamalı olarak öğrendiler. 

Atık bertaraf etme yöntemlerinden kompost yapmak için bir hafta boyunca evlerinde organik atıkları biriktiren öğrenciler, sonraki aşamada 

çevreden topladıkları gazelleri de katarak okulda kompost yapım süreçlerini uyguladılar. Ayrıca okulun bahçıvanları ile birlikte ormanlık alanda 

ağaç diktiler.

KOLEJLİLER   ARALIK 2014
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TEDFED

TEDFED etkinliğimiz, Ulu Önder Atatürk’ü 

anma haftasının başlangıcı olan 8 Kasım 

2014 günü, TED Okulları Mezunları 

Dernekleri Federasyonu’nun Anıtkabir’de 

buluşmasıyla başladı. Federasyona üye 

tüm derneklerin delegelerinin yanı sıra, 

Kolejli İşadamları Derneği, TED Ankara 

Koleji Mezunları Derneği ve TED Zonguldak 

Koleji Mezunları Derneği Başkanlarının da 

katıldığı buluşma, resmi törenin ardından 

Başkanımız Sn. Kemal Yüce’nin Anıtkabir 

defterini imzalaması ile son buldu.

Akşam saatlerinde başlayan TEDFED 

kokteylinde samimi ve keyifli dakikalar 

yaşandı.  TED Zonguldak Koleji Mezunlar 

Derneği temsilcilerinin de geceye katılımıyla, 

Federasyonumuzun genişlemeye devam 

etmesi yolunda güçlü temeller atıldı, fikirler 

paylaşıldı.

Kokteylin ilerleyen dakikalarında başlayan 

Elif Moral’88 konseriyle, tüm delegeler ve 

TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği üyeleri 

geceye keyifle devam ettiler.

8 Kasım coşkumuza katılan tüm 

misafirlerimize şükranlarımızı sunarız.

Ardından tüm delegeler ve katılımcılarla birlikte Rönesans TED Ankara Kolejliler basketbol takımının maçını izlemek üzere TOBB Spor Salonuna 

geçildi. Takımımızın 81-72 üstünlüğüyle biten ve TEDFED günümüzü taçlandıran keyifli bir maçın ardından akşam aktivitesi için hep birlikte 

kolejIN’e gidildi.

TEDFED Ata’nın Huzurundaydı !
Atatürk’ü anma haftası dolayısıyla TEDFED 8 Kasım 2014 günü Anıtkabir’de buluştu.



57



58

SPOR

Erkek Basketbol Takımımız TED Üniversitesi 

Öğrencileriyle Buluştu
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Erkek Basketbol Takımımızdan TED Ankara 

Koleji’ne Ziyaret
Erkek basketbol takımımız,bugün TED Ankara Koleji’ni ziyaret etti. Ziyarete takım teknik kadro ve sporcularımızın yanı sıra Kulübümüz Yönetim 

Kurulu Üyeleri Kemal Yüce, Hakan Büyükhanlı ve Kulüp Müdürümüz Ali Kavaklıoğlu katıldı.

Okul girişinde ilkokul öğrencilerinin tezahüratlarıyla karşılanan takımımız, sonrasında TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay ile bir 

araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Okulu gezerek bilgi alan sporcularımız öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirerek imza verdiler. Takımımızın 

Okul lise basketbol takımıyla yaptığı gösteri maçı keyifli anlara sahne olurken, öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Maç sonrasında TED Ankara Koleji 

öğrencileriyle öğle yemeği yiyen takımımız, maçlara destek için öğrencilerden söz alarak okuldan ayrıldı.

Erkek basketbol takımımız baş antrenörü Burak Gören ve sporcularımız Berent Kavaklıoğlu, Önder 

Külçebaş, Clay Tucker, Polat Kaya,Matt Gatens TED Üniversitesi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı.

 

Söyleşiye takımımızın yanı sıra TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öktem Vardar, Genel Sekreter 

İzzet Fehmi Güneş, Öğrenci Dekanı Pınar Baloş ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Güney Özcebe ve öğrenciler katıldı.

Basketbol üzerine soruları cevaplayan sporcularımız öğrencileri maçlara davet ederken, baş 

antrenörümüz Burak Gören ise  taraftarın önemini vurguladı. Gören sözlerini şöyle sürdürdü: 

”TED Üniversitesi Basketbol Topluluğu bizler için çok önemli. Bu topluluk takımımız ile üniversite 

öğrencileri arasında köprü oluşturmakta ve zaman içinde onların bu çabalarıyla maçlara ilginin 

daha da artacağını umuyorum.Hedefimiz ligde istikrarlı bir çizgi ile mücadele etmek ve play-off’da yer 

almak. Türkiye Basketbol Ligi gibi kalite seviyesi çok yüksek ve zor ligde bizim yanımızda olacağınıza ve 

beraber  başarılı sonuçlara imza atacağımıza inanıyorum.”

 

Söyleşi sonrası öğrencilere imzalı forma hediye eden takımımız, TED Üniversitesi Basketbol 

Topluluğu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
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Yüzme Takımımızdan 9 Altın, 4 Gümüş, 2 Bronz 

Madalya
15 -16 Kasım 2014 tarihlerinde Eryaman Olimpik Sporcu Hazırlama Merkezinde yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme Minikler Yarışmalarında 

Kulübümüz sporcuları 9 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz madalya kazanmışlardır.

Sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

LİGLERDE HEYECAN SÜRÜYOR, SEN DE BU 

HEYECANA ORTAK OL!

Dereceye giren sporcularımız:

 

Aykut Mert İravul  9 yaş 50m serbest birincisi

Aykut Mert İravul  9 yaş 200m karışık birincisi

Aykut Mert İravul   9 yaş 100m serbest birincisi

Aykut Mert İravul  9 yaş 100m sırtüstü birincisi

Kaan Akdağ  10 yaş 50m serbest birincisi

Kaan Akdağ  10 yaş 100m serbest birincisi

Kaan Akdağ  10 yaş 200m karışık birincisi

Kaan Akdağ  10 yaş 50m kelebek birincisi

Duru Albayrak  10 yaş 100m kurbağlama ikincisi

Duru Albayrak  10 yaş 50m kurbağlama ikincisi

Defne Özkan  10 yaş 50m sırtüstü üçüncüsü

Damla Yıldırım  10 yaş 200m karışık ikincisi

Damla Yıldırım  10 yaş 100m serbest birincisi

Ezgi Altun   9 yaş 50m kurbağlama ikincisi

Semih Akyol  10 yaş 50m kelebek üçüncüsü

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ

www.kolejliler.com

  TEDAnkaraKolejlilerSK

  tedkolejliler

  tedkolejlilersk

KOLEJLİLER   ARALIK 2014
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KOLEJLİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Kolejli İşadamları Derneği, 2014 yılının sonuna yaklaşırken Kavaklıdere 

Sosyal Kulübü’nde bir kokteyl düzenledi. Başta Dernek üyeleri ve 

Kolejli İş Dünyası Zirvesine katılan firma sahipleri olmak üzere Kolej 

camiasının yoğun katılım gösterdiği gecede, hem 2014 yılına dair 

değerlendirmeler yapıldı hem de 2015 yılına ışık tutacak görüş ve 

temennilerde bulunuldu.

Başkan M. Hakan Çınar ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğindeki 

kokteyle katılanlar, bol bol sohbet etme, hasret giderme fırsatı buldu. 

Kokteylde tüm konuklarıyla yakından ilgilenen KİD Başkanı Çınar, 

Zirveye katkıda bulunan firma sahiplerine özel olarak teşekkür etti.  

Başkan Çınar; 100’den fazla firmanın stant açtığı, yüzlerce kişinin 

ziyaret ettiği, önemli isimlerin konuşmacılar arasında yer aldığı ve pek 

çok şirketin ticari işbirliği yaptığı zirvenin son derece verimli geçtiğini 

söyledi. Camiamızın vazgeçilmez desteği ile 2015 yılında ikincisi 

gerçekleştirilecek olan Zirve başta olmak üzere, fikir ve ekonomik 

değer üretmek amacıyla düzenlenecek çeşitli eğitim seminerleri 

ve toplantılarla, Kolejlilere güçlerini bir araya getirebilecekleri yeni 

yatırım projeleriyle, pek çok başarıya imza atmak üzere büyük bir 

özveriyle çalıştıklarını belirtti.  

Kolejli İşadamları Kokteylde Buluştu

Müşfik Yamantürk, M. Hakan Çınar, 

Ertuğrul Dokuzoğlu, Ali Şener, Füsun Okutan, Osman Özden İlknur Seven, Deniz Özme, Altan Dizdar, Zeynep Yıldızel, Yeşim Dellaloğlu



61

�������	


�������	
����	��	�����	���
�	�����

����������������

�����������

�

��������	�
��	��������������

��������	�������������� �	�	����!������ ���"������	���� �������	#$���$���������%��	�	������� 
��#&���"��������� �	�� �	���! ������	�����$�����������%��������'�	����	���'����	�����$���(
��"������	������������������	������������ ������������%� �'���	���%� ���	)� �#�	�����)��*� 
��%�	�������)��*� ���������"#�#"#�	�	�����������!����"� �����������$�	�%�����#��+�������
��"�����#�#�#�#




������ ���� ��������� ��� �!�"�� ����� # � $" %� � �&���� '�(���� )�"� ��� # �� !�� ���*��!��&"+
��(��(�%�"��� ��������) ����%&����$��,� ����%�,����*�%�������-����,#&�������'�%�"+
������,���-�������������%�����##����	�����.#�������������'��	�������������


������
/���0�������1��23.24522526523���$���������47844�9�����������
-����4�326�:78�2;�<:��=�����4�326�:78�2;�6<����...+� ����+���+��



KAYBETTİKLERİMİZ
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Vacit Tanyeri’49

1949 mezunlarımızdan Sayın Vacit 

Tanyeri’yi kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Ahmet İşçimen’73

1973 mezunlarımızdan Sayın 

Ahmet İşçimen’ı kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mete Ataman’77

1977 mezunlarımızdan Sayın Mete 

Ataman’ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Atilla Cenan’89

1989 mezunlarımızdan Sayın 

Atilla Cenan’ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%5
Cermodern

Altınsoy Cad. No: 3 Sıhhiye / Ankara

T. 0 312 310 00 00 F. 0 312 310 10 00

www.cermodern.org

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

%10
Bodrum Ecofarm

Gümüşlük Cad. No:111 Turgutreis / Bodrum

T. 0 252 382 73 76 GSM. 0 536 229 46 74

bodrumecofarm@gmail.com

%10
An Kurye Kargo Taşımacılık Tic.Ltd.Şti.

Sağlık Sok. No: 31 Sıhhıye /Ankara

T. 0 312 230 09 26 F. 0 312 230 09 38

www.ankurye.com

%50
Best Otel Turizm A.Ş.

Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 467 08 80 - 0 312 468 11 22 - 444 BEST

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

%10
Bach-çe Sanat Atölyesi

Koru Mah. 2562 Sok. Azatbey Sit. No:35 Çayyolu / Ankara

T. 0 312 236 77 17 

www.bahcesanat.com

%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

%10
BL and Group İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.

Demirhendek Cad. No:48/1-2 Siteler / Ankara

T. 0 312 353 55 88 F. 0 312 353 55 50

www.blandgorup.com.tr

Can Stea Sig.Ara.Hiz.Ltd.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

%5
Peşin %10

%10
Aliye Wedding

Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara

T. 0 312 437 20 70

www.aliye.com.tr

7 Renk 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

%5Peşin

Peşin Fiyatına 

6-7 Taksit

%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 sigorta@kemalinal.com

%10
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

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

Temmuz, Ağustos 

Aylarında %10,

Diğer Aylarda %15

%20
Autowax Boraks Bakım Oto San.Tic.Ltd.Şti

Ehlibeyt Mah. 1271 Sok. No:18 Balgat - Çankaya / Ankara

T. 0 312 287 15 54 F. 0 312 287 15 56

fatihnamli9906@gmail.com

Armador Danışmanlık Mak.Ltd.Şti.

Esat Cad. No:35/5 06660 Çankaya / Ankara

T. 0 312 424 04 09 F. 0 312 424 04 10

www.armador.com.tr

Elmas

Uçlarda%3
 Ekipmanda %5

Ariva Turizm Temsilcilk Müşavirlik ve 

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

%5 Otel, %20 Bilet,

%2 Tatil Otelleri,

%40 Vize 

İşlemleri

%20
Diamond Of Bodrum Hotel

Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:136 Bodrum / Muğla

T. 0 252 316 02 02 F. 0 252 316 11 20

www.diamondofbodrum.com.tr

%10
Dr.Çağlar Çırpan Akapunktur - Tibbi Hipnoz

Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436. Sok. No: 1/8 

Çukurambar /Ankara T. 0 312 284 83 80 F. 0 312 284 83 90 

www.caglarcirpan.com

Deniz Atlanta Hotel Ankara

Necatibey Cad. No:28 Kızılay / Ankara

T. 0 312 232 58 00 F. 0312 232 61 60

www.otelatlanta.com

STD SNG ODA BB 100TL, 

STD DBL ODA BB 140TL, 

STD TRP ODA BB 170TL, 

CRN SNG ODA BB 80TL, 

CRN DBL ODA BB 110TL 

FİYATLAR 

ÜZERİNDEN %30
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

%30
Kupon Kodu:

KOLEJ

Dream Story Photography

Fotoğrafçılık Hizmetleri

GSM. 0 532 220 76 01

www.dreamstory.net

%20

%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
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
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%10
Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.

Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19

Beşiktaş 4.Levent / İstanbul

T. 0 212 279 96 07 F. 0 212 279 44 14 www.frobel.com.tr

%10
GEN-ART Kadın Sağlığı

Tüp Bebek ve Üreme Biyoteknolojisi Merkezi

Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara

T. 0 312 442 63 84 F. 0 312 442 63 87 www.genart.com.tr

%30
Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi

Tahran Cad. No:38 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 466 59 61 F. 0 312 466 59 64

www.integra.com.tr

%15
İlkyaz Çiçekçilik San.Tic.Ltd.Şti.

Kuveyt Cad. No:7/C Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 426 03 06 F. 0 312 466 99 54

www.ilkyaz.com.tr

%30
Harun Şahin Men Hairdesign

Simon Bolivar Cad. Abidindaver Sok. No:41/B Yıldız / Ankara

T. 0 312 439 09 52

Satış Ürünleri Hariç

%40
Hotel Etap Mola

İzmir Cad. No:27 Kızılay / Ankara

T. 0 312 424 18 18 F. 0 312 424 18 19

www.hoteletapmola.com.tr

%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

%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

Tek Yataklı Oda 65 TL

 İki Yataklı Oda 120 TL

Üç Yataklı Oda 150TL

(Açık büfe kahvaltı ve

KDV dahildir.)
Hotel Yeni

Sanayi Cad. No: 5/B Ulus / Ankara

T. 0 312 310 47 20 F. 0 312 311 84 39

www.hotelyeni.com

%20
Jineklinik Kadın Sağlığı Merkezi

İran Cad. 33/2 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 468 84 95 F. 0 312 468 12 19

%10
Ka-Ergun 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

%5
Kalli Makina Madencilik

Tur.İnş.Gıda İth.İhr.Ltd.Şti.

Arı San. Sitesi 1472.Sok. No:99 İvogsan / Ostim / Ankara

T. 0 312 394 07 74 F. 0 312 394 07 84 www.kallimakina.com.tr

%20
MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi

İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 467 19 54 F. 0 312 467 19 25 www.medlab.com.tr

%15
LVZZ Hotel

Yokuşbaşı Mah. Akdeniz Cad. No:4 Bodrum / Muğla

T. 0 252 313 30 00 F. 0 252 313 10 99

www.lvzz.hotel.com

%20
Liv Hospital (Ankara)

Bestekar Sokak. No:8 06680 Kavaklıdere - Çankaya / Ankara

T. 444 4 548 F. 0 850 222 2 548

info@livhospital.com.tr livhospital.com

%20
Liv Hospital (İstanbul)

Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5 34340 Ulus / İstanbul

T. 444 4 548 F. 0 850 222 2 548

info@livhospital.com.tr livhospital.com

%5
Lady Med

Bilkent Plaza A3 Blok A Girişi 2.Kat No:23 Bilkent /Ankara

T. 0 312 266 20 60 F. 0 312 266 61 01

www.ladymed.net

%20
La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi

Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 467 12 48 F. 0 312 467 12 60

%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

%10
%15

Medya Sanat Galerisi

Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara

T. 0312 428 39 55 F. 0 312 428 39 56

%10
Moe By Beyaz Butik

Tunalı Hilmi Cad. No:100/6 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 466 79 14 F. 0 312 466 79 14

www.gelinlikankara.info

%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

KOKETİM

0-12 yaş kız çocuklarına özel online butik

T. 0 850 500 09 50

iletisim@koketim.com www.koketim.com

%20
Kupon Kodu: KOLEJ

KOLEJLİLER   ARALIK 2014

%25
Mty Dizayn-Akrilik Tezgah

Samsun Devlet Yolu Dutluk Mah. No:28 Mamak / Ankara

T. 0 312 369 02 15

www.mtydizayn.com
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%25
Stalu Boutique Hotel

Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları / Çanakkale

T. 0 286 752 51 50 F. 0 286 752 15 16

www.stalu.com.tr

2 ders ücretsiz

%25Suna Korat Müzik ve Güzel Sanatlar

Akademisi

Arjantin Cad. No:17/7 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 468 91 31 F. 0 312 468 91 42

www.sunakorat.com

%20
Şafak Perde Çeyiz Ev Tekstil

Reşit Galip Cad. No:53/A GOP / Ankara

T. 0 312 437 39 79 F. 0 312 437 39 81

www.safakperde.com

%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

%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

%25
Özel Erk Dora Sürücü Kursu 

Meşrutiyet Cad. No:18/4 Kızılay / Ankara

T. 0 312 417 06 10 F. 0 312 417 53 52 

www.erkdora.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

%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

%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

%10
Pet Hospital Ümitköy

2432. Cadde No:51 Ümitköy / Ankara

T. 0 312 235 79 70 F. 0 312 235 79 62

www.pethospital.com.tr

İndirim Oranları 

İçin Lütfen 

Danışın
Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentası

Tahran Cad. 34/1 06660 Kavaklıdere Çankaya / Ankara

T. 0 312 466 00 10 F. 0 312 466 11 60

www.pumpkintur.com

Yurtdışı tur 

40€-50€

Yurtiçi tur %5
Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.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

%8
Solomusic Ankara Gitar ve Aksesuarları

Bayındır 1 Sok. No:27/36 Kızılay / Ankara

T. 0 312 433 38 76 

www.solomusicankara.com

Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic. Ltd. Şti

İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara

T. 0 312 815 49 79 F. 0 312 815 49 78

www.prefi.com.tr

100 Bin - 1 Trilyon %1

10 Bin- 100 Bin %3

Konut Alımları %10

%10
Pilatesport

Bağdat Cad. No:401/1 Suadiye / İstanbul

T. 0 216 474 67 43

www.pilatesport.com

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%10
Platform Dans ve Sanat Merkezi

Filistin Cad. Kader Sok. No:9/3 GOP / Ankara

T. 0 312 466 19 87

www.platformsanat.com

%20
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
Transfer 312 

Demirhendek Cad. No:71 Altındağ / Ankara

T. 0 312 911 23 12 F. 0 312 911 23 12 

www.transfer312.com

%30
Wall Street Institude Dil Okulu

Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi No:97 Kat:1 Kızılay/Ankara

T. 0 312 419 66 80 F. 0 312 419 66 82

www.wse.com.tr

YÜZDE95

Online Anket ve Araştırma Danışmanlığı Hizmetleri

T. 0 850 500 09 50

communication@01095010.com www.yuzde95.com

%20

%15
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

TTB Fiyatları Üzerinden

 %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

TTB Fiyatları Üzerinden

Muayene %20

Tetkik %30

Özel İlgi Laboratuarlar Grubu ve Tani Merkezi

Koza Sok. No:47/6-8 06700 - GOP / Ankara

T. 0 312 442 13 00 F. 0 312 442 13 02 www.ilgisaglik.com.tr

%10
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

%25
Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi

4.Cad. (Rabindranath Tagore Cad.) No:15/B Yıldız /Ankara

T. 0 312 441 66 00 F. 0 312 441 65 00 www.ankaraendomer.com

%10
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar 

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

%20
Özel Metis Polikliniği

Turan Güneş Bulvarı No:41/A Çankaya / Ankara

T. 0 312 438 99 11 F. 0 312 438 99 14

www.metispoliklinigi.com




