1

2

3

İÇİNDEKİLER

8

16

20

22

56

58

60

64

SÖZ SİZDE

İÇİMİZDEN BİRİLERİ

AKTÜALİTE

BİZİM DÜNYAMIZ

ÇOCUK

HOBİ

ANILARIMIZ
Gülşen Yurdakul’64

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

36

38

42

44

66

70

74

76

kolejIN
Osman Çarkçı

TEDÜ

Yağmur Demirli'11

DIŞ HATLAR

ZAMANDAYOLCULUK
Kolej Bandosu

KAMPÜS

TEDFED

SPOR

KID

48

51

52

54

78

62
81

Rahmi Koç

KÜLTÜR - SANAT
Altan Kalmukoğlu'82

4

KOLEJLİLER MART 2015

TED Ankara Kolejliler
Dergisi Yayın Kurulu
Ceyda Edik’91 (Başkan)
Zerrin Dağcı‘71
Füsun Okutan‘80
Ayfer Niğdelioğlu‘81
Demet Baysal Aydın‘83
Gamze Demiröz İlalan’87
Ceran Arslan Olcay‘95
Çağdaş Güzer’95
Ecehan Sakarya’04

Kolej'in Hanımefendileri

Bu Toprakları Vatan Yapanların Anısına

Zeynep Mira Utku - Berk Tutumlu

Serkan Yalız'94

İNDİRİM
KÜLTÜR-SANAT

Aslı Karataş’09
Ataberk Kaya'13
Yazı İşleri Müdürü
L.Can Çığırgan‘80

Editör
B&M Tasarım

KİTAP AYRACI

GEZİ REHBERİ

Bosna - Hersek

Fotoğraf Editörü
Levent Konuk

Koordinatör
Yılmaz Baran Bulut

Dergi ve Kapak
Tasarım
B&M Tasarım
Ziaurrahman Cad. 17/4
Çankaya / Ankara
T: +90 312 448 23 45
F: +90 312 448 23 48
www.b-mtasarim.com

Baskı
Pelin Ofset
İvedik OSB Matbaacılar
Sitesi 1514. Sok. No:28
Yenimahalle / Ankara
T: +90 312 395 25 80
F: +90 312 395 25 84

KAYBETTİKLERİMİZ

Okur Önerileri
ve Yorumları İçin
yayin@kolej.org
info@kolej.org
İmtiyaz Sahibi
TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği
Sosyal Tesis İktisadi
İşletme
M.Kutluhan Olcay’93

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Dergi Sorumlusu
İrem Kalın’88
Yönetim Yeri
TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI
DERNEĞİ Taşpınar Mah. 2800. Cad.
No:5-B 06830 İncek Gölbaşı ANKARA
T: 444 0 958
F: +90 312 418 74 14
E: info@kolej.org
www.kolej.org

5500 adet basılmıştır.
Dernek üyelerine ücretsiz dağıtılmaktadır.
Yazıların hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlarına
aittir. Yayımlanan yazı ve fotoğraflar derneğin ve yazarların izni
olmadan kullanılamaz. Bu sayının reklam ve advertorial seçim ve
uygulamaları B&M Tasarım tarafından yapılmıştır.
Basım Tarihi:
Yayın Türü: Süreli Yayın - 3 Aylık
ISSN: 1305-5283
Türk dilbilgisi yazım kuralları B&M Tasarım tarafından uygulanmıştır.

5

BAŞKAN’DAN MESAJ

KOLEJLİLER MART 2015

Sevgili Kolejli Dostlar,
2015 yılının ilk dergisiyle yeniden sizlerleyiz. Bu yılın
ve sonrasındaki tüm yılların hepimize sağlık, mutluluk,
başarı getirmesini diliyorum.
Bu sayımıza sürpriz bir röportajla başlıyoruz. Neredeyse
yüz yıla yakın bir süredir ülke kalkınmasına yaptıkları
katkıların yanı sıra, kültürel ilerlememize başarılı çağdaş
gençler yetiştirerek aydınlık Türkiye inşasına ve daha
nicelerine verdikleri destekle hepimizin çok yakından
tanıdığı, anaokulu ve ilkokulu okulumuzda okumuş
bir iş adamı; sevgili Rahmi Koç'la birlikteydik. Kendileri,
dergimiz için bizi kırmadı, görüşme talebimizi kabul
etti. Uzun uzun konuştuk, sohbet ettik. Camiamızın
büyüklüğünü ve saygınlığını bir kere daha teyit etmiş
olduk.

M.Kutluhan Olcay’93

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı

Önümüzdeki aylar yine çok dolu... Bu baharda; 8 Mart
Kadınlar Gününü, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin
100. Yıl dönümünü, 23 Nisan TBMM kuruluşunu ve
Mustafa Kemal Atatürk'ün Dünya çocuklarına armağan
ettiği "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı, 19
Mayıs’ta Anadolu’nun ebediyete kadar Türk toprakları
olarak tescil ve ilan edildiği Kurtuluş savaşının
başlangıcını kutladığımız “Atatürk'ü Anma ve Gençlik
ve Spor Bayramı” nı kutlayacağız. Ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle
anıyoruz.

Artık gönül rahatlığıyla "Geleneksel" diyebildiğimiz Balo ve Kuru Fasulye Günü hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. 13
Haziran'da yapılacak Balomuza sonu "0" ve "5" rakamı ile biten yıllarda mezun olan Kolejlileri, 14 Haziran’daki Kuru
Fasulye Günü'ne ise tüm mezun dostlarımızı bekliyoruz.
Tüm etkinliklerimizde, kolejIN'de sporda, keyifte daha çok birlikte olmak dileğiyle, Kolejli Sevgi ve Saygılarımı sunarım.
Genel Başkan
M.Kutluhan Olcay’93
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evi vardı. İşte o eski evde otururken
ablamın yanında okula giderdim. Okul
çağına gelmemiştim ama herhalde gürültü
yapmayayım diye beni de okula ablamla
gönderirlerdi. Cüneyt Arcayürek de Semahat
ablamla aynı sırada otururdu.
O eski evin mimarisi bayağı değişikti. Kule
gibi yüksek bir bölümü vardı. O kulenin en
tepesindeki yuvaya her sene gelirdi leylekler.
İnsana o yaşlarında takvimler, tarihler
anlam ifade etmiyor. Baharın geldiğini
leylekler müjdeliyor!

Türk Maarif Cemiyeti

Nakkaştepe’de Ankara Kolejliler
Saat tam 11:00’de, Rahmi Koç’un çalışma odasındaydık. Spor-şık giyimi, hiçbir detayı
kaçırmam diyen bakışlarıyla bizi ayakta karşılıyor. Hatırımızı, nasıl geldiğimizi
soruyor.
Saat tam 11:00’de, Rahmi Koç’un çalışma
odasındaydık. Spor-şık giyimi, hiçbir detayı
kaçırmam diyen bakışlarıyla bizi ayakta
karşılıyor. Hatırımızı, nasıl geldiğimizi soruyor.
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Tabii ki çok şık bir ofis burası ama odanın
ihtişamı hacminden değil, ruhundan
geliyor. Kapıdan girer girmez karşıda “Ben
yıllardır Rahmi Beyle çalışıyorum” diyen bir
çalışma masası var. Çizikleri, çerçevesindeki
zarif oymaların dokunulmaktan yıpranmış
kontürleri “uzun zamandır beraberiz” diyor
sanki.
Masanın tam karşısındaki yekpare pencere,
Boğaz Köprüsü ve İstanbul’un değişen siluetini
odaya davet ediyor. Kenarda, küçük bir
konsolda çeşit çeşit çerçeveler içinde anılar…
Ve masayla Chesterfield koltukları ayıran
yüksek sehpa üzerinde de bir lokomotif ve
vagon var ki sözünü etmeden geçmek olmaz.
Böyle bir odada çalışsam (olmaz ya!)

manzara bana artık çok aşina gelip de işime
odaklanabilene kadar kaç yıl geçmesi gerekir
acaba diye düşünmeden edemedim.
“Kim en çok konuşacaksa o yanıma otursun”
diyor Rahmi Koç. Ben de hemen kanepenin
ona yakın kısmına yerleşip, kayıt cihazımı
açıyorum.
Merak etmeyin; sohbetin her anını sizinle
paylaşacağım; kaç sayfa sürerse sürsün!
***
Gamze Demiröz İlalan 87’ ve Kemal Gökakın
84’ ile beraber bendeniz, 13 Şubat 2015
tarihinde Nakkaştepe’deki Koç Holding’in
yerleşkesinde Rahmi Koç ile söyleşi yapma
fırsatı bulmuş, bize bu görüşmeyi ayarlayan
Oya Ünlü Kızıl’ın 87’ adını vererek Cümle
Kapısından girmiştik. Bizi önce Basın Ofisinden
Yeliz Hanım karşılamıştı, Oya Ünlü’nün de bize

katılmasıyla Rahmi Koç’un ofisinin bulunduğu
binaya geçmiştik ve şimdi artık odadaydık.
Kemal, söyleşiye geçmeden hemen önce
sohbet sırasında fotoğraf çekmesinin bir
mahzuru olup olmadığını sordu. O da “Nasıl
istiyorsan öyle çek. Otur dersen otururuz, kalk
dersen kalkarız. Size bir buçuk saat ayırdık”
dedi.
Kısaca
kendimizi
tanıttıktan
sonra,
Gamze, Derneğimiz adına getirdiğimiz anı
niteliğindeki armağanların açıklamalarını
yaptı. Rahmi Koç, çikolatamızı, “KKK” kol
düğmelerini, kupamızın bulunduğu paketleri
teker teker açtı. Kolejin 80. Yıl anısına basılan
prestij kitabımızı ve Adnan Nur Baykal’ın
yazdığı “Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik
Sırları” adlı kitapları inceledi. “Bunları
imzalasaydınız” dedi.
Derneği
temsilen
imzalayacağımızı
söylediysek de unutup çıkmışız.

Flamamızın da diğer flamaların arasına
asılması talimatını verdikten sonra ne
içersiniz sorusuna ben “su” dedim ve
ekledim: “Siz, 1984’ten bu yana çay ve
kahve içmiyormuşsunuz, öyle mi?”
“Nereden biliyorsun?” dedi.
“Google söyledi. Ağzında bakla ıslanmıyor.”
“Vay kafir Google vay!”
Böylece dersimi iyi çalıştığımın ipucunu
vererek söyleşiye geçtik.
***
Biz -bir de- anaokulunu TED Ankara Koleji’nde
okuduğunuzu duyduk. Doğru mudur?
Doğrudur 1936-38 yıllarında Kolej'de
okuduk. O zamanlar Türk Maarif Cemiyeti
idi ismi. Japon Büyükelçisinin oğlu Sadaki
sıra arkadaşımdı. Yanımızda da Afgan
büyükelçisinin oğlu otururdu. Onun ismini
hatırlamıyorum. Japonya’ya gittiğimde
Sadaki’yi aradım, bayağı işleri ilerletmiş,
mühim bir adam olmuş. Aradan geçmiş 25
sene. Ne o benden haber almış, ne de ben
ondan. Ama çok sıcak bir görüşme oldu.
Çengelhan Rahmi Koç Müzesi ve
Gedikoğlu Bağı olarak tanınan Ankara
Bağ Evi’nde çalışmalarını yürüten VEKAM,
Koç Ailesinin Ankaralı hemşehrileriyle
gönül bağının sürdüğünün kanıtı zaten.
Peki, yıllardır İstanbul’da yaşayan Rahmi
Koç için Ankara ne kadar geride kaldı? O
yıllara ilişkin duygularınız nasıl, anılarınızı
bizimle paylaşır mısınız?
Ankara’ya dair ilk anılarım Keçiören’deki
bağ evine ait. Gedikoğlu Bağı diye bilinirdi.

Gedikoğlu Bağ Evi Vehbi Koç Vakfı tarafından özenle
korunup yaşatılmaktadır.

Söylediğiniz gibi, şimdi VEKAM faaliyet
gösteriyor orada. Çok büyük bir arazisi vardı
bağ evinin. Epey bir kısmı yola gitti, küçüldü.
Çocukluğum orada geçti. Çıplak ayak
toprakta koşarak, ağaçlardan kopardığımız
meyveleri yiyerek büyüdüm. Kendi
bahçemizin kayısısı, kirazı olduğu halde
giderdik
komşunun
bahçesindeki
ağaçlardan koparırdık. Ne hikmetse daha
tatlı gelirdi! Önümüzde Recep Peker’in bağı
vardı. Başbakanlık da yaptı biliyorsunuz…
Onun çocukları bizden daha büyüktü.
Voleybol oynarlardı. Biz de bakardık
kenardan. Arkamızdaki komşu da Dr. Hikmet
Oktar ve ailesiydi. O da Ankara’nın meşhur
doktorlarından çok muhterem biriydi…
Onun oğlu Hüsnü bizden büyük olmasına
rağmen onlarla çok sık görüşürdük.
Altı yaşıma geldiğimde Ankara’da, yani
şehirdeki ilk evimize geçtik. Sümerbank
vardır ya, onun arkasında eski bir Ankara

1650 yaşındaki Jülyen Sütunu yüzlerce yıldır
leyleklere ev sahipliği yapıyor

Doğru… Ondan sonra Atatürk Bulvarı
üzerindeki Koç Apartmanı’nı yaptırdık.
Benim de okul çağım gelmişti. Eski Balin
Oteli’nin olduğu caddeyi bilir misiniz?
Şimdi İzmir Caddesi oldu ismi…
Apartmanın karşısında da Anadolu Kulübü
vardı. Dışişleri Bakanı Hasan Saka’nın evi
Anadolu Kulübü olmuştu. O caddeden
çıkınca, tam karşısında küçük bir bina vardı.
Orada okuduk. Sonra ilkokulda Ziya Gökalp
Caddesindeki büyük yere geçtik.
Yemeklerimizi sefertasıyla evden getirirdik.
Okulda ısıtılırdı. Okula yakın dikçe bir yokuş
vardı. Sabah gelirken karda çantalarımızın
üzerinde kayardık. Tabii çantanın içine kar
girerdi, ev ödevinin mürekkebi birbirine
karışır, berbat olurdu. Hocadan laf işitir,
ödevi de bir daha yapardık.
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Başkanı İlhan Cavcav’ın babası bisiklet
satardı. (Master Card reklamı geldi aklıma.
Bisikleti kredi kartıyla alabilirsin ama çocukluk
anılarına paha biçilemez!)
Bir dönem hayatımız dört ayrı evde geçti.
Yazın Mayıs gelince, Koç Apartmanı’ndan
bağa çıkardık. Haziran sonuna kadar
orada kalırdık. Temmuz, Ağustos aylarını
İstanbul’da geçirirdik. O zaman İstanbul’da
evimiz yoktu. Büyükdere vapur iskelesinin
yanında Mardiros’un oteli vardı. Mardiros
bir Rumdu. Üç katlı bir oteldi. Üst katta
yatak odaları, orta katta oturma odası,
en alt katta da lokantası ve barı vardı.
Önündeki iskeleden izmarit tutardık. Sonra
Geseryanların evini aldık.

Ankaralı için HEYKEL bir tanedir. Hala "Heykel'in orda buluşalım" denir.

Ama çok güzel günler geçirdik Ankara’da!
(Ankara mı güzeldi, çocuk olmak mı
acaba diye düşündüm sözünü kesmeden)
Ankara’nın nüfusu o zaman 500 bin kişiymiş.
Atatürk Bulvarı’nda yürürken herkes birbirini
tanırdı. Şimdi herhalde 5 milyon olmuştur.
(İsabetli bir tahmin bu. Türkiye İstatistik
Kurumu verilerine göre Ankara’nın nüfusu
2014 itibariyle 5 milyon 150 bin. )

Ankara mutena bir şehirdi, herkes birbirine
hürmet ederdi. Böyle hatırlıyorum Ankara
zamanlarımı…

Öğün Çalış Güven Parkı

Demokrat Parti iktidara geçene kadar
Ankara’nın en mutena semti Keçiören’di.
O zamanki Nafia Vekili “Ben seyahate
gidiyorum. Gelince Recep Peker’i ziyaret
edeceğim” demiş. O dönene kadar ilk asfalt
yol Keçiören’e yapılmıştı.
Sonra şehrin ekseni Çankaya’ya doğru
değişti. Pembe Köşk büyükçe bir arazi içinde,
tepede duran bir yerdi bizim zamanımızda.
Orada bir başka eski ev vardı.

Bulgurluların evinin orada futbol oynardık.
Hiç unutmam bir gün Atatürk’ü gördük.
O sıralarda 7-8 yaşında olduğumu
hesaplıyorum. Bugün Anıtkabir’de duran
Lincoln arabayla geçiyordu, üstü açıktı.
Hepimiz el salladık, o da bize el salladı.
Dadılarımız bizi Öğün Çalış Güven Parkı’na
götürürlerdi. Emniyet Anıtı denirdi, iki
kocaman adam vardı. Adeta masal devi gibi!
Bugün öyle gelmiyor. Onlar küçülmediğine
göre biz büyüdük galiba.
Dadı deyince, Google, bir Alman dadınızla
ilgili dedikodu yaptı bana…
Ne demiş o Google?
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Eylül, Ekim, Kasım aylarını da Çankaya
Apartmanında geçirirdik. Dolayısıyla bir
yılda dört evde yaşardık. Hiç unutmam
annem hep şikâyet ederdi. Babam da
kızardı, “Hangi elbisemi istesem öbür evde
kalmış oluyor” diye.

Odasındaki Hitler fotoğrafı ile ilgili…
Doğrudur, ölmüş sineği Hitler’in gözünün
üstüne yapıştırmıştım. Cezayı da yedik tabiî.
Karşımızdaki apartmanın karşısında Hasan
Saka otururdu, Dışişleri Bakanı… Altımızda
Özen Pastanesi vardı. Ticaret Bakanı Mümtaz
Ökmen’in evi de çok yakındı bize. Sağ
tarafımızda bugün Gençler Birliği Kulübü

Çok genç yaşta Koç Topluluğu’nda
önemli görevler üstlendiniz. Büyük bir
sorumluluk. Hiç başka bir meslek yapmak
aklınızdan geçmedi mi?
Geçmez olur mu? Ben plansız programsız
yaşamak isterdim. Bazı insanlar vardır. “Hadi
kalk bir yere gidelim” dersin. Adam hazırdır,
hemen olur der.
Çocukluğumuzda vardı böyle arkadaşlarımız.
Sabah uyanınca o gün ne yapacağına karar
verir. Canı istemezse hemen planı değiştirir.
Sabahtan akşama kadar plajdan çıkmaz.
Ben de öyle yaşamak için Rahmi Koç
olmak lâzım sanıyordum!
Yok. Ne mümkün? Biz sabah plaja gitsek
hemen öğlen yemeğine çağırırlar. Giydirirler.
Öğleden sonra başka bir program vardır
mutlaka. Bizde kutu gibi, sert köşeli bir
disiplin vardı taa dadının zamanından beri!
Bizim dadı ile Tuna Köprülü’nün dadısı
ahbaptılar.
Çocuklar temiz hava alsın
bahanesiyle bizi Güven Çalış Öğün Parkı’na
götürür, biz oynarken onlar da sohbet
ederlerdi.
Hani Amerika’da “beachcomber” derler ya…
Ben onlara çok imrenirim. Yazı plajda balık
tutarak, kızlarla filan geçirirler.

Hepimizin hayali aynı! Kim istemez ki
Orhan Veli’nin şiirindeki gibi yaşamayı:
İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
Deniz yırtılır kimi zaman
Bilmezsiniz kim diker
Ben dikerim.
Deniz dedik madem… Açık denizde neler
hissediyorsunuz? Nazenin’le okyanusa
açıldığınızda keyfinizi kaçıran meseleleri
karada bırakabiliyor musunuz? Yoksa
kaçak yolcu olarak sizinle geliyorlar mı?
Denizde geçirilen zaman çok dinlendiricidir.
Detaylara
takılmadan
daha
net
düşünüyorsunuz. Deniz havası iyi uyumanızı
temin ediyor, sinirleri yatıştırıyor. Yüzmek
keza öyle… Ama bazen yüzememek
de var işin içinde… Atlantik’te, Pasifik’te
köpekbalıkları engel teşkil eder. Bu beni
çok rahatsız eder ama buna rağmen birkaç
yerde girdik suya.
Tabii her nimetin bir külfeti olduğunu da
unutmamak lâzım. Küçücük bir alanda
8-9 kişi yaşıyorsunuz. Dolayısıyla dar bir
mekânda uzun zaman yaşamanın getirdiği
sürtüşmeler ister istemez oluyor. Bunu
çok iyi idare etmek gerekir. Bir yere demir
atmadan evvel bu durum uzarsa, işler
kontrolden çıkabilir.
Dolayısıyla denizde bir tane patron olacak,
on tane olmaz. Patron ne derse herkes
ona uyacak. İkincisi en fazla iki haftada bir
muhakkak bir karaya çıkıp, herkesin bir nefes
alması, yürümesi, birbirinden ayrılması
lâzım. İki üç gün kara hayatından sonra yola
devam etmek iyi oluyor.
Kişilik testi gibi...
Aynen öyle! Dolayısıyla hem iyi tarafı hem de
kötü tarafı var açık denizde uzun seyirlerin.
Bir diğer husus, alacağınız tedbirlerin sonu
yok. Durgun zannettiğiniz deniz bir anda
fevkalâde tehlikeli bir hale gelebilir. Onun
için denizle şaka olmaz, anında değişebilir.
Gerek emniyet bakımından, gerekse makine
teçhizat bakımından müdebbir olmak lazım!
Gıda ve su da çok önemli tabii. Atlantiği
geçerken botun içine fazladan su aldık. Ne
olur ne olmaz botu kullanmak icap ederse
hiç değilse suyumuz olsun dedik. Suyumuz
kapalı olmasına rağmen nasıl olduysa
motordan çıkan benzin buharı suya sinmiş.

Bir gün kontrol edelim dedik. Benzin içer
gibi olduk. Allahtan o suya muhtaç olmadık
yoksa felaket olurdu…
“Bir hayalim var: Alaska’da balık avlamak”
demişsiniz bir söyleşide. Gerçekleştirdiniz
mi?
Evet. Kitabımız var bu konuda. Size bir tane
veririz.
Bir gazeteci arkadaşım Asiye Koray
Bendon’a sizinle röportaj yapacağımı
söylediğimde, merhum Vehbi Koç’un
kendisine verdiği tavsiyeyle ilgili bir
anısını anlattı. Babanız “Gençlere ne
tavsiye edersiniz?” sorusuna şöyle yanıt
vermiş: “Daktilo öğrenin, yabancı dil bilin,
araba kullanın. Bir de müzik aleti çalın.”
demiş. Asiye Koray Bendon “Almanya’da
hayatımı bir süre daktilo ile bazı adresleri
listeleyerek idame ettirdim. Almanca
bilmediğim halde” diyerek babanızın
tavsiyesinin ne kadar yerinde olduğunu
örnekledi bana.
Siz babanızın bu
tavsiyelerinden yararlandınız mı?
Bize de tavsiyesi daktilo, dil, ehliyet oldu.
Onun için yazın Büyükdere’ye gittiğimizde
Çarşambaları yarım gün, güzel bir Rum
hanımın daktilo kursuna giderdik, 10 parmak
daktilo öğrenmek için. Araba da kullanırdık.
Lisan derseniz Almancamız, İngilizcemiz var.
Babamızın öğüdünü tam yerine getirdik
ama müzik aleti…

Cep telefonu taşımam, internet kullanmam.
Ne derseniz deyin, hiç rahatsızlık duymam
bu konuda eksik olmaktan. Karşılıklı
oturan iki kişi sürekli cep telefonlarıyla
mesajlaşıyorlar. Bana ters geliyor.
Bir bilgi paylaşayım sizinle; Danimarka’da
ilkokullarda el yazısı kalkıyor. Hızlı klavye
kullanma dersleri geliyor. El yazısının
isteğe bağlı ders olacağına dair bir makale
okudum bu yakınlarda.
Bence el yazısıyla gelen bir mektup en
kıymetli bir şey!
Bu bilgisayar teknolojisi geliştikçe kâğıt
ortadan kalkacak dendi ama ben öyle
görmüyorum.
Gene
kâğıt
kalemle
uğraşıyoruz.
Sizce kitaplardan vazgeçmek mümkün
mü? Tabletten kitap, bilgisayardan gazete
okumak aynı keyfi verir mi?
Mümkün değil. Kitabı alacaksınız. Hele de
gazeteye eliniz değecek, koklayacaksınız.
Sayfayı çevirirken çıkardığı sesi duyacaksınız.
Hissedeceksiniz.
Mesela internette otomobil satıyorlar.
Öyle otomobil mi alınır? Derinin kokusunu
hissedeceksiniz. Tekerleğe ayakkabının
ucuyla vuracaksınız. Onun bir raconu var.
İnternetten alışverişte bu keyiften mahrum
kalırsınız.

İnternette gördüm sizi, Gürer Aykal’la
şeflik çalışıyordunuz…
Neler çektim o çalışma sırasında! Ben nota
okumayı bilmem. Arkamızda CD çalıyordu.
Adada haftasonları çok çalıştık. Ben işi
müziğe göre kondakte ediyordum. Meğer
ben kondakte edecekmişim, orkestra
bana uyacakmış. Sahneye bir çıktım. Müzik
çalmıyor, beni bekliyorlarmış. Tabii bunlar
provalarda olan hadiseler.
Gürer Aykal
beyefendidir.

da

çok

muhterem

bir

O konserin hâsılatı müzik öğrencilerinin
burs fonuna aktarılacaktı. “Ben buraya
çıkmak için neler çektim. Siz bana para verin”
diye şakalaşmıştık. Bir işin bilmeden başına
geçmek gerçekten çok zor!
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra,
teknolojide çok hızlı bir gelişim yaşandı.
Siz teknolojik gelişmeleri yakından takip
eder misiniz?
Hiç takip etmem. Bu konuda yatkınlığım yok.

11
Kosma Togo'dan Yahya Kemal Beyatlı karikatürü

Çok güzel karikatür çizdiğinizi duyduk.
Demek ki mizahla aranız iyi. Mizah
dergilerini takip eder misiniz?
Toplantılarda kâğıtla kalemle oynarken

SÖZ SİZDE
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Heyecanla bekliyoruz; Ne zaman bıkacaksa
o zaman verecek herhalde! Dünya tatlısı bir
insandır İlber Hoca.
İş hayatında başarılı olmak isteyen yeni
mezun gençlere ve kariyerinde belli bir
yol almış yöneticilere tavsiyelerinizi
dinleyebilir miyiz?
Tabiatıyla dinlersiniz. Ben Koç Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Başkanıyım. Her mezuniyet
töreninde gençlere öğütlerim olur.
Son yaptığım konuşmada
tavsiyelerde bulundum:

aşağıdaki

Kendinize güvenin ama başkalarının
tecrübelerinden de yararlanmayı ihmal
etmeyin.
İşinizi severek yapın, çalışmaktan yılmayın.
Her türlü ortamda çalışmayı, psikolojik
olarak içinize sindirin. Kötüyü görmeyen,
iyiyi takdir edemez.
Sıradan biri değil, değişik bir insan olun.
Sağlık demokrasi gibidir, elden gitmeyince
kıymeti bilinmez. Sağlığınıza dikkat edin ve
düzenli spor yapın.
İçinde yaşadığınız çevreye saygılı olun ve
başkalarının da saygılı olmalarını sağlayın.
Dünya nüfusunun artması ile denizler kendi
kendilerini temizleyemez oldular. Dolayısıyla
7’den 70’e denizlerimizin temiz tutulması
için elinizden geleni yapın.
daha iyi konsantre oluyorum. Konuşulanları
daha iyi değerlendirebiliyorum. Zaten
Karikatürcüler Derneği ile de münasebetimiz
var. Çok medeni, zeki insanlar. Herkesin
karakteri, hayata bakışı farklı ama ortak bir
zeminde anlaşmayı başarıyorlar.
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Merhum hocam Ünsal Oskay, Gırgır
Dergisi için “Türkiye’nin en iyi muhalefet
yayın organı” derdi.
Doğrudur. Akbaba’yı takip ederdik. Cemal
Nadir Güler Türkçeye müthiş hâkim bir
çizerdi. Turhan Selçuk vardı. Ramiz Gökçe
vardı, Kosma Togo vardı. Pek çok karikatüristi
yakından takip eder, dergilerini alırdım.
Uluslararası karikatür yarışmalarının kitapları
gelir bana. Aydın Doğan Karikatür Yarışması
da var. Hepsini teker teker inceleyerek

okurum, fikir edinirim. O adamların kafası
nasıl çalışıyor anlamak isterim.

Şunu da unutmayın: Baştan kirletmemek,
Sonra temizlemeye çalışmaktan çok daha
ekonomiktir.

İlber Ortaylı hocamız 2006’da yayınlanan
“Zaman Kaybolmaz” kitabında sizin
koleksiyonlarınızın değerliliğinden söz
ediyor. Bunların paylaşılmasının topluma
bir hediye olduğunu vurguluyor. Özellikle
oyuncak otomobil koleksiyonunuzdan
bahsederken, kendisinde de çok özel
parçalar bulunduğunu belirterek “gözü
doyduğu an” Rahmi Koç Müzesi’ne
bağışlayabileceğini söylüyor. Bu konuyu
İlber hocayla hiç konuşma fırsatınız oldu
mu?
O otomobilleri söyler durur, sana vereceğim
diye...
Daha vermedi mi?

Nerede olursanız olun, enerjiyi her yerde
tasarruflu kullanın.

Geniş vizyon sahibi olun. Ancak hedefinizi
gerçekçi tanımlamazsanız vizyonunuz
illizyona dönüşebilir.
Kızınca ani hareket etmeyin, üstüne bir yatın,
24 saat geçirin ve konuyu tekrar ele alın.
Unutmayın ki bir cam kırılırsa tamir edilebilir,
ama kırılan kalbi onarmak çok zordur.

Başkalarına karşı daima nazik olun, kaba bir
insandan kimse hoşlanmaz.
Örf ve adetlerimizi unutmayın, ülkenize,
ailenize sadık ve saygılı olun.
Bütçe yapın bütçeye göre yaşayın, ayağınızı
yorganınızdan bir metre kısa tutun.
Başınız dik alnınız açık olsun.

Sayın Rahmi Koç’a TED Ankara Koleji
mezunları olarak bize zaman ayırdığı için
teşekkür ederek ayrılıyoruz.

Röportaj: Ayfer Niğdelioğlu '81
Fotoğraflar: Kemal Gökakın'84

Sözünüze ve özünüze sadık olun.
Doğru bildiğinizi açıkça söylemekten
çekinmeyin ama başkalarının görüşlerine
de hürmet edin.
Daima olumlu ve yapıcı olun. Herkesin iyi
tarafını görmeye çalışın.
Kararsız olmayın. Yanlış karar bile
kararsızlıktan daha iyidir. Ama yanlışta da
ısrar etmeyin.
Kendinize mutlaka bir hedef belirleyin.
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Maziye Bir Bakıverdik…
20 Ocak 2015
Ankara bembeyaz! Seğmenler Parkı’na bakan Mezzaluna Restoran’da 1964
mezunumuz dört hanımefendiyle söyleşeceğiz.

Bu Cumhuriyet kadınlarını dinlerken Aslan
Tufan Yazman’ın “Atatürk’le Beraber” adlı
anı kitabından bir anekdot hatırıma geldi:

anlamı vardır: Bir topluluk içinde, kendi
sesini kaybetmeden, kulağa hoş gelen bir
şarkının parçası olmak demek!

Genç Türkiye Cumhuriyeti hakkında yazı
yazmaya gelmiş bir İtalyan gazeteciye yardım
etmek amacıyla yazar İstanbul adliyesine
götürmüş, başkanı kadın olan bir mahkeme
huzuruna çıkarmış.

Çok sesli müzik yapmak yaşamda insanca
var olmaya benzer. Kendi renginde
ve sesinde, yanındakini kollayarak,
rol çalmadan ama sonuna kadar ben
buradayım duruşuyla müzik yapmak
demektir. Adeta demokrasi tanımı…

-Sizde kadın yargıç da var ha? demiş gazeteci.
Yargıç, eski Milli Savunma Bakanı İlhami
Sancar’ın eşi Hikmet Sancar.
Türkiye’ye harem yazısı yazmaya gelmiş
gazeteci ve eşinin şaşkınlığı geçmeden
Adliyenin karşısındaki İş Bankası Türbe
Şubesine geçmişler. Şube Müdürü kadın.
Semay Büyükdavras: Ben de Seven ve
Hüner’le Mülkiye’de okudum. Mezun
olduktan sonra Amme İdaresi Enstitüsü’nde
çalışmaya başladım. Mülkiye’den bir sınıf
arkadaşımla evlendim. Ne yazık ki, eşimin
yurtdışı görevleri nedeniyle düzenli bir
çalışma hayatım olamadı.

Kısa bir “Merhaba” faslından sonra,
sanki hep tanışıyormuşuz gibi sohbete
başladık. Sorulara geçmeden önce,
biraz Ankara dedik… Bilirsiniz, Tunalı
Hilmi Caddesi, Kavaklıdere Bağları,
Opera Meydanı, Papazın Bağı…
Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?
Ben Hüner Tuncer: 1964 yılında TED Ankara
Koleji’nden mezun olduktan sonra yüksek
öğrenimimi Mülkiye’de tamamladım. Daha
sonra Viyana Diplomasi Akademisi’nde
tahsilime devam ettim. Türkiye’ye dönüp,
Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru
olarak çalıştım. Emekli olduktan sonra da
doçentliğimi aldım. Halen öğretim üyesi
olarak çalışmaya devam ediyorum.
16

Basılmış olan 25 adet kitabı bulunan
Hüner
Tuncer’in
2013
yılında
“Metternich'in Osmanlı Politikası (18151848)” adlı çalışmasıyla Yunus Nadi
ödülünü kazandığını, Avusturya Devlet
Nişanı sahibi olduğunu, arkadaşları
gururla eklediler.

Seven Bige Saraç: TED Ankara Koleji’ne
lise ikinci sınıfta, Hindistan’dan Auckland
House’dan geldim. Ben de Mülkiye
mezunuyum. İş hayatıma Türk Standartları
Enstitüsü’nde başladım. Daha sonra
Gaziantep’te Birleşmiş Milletler (UNDP) Küçük
Sanayi Geliştirme Projesinde çalıştım. İki kızımı
büyütmek üzere çalışma hayatıma ara verdim.
Yıllar sonra TEKSİS firması ile iş yaşamına
döndüm. Sonra da Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi’ne geçtim ve bu kurumdan Daire
Başkanı olarak emekli oldum.

İnci Demirel: Ben de 1964 yılında TED
Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra,
Hukuk Fakültesi’ne girdim. İş yaşamına
Devlet Planlama Teşkilatı’nda başladım.
Çocuklarım büyüyene kadar çalışma
hayatına ara verdim. Daha sonra Dış Ticaret
Müsteşarlığı’nda çalışmaya başladım. Emekli
olana kadar Ticaret Müşaviri ve Hukuk
Müşaviri olarak görev yaptım.

Ancak temsil sorumluluğunun iki kişilik
olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yurtdışına
sağlık, eğitim gibi sebeplerle gelen, yol
gösterilmesine ihtiyacı olan yurttaşlarımızın
yanında olmayı hep görev bildim.
Yurtiçi
görevler
sırasında
Birleşmiş
Milletler’de ve özel sektörde çalıştım.
Bir dönem Ankara Müzik Festivali'nin
kataloglarını tercüme ettim.
Mezuniyet sonrası, doğal olarak yollarınız
ayrıldı. İletişim olanaklarının bugüne göre
çok kısıtlı olmasına rağmen bu dostluğun
sürmesini nasıl sağladınız?
Elbette dönem dönem kesintiler oldu.
Ancak biz 1964 mezunları olarak 57 yıldır
toplanıyoruz. Böyle bir grup da tabii ki
sistemin devamını sağlıyor. Türkiye’ye
dönen, koşulları uygun olan kaldığı
yerden devam ediyor. Geçen sene, hazırlık
yıllarından bu yana birlikteliğimizi, yani 57.
yılımızı, pastayla kutladık.
Kolej mezunu olmayan birçok kişi okul
arkadaşlığımızın bunca zaman aynı sıcaklıkla
sürmesini hayretle karşılıyor.

Oradan Cerrahpaşa Hastanesine geçip yine
kadın olan klinik şefiyle konuştuktan sonra Fen
Fakültesine geçtiklerini anlatıyor yazar. Dekan
Nüzhet Hanım’ın “Hangi dilden isterseniz, o
dilden konuşalım.” demesi üzerine gazetecinin
eşi “Demek Atatürk bu ha!..” diye şaşkınlığını
ifade etmiş.
Öğrencilik yıllarınızda gündeminizi neler
oluşturuyordu?
Batı müziği sanatçılarını takip ederdik.
Elvis Presley, Cliff Richard, The Platters…
Biz ortaokuldayken Dilek Pınarı diye bir
program vardı. Erol Tunç sunardı.
Yelpaze diye bir dergi vardı. Çarşamba
günleri çıkan bir resimli roman dergisiydi…
Ama klasikleri de okurduk. Çok sık operaya,
tiyatroya giderdik. Jane Austin, Bronte
kardeşler, Charles Dickens… derken Semay
Büyükdavras:
“Stars, hide your fires;
Let not light see my black and deep desires.”
diyerek Macbeth’ten iki mısra okuyor ve
hepimizi lise yıllarımıza götürüyor.
O dönem çok sesli batı müziği de Türkçe
sözlerle hayatımıza girdi. Avcılar Marşı vardı.
“Şen boru sesleriii..” diye bir çocuk şarkısıydı.
Bunun Weber’in bir operasından bir bölüm
olduğunu sonra anladık.
Dinleriz, dinlemeyiz ama çok sesli
müziğin, müzik olmanın çok ötesinde bir

Bu vesileyle okulumuzun değerli müzik
hocası merhum Prof. Dr. Muzaffer Arkan’ı
anmadan geçmek olmaz!
1956 yılında çağın en modern müzik
eğitimi sistemi olan ”Orff Schulwerk Für
Kinder”i enstrümanları ile Almanya’dan
getirip
Ankara Koleji’nde uyguladı.
Katılmış olduğu Uluslararası Koro
Festival ve Yarışmalarında ülkemize 9 kez
dünya birincilikleri olmak üzere pek çok
ödüller kazandırmış olan Arkan, 1989
yılında katıldığı Polonya Uluslararası
BYDGOSZCZY Yarışmasında en iyi koro
şefi birincilik ödülünü almıştır.
Politik görüşlerimiz de vardı elbette.
Yaşadığımız Dünyanın sorunlarına hep
duyarlı olduk. 1963’te Kıbrıs konusu çok
konuşuluyordu. Bir de Kennedy-Nixon
çekişmesi vardı. Sınıfın yarısı Kennedy, yarısı
Nixon taraftarıydı. Ama görüş ayrılıkları
bizim arkadaşlığımızı etkilemezdi.
Öğrencilik yıllarınızda planladığınız,
geleceğe ilişkin projelerinizin ne kadarını
gerçekleştirdiniz? Evlenmeseydim, toplum
baskısına direnebilseydim dediniz mi?
Keşkeleriniz var mı?
Biz çok şanslıydık. Toplum baskısı hiç
hissetmedik. Kız kıza istediğimiz yere
giderdik… Kız kıza diyoruz ama sınırlar
bizim koyduğumuz, uymamaktan bizim
rahatsız olacağımız sınırlardı. Mahalle ya da
toplum baskısı değil!
Sınırlarımız bizim kültürümüzün, ailemizin
sınırlarıydı.. Ama belki şimdi gençler bunları
baskı olarak değerlendiriyordur. Makyaj yok.
Saç kabarık olmayacak…
Bir de Kolej’de okumak demek, çok zengin
olmak anlamına gelmiyordu, dejenere,
sıradışı olmak anlamına hiç gelmiyordu.
Eğitime değer veren, Atatürk’e yürekten
bağlı, çağdaş olmayı doğru yorumlayan
ailelerin çocuklarıydık bizler.
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Bizim annelerimiz ve babalarımız diye
vurgulamamızın sebebi, Cumhuriyet öncesi
ve sonrasını bizzat yaşamış olmalarındandır.
Bir şeyin kıymeti yokluğunda anlaşılır, mâlum!
Belli özgürlüklerin içine doğan nesiller bu
durumu doğal kabul ederler ve bu hakların
elde edilmesi için verilen mücadeleyi
yeterince takdir edemeyebiliyorlar.
Sayın Büyükdavras, size özel bir soru
sormak istiyorum: Eşinizin görevi
nedeniyle hangi ülkelerde bulundunuz?
Batıdan ve doğudan baktığınızda
kadınların sosyal yaşamdaki yeri nasıl
görünüyordu?
İlk yurtdışı görev yerimiz Selanik’ti. "Hey
Allahım" demiştim. Bir sınırla daha bakımlı,
daha başka bir bilinçle yaşanan bir ülkedeyiz
diye düşünmüştüm. Ben de Türkiye’deyken
Fehmi Yavuz Hoca’yla, çevre sorunları
konusunda bir teze başlamıştım. Selanik’te
çevre sorunları ile ilgilenen çok önemli bir
kuruluş vardı. Orada ne yapabilirim diye
araştırırken Kıbrıs olayları çıktı. Bu nedenle
istediğim çalışmayı yapamadığım gibi, sosyal
hayatım da kısıtlanmıştı ne yazık ki! Markete
bile gitsem arkamda sivil polis olurdu.
Sonra Mısır’a gittik. Yıl 1977-80 arası. Kahire,
İsrail savaşından çıkmış. Sosyal bir kargaşa
hüküm sürüyor. Kadınlar üzerinde baskının
yeni yeni başladığı dönem..
Mısır da müslüman ülke ama havaalanına
inince vatan toprağını öpmek derler
ya.. Türkiye’ye geldiğimde bu duyguyu
yaşardım. Bizim farkımız ve şansımız
Atatürk’ün vizyonu ve kadınlara verdiği
değer.
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Afrika'C R yı ise sınıflandırmak mümkün
değil. Naif diyebilirim. Kabileler kültürlerini,
geleneklerini bildikleri gibi sürdürmek,
politize olmak, bir yere kaydolmak
istemiyorlar.
Bugünkü ebeven-çocuk ilişkisini, kendi
çocukluğunuzla karşılaştırdığımızda nasıl
değerlendirirsiniz?
Bugünlerde aileler bütün yaşamlarını
çocuklarına göre ayarlıyorlar. Elbette
çocuklarımız değerli ve önemlidir ama bu
arada evin hakimiyeti de çocuklara geçiyor
sanki... Üstelik bunca ihtimama karşın
çocuklar da giderek daha talepkâr oluyorlar.
Ebeveynlerin de çocuklardan beklentisi
artıyor. Bizim zamanımızda 80 tatminkâr
bir nottu ama şimdi annelere az geliyor.
Karşılıklı beklenti çıtalarının yükselmesinin
değişik sonuçları oluyor elbette.
Çocuk eğitiminde sevginin yanı sıra disiplin
de olmalı.
Seven Bige Saraç “Büyük torunum Ayşe
Naz da TED Ankara Koleji’nde okuyor. Benim
üstümde torunlarımın hakimiyeti olduğu
muhakkak.” dedi.
Hayatı ne kadar ciddiye almalıyız? Zamanı
iyi kullanabildiniz mi?
İnci Demirel: Çok uzun zamandır günü
yaşıyorum. Fazla çetrefilli düşünmemek
lâzım…
Hüner Tuncer: “Ben hâlâ çalışıyorum
çünkü yalnız yaşıyorum. Yazmak hayatımı
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anlamlandırıyor. Bu nedenle mecburum
üretmeye… Adımı yaşatacak çocuğum da
olmadığı için bu kitaplar beni yaşatacak diye
düşünüyorum. Hem de Türk insanına katkım
olsun, benden sonra da ismim yaşasın.
Başka türlüsü beni mutsuz eder.
Semay Büyükdavras: Belli bir yaşa ulaşınca
insan, eskiden mutsuz eden konuların
önemsizliğini anlıyor. Oysa ki olgunlaşmana
yardım etmiş seni üzenler. Kişiliğini
geliştirmiş. Ama gençken bu bakış açısını
yakalayamıyor insan.
Seven Bige Saraç: Zamanın ne kadar
değerli olduğunu olgunlaştıkça daha iyi
anladım. Çalışma hayatında mecburi ilişkiler
oluyor. Onlardan arınıp kendi istediklerine
odaklanabilmek çok kıymetli.
Bir kitap yazma projem var. Atatürk’ün
manevi yönü üzerine bir kitap yazmak
istiyorum. Epeyce bir materyal topladım.
Ayrıca bugün kendi aramızda hiç
konuşmadığımız konuları konuşma fırsatı
bulduk.
Atamızın kadınlara verdiği değeri anlatan
bir cümleyle son verelim yazıya:
''Daha esenlikle, daha dürüst olarak
yürüteceğimiz bir yol vardır. Bu yol, Türk
kadınını çalışmamıza ortak yapmak,
ilmî, ahlâkî, sosyal, ekonomik yaşamda
erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve
destekleyicisi yapmak yoludur.''
Röportaj: Ayfer Niğdelioğlu '81
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Bu Toprakları Vatan Yapanların Anısına

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Necmettin Halil Onan

KOLEJLİLER MART 2015

18 Mart 1915… Dünya tarihini değiştiren,
yenilmez sanılan orduların, donanma
kuvvetlerinin
hezimete
uğradığı,
Mehmetçiklerimizin destan yazdığı bir gün!
Çanakkale Zaferi, Millet olma bilincinin
tohumlarının atıldığı, Kurtuluş Savaşımızın
kazanılmasına zemin hazırlayan bir azmin
mücadelesidir. Çanakkale Muharebeleri,
Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli ve hassas
bölümünü teşkil eder, Türk tarihinin şerefli
sayfalarını dolduran bir zafer destanıdır.
Çanakkale Zaferi'ni yaratan kuvvet;
değeri hakkında yanlış tespit yapılan Türk
Ordusu’dur." Hasta Adam teşhisi konan
Osmanlı İmparatorluğu ayağa kalkmış, tek
yürek olmuş, İtilaf Devletleri'nin (İngiltere,
Fransa, Avustralya ve Yeni Zelanda, Hint
Ordusu, Kanada…) üstlerine yağmur olmuş
yağmıştır.
Mustafa Kemal, askerlerine “Benimle
beraber burada muharebe eden bütün
askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize
verilen namus görevini eksiksiz yapmak
için, bir adım geri gitmek yoktur. Uyku,
dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız
bizim değil, bütün milletimizin sonsuza
kadar mahrum kalmasına sebep olacağını
hepinize hatırlatırım” demiştir.

Mustafa Kemal tarih sahnesine çıkmış,
bunun sonucunda Türkiye Cumhuriyeti
kurulmuştur.

Bu bilinçle, koşulsuz ve gösterişten uzak bir
vatan sevgisiyle, yurdun dört bir köşesinden
kopup gelen Mehmetler, Osmanlar, Aliler,
Seyitler düşman donanmasının, daha
1915’in Mart’ında İstanbul’a girmesini
önlediler.

• Çanakkale’de Türklerin elde ettiği başarı
sonrası uzayan savaş boyunca, Doğulu ve
Batılı müttefik devletlerin (Rusya-İngiltereFransa) ekonomilerinde ciddi sıkıntılar
meydana gelmiştir.

Türk Ulusu; İstanbul'u kurtaran Anafartalar
kahramanı
Mustafa
Kemal
Paşa'yı
Çanakkale'de tanımış; 19 Mayıs 1919'da
O, Samsun'a çıktığı gün Suriye ve Filistin
cephelerinden terhis olarak Anadolu'ya
dönen Türk halkı, "bu benim kahraman
komutanımdı" diyerek, etrafında kenetlenip
İstiklal Savaşı'na katılmıştır.

Dünya tarihini değiştiren dedik;
20

Eğer, İstanbul’u bir ayda ele geçirmeyi
planlayan İtilaf Devletleri bu amaçlarına
ulaşabilselerdi, bugün Dünya başka türlü
şekillenmiş olacaktı. Bu zaferin sonucunda;
• Kurtuluş Savaşımızın yolu aydınlamış,
Balkan Savaşı’nı kaybeden ordumuz
prestij ve gücünü yeniden kazanmıştır.

• Almanya'nın yenilgisi gecikmiş ve kısa
süre içerisinde bitmesi beklenen Birinci
Dünya Savaşı 2 yıl daha uzamıştır.

• Çarlık
Rusyası,
müttefiklerinden
kolaylıkla yardım alamadığı için yıkılmış ve
Ekim 1917 Bolşevik İhtilali'nin yolu açılmıştır.
• Osmanlı Devleti’nin elde ettiği
bu zaferin ardından Bulgaristan İttifak
Devletleri’nin yanında savaşa katılmış, başta
Yunanistan, Romanya ve İtalya bir süre daha
tarafsızlıklarını korumuşlardır.
• İtilaf Devletleri’nin başarısızlığı, Arap
ayaklanmasını bir yıla yakın ötelemiştir.
• Sömürge ülkelerin halkları, bağımsızlık
yolunda cesaretlenmiş, millet olma bilincine
varmışlardır. Dünya coğrafyası birçok ülke
halkının bağımsızlık mücadelesine sahne
olmuştur.
• Avusturalya ve Yeni Zelanda askerleri bu
savaşta Türk askerini yakından tanıma fırsatı

bulmuş, bu savaşta bulunma nedenlerini
sorgulamaya başlamışlardır.
• Militer tarihte bu savaş, özellikle
İngiliz başbakanı Churchill’in askeri
beceriksizliğinin sembolü olarak yerini
almıştır.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra
İngiliz ve Fransız donanmalarının geri
püskürtüldüğü 18 Mart, Çanakkale
Şehitlerini Anma Günü olarak ilan edilmiştir.
Çanakkale'de birçok Anzak askeri de hayatını
kaybetmiş ve Mehmetçikle birlikte yatmaya
başlamıştır.
İşte bu askerlerin annelerine; onların
hatıraları adına bir mektup yazan Atatürk;
galip bir liderin ifade edebileceği en
güzel cümlelerle gönül alıcı bir mektup
göndermiştir.
"Uzak memleketin toprakları üstünde
kanlarını döken kahramanlar; burada
dost bir vatanın toprağındasınız.
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz.
Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını
harbe gönderen analar; göz yaşlarınızı
dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır.
Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat
rahat uyuyacaklardır. Bu toprakta
canlarını verdikten sonra artık bizim
evlatlarımız olmuşlardır."
Yazı: Ayfer Niğdelioğlu'81
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47. Yaşımızı Etkinliklerle Kutladık

Dermatolojide Kozmetik Uygulamalar

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği'nin düzenlediği kuruluş yıldönümü etkinlikleri Anıtkabir ziyareti ile başladı. Dernek başkanı Sayın M.Kutluhan
Olcay'93 Yönetim Kurulu üyeleri ve mezunlarımızla birlikte ulu önderimizi Anıtkabir'de ziyaret ettik.

Dr. Sim Karaman'84; 17 Ocak 2015 Cumartesi günü kolejIN’de, cilt
sağlığını tehlikeye atmadan genç ve güzel görünmenin yollarını
uygulamalı örneklerle anlattı.

KOLEJLİLER MART 2015

Kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen Geleneksel Kuruluş Kokteyli de bu sene çok keyifli geçti. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gecede her yaş
grubundan mezunumuz vardı. Ayrıca gönüllü mezunlarımızdan oluşan koromuz da kısa bir konser verdi, kuruluş kutlama pastasını mezunlarımız
birlikte kestiler.

Bazen Çikolatanın Kendisi Aşktır...
14 Şubat 2014 Sevgililer Gününde kolejIN’de, içimizdeki çikolata
aşkını keyifli bir workshop'la gerçek bir lezzete dönüştürdük. Şef Ali
Açıkgül'ün katılımıyla çikolata yapmayı öğrendik.
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'65 Mezunları Buluşması
Okulumuzun 1965 mezunları her ay olduğu gibi yine kolejIN'de
buluştular. Mithat Diri, Azmi Güngör, Bülent Akun, Berati Arısoy,
Peyami Karaboncuk, Ersan Gökmen, Tahsin Konur, Çetin Fıratlı ve
Gülgün Türel 2015'in ilk yemeğinde keyif ve anılarla dolu koyu
bir sohbete daldılar. Dostluklarının altın çağını yaşayan grup,
mezuniyetlerinin 50. yılını kutlayacakları 2015 süresince de Torch
Restoran'da buluşmak üzere sözleşerek, yüzlerinde kocaman birer
gülümsemeyle kolejIN'den ayrıldılar.

‘89 Mezunları Buluşması

'61 Mezunları Buluşması
1961 Mezunlarımız Birsen Soysal, İlknur Tunca, Dilek Dinler, Esin
Böge, Fahriye Kiper, Lale Tulgan Türker keyifli bir yemekte kolejIN'de
buluştular. Seneye mezuniyetlerinin 55.yılını kutlayacak olan grup
Kolej günlerini hasretle andılar. Yıllardır birbirini görmeyen “Altın
Kızlar” daha sık buluşmak üzere sözleştiler.

‘89 Mezunları, 2 Ocak 2015'te İstanbul Tarabya Torch'ta buluştu.

Nihayet Bitti Adlı Tiyatro Oyunu
Mezunlarımıza Özel Bir Gösterimle
Sahnelendi
Mezunlarımızdan Tolga Demiralp'99'un oynadığı "Nihayet Bitti" adlı
tiyatro oyunu 15 Şubat 2015 Pazar günü İrfan Şahinbaş Tiyatrosu'nda
mezunlarımıza özel gösterim ile sahnelendi.

Montreal’ da Yaşayan Mezunlarımız Buluştu

Kadın Basketbol Takımımız
Özgecan Aslan’ı Unutmadı
Rönesans TED Ankara Kolejliler Kadın Basketbol Takımı, Mersin’de
hunharca öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan
Aslan’ın katledilmesine anlamlı bir şekilde tepkisini gösterdi. Kırmızılacivertli ekibimiz, Ankara’da 17 Şubat’ta Antalya'nın Yıldızları'yla
oynadığı maç öncesi sahaya “Özgecan Aslan’ı Asla Unutmayacağız...”
yazılı afişle çıktı. Oyuncularımız, misafir takım sporcularıyla birlikte
maç öncesinde saygı duruşunda bulundu. Takımımız karşılaşmayı
84-74 kazandı.

'76 Mezunları Buluşması
Bundan 50 yıl önce ilkokula başlayan arkadaşlardan oluşan TED
Ankara Kolej'i '76 Mezunları; yine bir ‘76 mezunu olan Murathan
Evliyaoğlu tarafından yeni açılan KAMRAN Restorant’ta 28 Şubat
2015 Cumartesi akşamı bir araya geldi.

26
Çağatay Erciyes'84, Bernur Ersoy'91, Süheyl Oktamış'89, Mutlu Sinman,
Aytaç Erciyes, Aysu Helvacıoğlu Sinman'89, Alper Mumcu'86, Pınar
Ercan'92, düzenledikleri bir akşam yemeğinde buluştular. Montreal'de
yaşayan diğer Kolejlilere ulaşmak istediklerini ve üniversiteye gelen
gençlere Montreal'de birer aileleri olduğunu belirttiler. Alper Mumcu'ya
alper@mumcu.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Demirhan Şerefhan Söyleşi
26 Aralık 2014 tarihinde "Ayın Kahramanı" etkinliğine katılan Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Eski Başkanı Demirhan
Şerefhan'88 liseli gençlerin sorularını cevapladı. Etkinlik 4 Ocak 2015
tarihli Milliyet gazetesinin Ankara ekinde de yayınlandı. Mezunumuz
Demirhan Şerefhan'a bizimle paylaştığı bilgiler için teşekkür ederiz.
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BİZİM DÜNYAMIZ / Bizden Mutlu Haberler
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'81 Mezunları Buluşması
'81 Mezunları kolejIN'deki dönem yemeğinde buluştular. Mezunlarımız
yaptıkları bu organizasyonda Kolej günlerine geri döndüler. Bu gece
için özel olarak hazırlanan ve herkesin yıllık resimlerinin bulunduğu
'81 mezunlar panosu ise gecenin sürprizi oldu. Önümüzdeki yıl 35.
Mezuniyet yılını kutlayacakları için şimdiden heyecanlandıklarını
belirten mezunlarımız tekrar kolejIN'de buluşmak üzere sözleştiler.

Emrah Cengiz’98 ve Zeynep Karabatur’99
Mezunlarımızdan Emrah Cengiz’98 ve Zeynep Karabatur’99 31.01.2015 tarihinde evlendiler. Ömür boyu mutluluk
dileklerimizle..

kolejIN'de 90.Yaş Sürprizi
kolejIN geçtiğimiz günlerde muhteşem bir sürpriz doğum günü
etkinliğine ev sahipliği yaptı. Merhume Nur Çamurdan Yücel’68 ve
Gül Çamurdan Sürmen’70in annesi Sabahat Çamurdan’ın 90.yaş
günü partisi Ankara dışı ve yurtdışından gelen misafirler eşliğinde
coşkuyla kutlandı.
Sabahat Çamurdan’ın bütün çocuk ve torunlarının Kolejli olması ise
partinin adeta ev ortamında yapıldığı hissini verdi. Tüm konuklar 100.
sürpriz yaş günü partisinde buluşmak üzere yuvaları gibi hissettikleri
kolejIN'den keyifle ayrıldılar.
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Elif Su Çarkıt

Efehan Tezcan

Dernek personelimizden Mehmet Çarkıt ve eşi Arzu
Çarkıt'ın kızları Elif Su Çarkıt 10.01.2015 tarihinde
aramıza katıldı. Elif Su Çarkıt'a ömür boyu sağlıklı ve
mutlu günler diliyoruz.

Mezunlarımızdan Uğurhan Tezcan'91 ve eşi Zeynep
Tezcan'ın oğulları Efehan Tezcan 17.01.2015
tarihinde aramıza katıldı. Efehan Tezcan'a ömür
boyu sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.

Sevgili Mezunlarımız,
Mutlu günlerinizi bizlerle paylaşmak, sevincinize ortak olmamızı isterseniz bilgilerinizi ve fotoğraflarınızı info@kolej.org’a bekliyoruz.
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği

artık Güven’de!

Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü
Ted Ankara Koleji Mezunları Derneği ile anlaşmalıdır.
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Şimşek Sokak No.29
Kavaklıdere / Ankara
T.312 457 25 25
www.guven.com.tr

Alacaatlı Caddesi No.15
Çayyolu / Ankara
T. 312 457 25 25
www.guvencayyolu.com.tr
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Çarkçı ailesi için spor bir yaşam biçimi,
Osman Hoca bir TED Ankara Koleji sevdalısı...

Eski günleri yad ediyor, geçen zamanda nelerin
değiştiğini ve geliştiğini konuşuyoruz, özlemle
ve gururla. kolejIN, yıllardır kurduğumuz bir
hayaldi ve gerçek oldu. Burada olmayı, sağlıkla,
güvenle ve kocaman ailemle spor yapmayı,
dünün ve geleceğin TED Ankara Kolejlileri
burada görmeyi seviyorum.

Osman Hoca bilmediklerinizi sizler için anlattı...

İnsanın boş değil, değerlendirmesi
gereken zamanları vardır.
Osman Çarkçı ilk ve ortaöğrenimini
Ankara'da tamamladı. Daha sonra Gazi
Eğitim Enstitüsü'nden beden eğitimi
öğretmeni olarak mezun oldu. Öğrencilik
yıllarında
voleybol
oynadı.
Aday
öğretmenliğini, TED Ankara Koleji'nde
halen görev yapmakta olan Orhan Oruç'un
yanında tamamladı. 1983-1984 eğitim
öğretim yılında TED Ankara Koleji Özel
Lisesi'nde öğretmen olarak göreve başladı.
Öğretmenliğin yanı sıra TED Ankara Koleji
Spor Klübü, Halk Bankası, TED Ankara
Kolejliler ve Voleybol Milli Takım'larında
görev aldı. Şu anda İşitme Engelliler Spor
Federasyonu Voleybol Milli Takımları Teknik
Direktörü olarak da görev yapmaktadır.

Osman Çarkçı kimdir? Bize kendinizi
kısaca tanıtır mısınız?
İlk, orta ve lise öğrenimimi doğduğum ve
yaşamımı sürdürdüğüm Ankara’da yaptım.
Daha sonra Türkiye’nin en seçkin beden
eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumlarından
biri olan Gazi Eğitim Enstitüsü’nden beden
eğitimi öğretmeni olarak mezun oldum.
Öğrencilik yıllarımda spor yaşamımı
Ankara’nın çeşitli kulüplerinde voleybol
oynayarak sürdürdüm.
Beden eğitimi aday öğretmenliğimi TED
Ankara Koleji’nde halen görev yapmakta
olan Sayın Orhan Oruç Hoca’mızın yanında
tamamladım.
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1983-1984 eğitim öğretim yılından
itibaren öğretmenlik yaptığım TED Ankara
Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde, 2010 yılından
itibaren de Zümre Başkanlığı görevini
sürdürmekteyim. Bu görevime gelene dek
Petrol Ofisi, İstanbul Bankası ve Yenişehir
Kulüplerinde voleybol oynadım. Oyuncu
olarak spor yaşamımı TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübünde takım kaptanı olarak
tamamladım. Antrenör ve teknik sorumlu
olarak önce TED Ankara Kolejliler sonra Halk

Bankası, son olarak da yine TED Ankara
Kolejliler Spor Kulübü'nde çalıştım. Voleybol
Milli Takımlarımızın her kademesinde
görev aldım. Voleybolda 5. kademe (en
üst kademe) teknik direktörlük belgesine
sahibim. Şu anda İşitme Engelliler Spor
Federasyonu Voleybol Milli Takımları Teknik
Direktörü olarak da görev yapmaktayım.
Bu görevim sırasında güzel ülkemize Avrupa
üçüncülüğü, Dünya beşinciliği, Olimpiyat
dördüncülüğü başarılarını kazandırdık.
Biraz da ailenizden bahseder misiniz?
TED Ankara Koleji mezunu bir kızım var.
Değerli eşim Meral Hanım, Sağlık Bakanlığında
diyetisyen olarak görev yapmakta, sporcu
sağlığı ve beslenmesi konularında bana
destek olmaktadır. Kızım, TED Ankara Koleji’ni
bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi İngilizce
İşletme Bölümünden mezun oldu. Özel
sektörde yöneticilik yapmaktadır. Biz aile olarak
voleybolun içinde yaşamaktayız. Eşim, eski
bir voleybolcudur. Kızım, voleybol yaşamına
TED Ankara Koleji’nde başlamış daha sonra
Eczacıbaşı, Beşiktaş, Karşıyaka ve yeniden
TED Ankara Koleji’nde devam etmiştir. Milli
takımlarda da görev almıştır.

Kariyer yaşamınızda “Dönüm Noktası”
diyebileceğiniz bir an var mı?
Petrol Ofisi’ndeyken TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübüyle karşılaştığımız bir maçta çok
iyi bir oyun çıkararak maçı kazanmıştık. Bu
maçtan sonra transfer teklifi almış ve çok
mutlu olmuştum. Transferin gerçekleşmesi
yaşamımda önemli bir değişikliği sağlamış
hem sporcu hem de öğretmen olarak TED
Ankara Kolejli olmuştum. Bu değişiklik beni
çok mutlu ediyordu; çünkü mutluluğum
bu seçkin kurumda defalarca kız- erkek
voleybol takımlarını 1. Lige çıkararak ve 1.
Ligde başarılı sonuçlar alarak devam etti.
Bütün birikimimi voleybol takımlarımızın
altyapılarında, geleceğin başarılı sporcularını
yetiştirmek için kullanmaktayım.
Bu dönem, benim antrenör ve teknik
sorumlu olarak spor yaşamımın önemli
bir dönemidir; bu dönemde Voleybol
Federasyonunda Yıldız Genç ve A Milli
Takımlarında çeşitli görevlerde bulundum.
Bir ay Japonya’da uluslararası antrenörlük
kursuna katıldım, katılım belgelerini alarak
yurda döndükten sonra Halk Bankası
Voleybol takımında antrenör olarak göreve
getirildim. Bu görevim sırasında Türkiye
şampiyonu olduk ve Şampiyonlar Ligi’nde üç
sezon ülkemizi başarıyla temsil ettik.

Başarıyı anlatan çok güzel bir
söz vardır: “ İyinin düşmanı daha
iyisidir”.
Başarıyı nasıl tanımlarsınız?
Başarıyı anlatan çok güzel bir söz vardır: “ İyinin
düşmanı daha iyisidir”.
Türk voleybolu başlangıçtan itibaren kendini
geliştirerek, Avrupa ve dünyada ülkemizi
başarıyla temsil etmiştir; ancak gelişmelerin çok
hızlı olduğu böylesi bir dönemde değişime
ayak uydurabilmek için daha çok ve verimli
çalışmanın gerekli ve önemli bir unsur olduğu
kanısındayım. Bunun dışında voleybol alanında
başarılı olan ülkelerin çalışmaları iyi izlenmesinin
ve Türk sporcusunun fiziksel ve kişisel özelliklerine
uygun bir voleybol anlayışının yaşama
geçirilmesinin, Türk voleybolunun sürdürülebilir
başarısı için olmazsa olmaz bir koşul olduğu
düşüncesindeyim. Bilimin spora hizmet
ettiği çağımızda, başarı bilimsel çalışmalarla
taçlandırılmalıdır.
kolejIN üyesi olarak duygularınızı paylaşır
mısınız?
kolejIN her şeyden önce bizim yuvamızdır.
Kendimi aile ortamında hissediyorum. Bunun
yanında kolejIN in spor yapmak için uygun
bir ortam sunması, araç gereç bakımından
donanımlı olması, çalışanların güler yüzlülüğü,
Vakfımız Yönetim Kurulu’nun ve Mezunlar
Derneği’mizin katkıları anlamlı olduğu kadar biz
Kolej çalışanları açısından çok değerli ve önemlidir.
Vakfımız Yönetim Kurulu Sayın üyelerine ve
Mezunlar Derneği’mize çalışma arkadaşlarım
adına teşekkürü bir borç bilmekteyim.
Tesisi en sık ve düzenli kullanan üyelerden
biriyim. Burada sürekli dostlarla karşılaşmak,
spor yapmak ve sohbet etmek müthiş keyifli.

Boş zamanlarınızda ne yaparsınız,
hobileriniz var mı?
İnsanın boş değil, değerlendirmesi gereken
zamanları vardır.
Benim için “boş vakit” kavramı doğru bir
kavram değildir, çünkü sporcu bir aile olarak
biz, zamanımızın çoğunu sportif aktiviteler ve
seyahatlerle değerlendirmekteyiz. Yeni yerler
ve insanlar tanımanın tıpkı spor gibi insanı
sağlıklı ve genç tutacağını düşünmekteyiz.
Spor ve seyahati, olanağı olan herkese
öneririm. Burada olanak derken zamanı
kastetmiyorum; çünkü spor için herkesin
zamanı vardır, olmalıdır.
Elbette pek çok anınız vardır, sizde iz bırakan
bir tanesini anlatır mısınız?
1991 – 1992 eğitim yılında liseler arası
voleybol turnuvasına hazırlanıyorduk. İyi ve
iddialı bir takımımız vardı. 9. sınıflardan Eren
adlı yetenekli ve başarılı bir sporcumuzun
velisi okula gelerek benimle görüştü. Eren’
in birçok dersten zayıfı olduğunu, aile
olarak çok huzursuz olduklarını Eren’ in bu
olumsuz durumun altından nasıl kalkacağını
bilemediklerini söyledi. Eren’ i yanıma
çağırtıp; iyi çalışıp zayıflarını düzeltemezse
kendisini takımdan çıkaracağını söyledim.
Kendisi bu duruma çok üzüldü; “Hocam size
söz veriyorum. Çok çalışıp bütün zayıflarımı
kurtaracağım yeter ki beni takımdan
uzaklaştırmayın” dedi.

Gerçekten de Eren hem öğrenci, hem de
sporcu olarak başarılı oldu ve biz o yıl Türkiye
2.si olduk. Bir öğretmen olarak bunu hiç
unutamadım.
TED Ankara Koleji’nde görev almak
isteyenlere bir mesajınız olur mu?
Her çalışan, kurumunun varlık nedenine ve
anlayışına uygun, küçük de olsa bir katkıda
bulunmalıdır. Çalışmalarında kurumunu
gözetmeli ve yüceltmelidir. Benim görev
yaptığım 30 yıllık dönemde TED Ankara
Koleji Okulları ve diğer TED Okullarının
kendilerine özgü bir Beden Eğitimi ve Kişisel
Gelişim Programı olmaması önemli bir
eksiklikti. Bu konuda öncü ve önder kişiliği
ile bize yol gösteren ve böyle bir programın
gerekliliğini ve bu programın Kolej çalışanları
tarafından yapılmasının önemli olduğunu
belirten Genel Müdürümüz Sayın Sevinç
Atabay’ın çok önemli katkıları olmuştur. Biz
de, bize duyulan güveni boşa çıkarmamak
için böyle bir program üzerinde çok çalıştık.
Bu program günümüzde TED Ankara Koleji
Okullarında başarı ile uygulanmaktadır.
Zaman içinde daha da geliştirilerek bütün
TED Okulları'nda da uygulanacağını
düşünmekteyim.
Her alanda farklı olan, farkındalık yaratan TED
Ankara Koleji’ne kuruluşundan kaynaklanan
özgünlük çok yakışmaktadır.
Böyle güzel bir söyleşi imkânı verdiğiniz
için teşekkür ederiz. İlave etmek istediğiniz
bir husus var mı?
Ben de sizlere böyle güzel bir söyleşiye davet
edildiğim için teşekkür ediyor, şükranlarımı
sunuyorum. Bir öğretmen, bir sporcu, bir teknik
adam ve bir veli olarak bu güzel ve güçlü aileye
çok şey borçlu olduğumu düşünüyor, bu
anlayışla çalışmalarımı sürdürüyorum. Bir gün
bir yerlerde TED Ankara Koleji’nin öğrencileri
ve sporcuları sohbetlerinde onların deyişiyle
Osman Hoca‘dan söz edildiğinde; 'Koleji çok
seven sayan, ona katkıda bulunmak için çalışıp
çabalayan bir insan' olarak anılmayı isterim.
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TED Ailesinin Yeni Üyeleri Olan “Tam Destek Burslu
Öğrencilerimiz”in Oryantasyon Programı Tamamlandı!
Tam Destek Bursu kapsamında MEB’e bağlı okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerimiz ve aileleri 29 Kasım 2014 tarihinde TED
Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Oryantasyon Programı'nda bir araya geldiler.
Öğrencilerimize Türk Eğitim Derneği’ni ve Tam Destek Bursu Programı'nı tanıtmak, birbirleriyle tanışmalarını sağlamak amacıyla TED Gelişim
Komitesi’nin desteğiyle düzenlenen program, TED Genel Başkanı Sn. Selçuk Pehlivanoğlu’nun açış konuşmasıyla başladı. Program, Burslu
Öğrenciler Koordinatörlüğü tarafından yapılan Türk Eğitim Derneği tanıtım sunumu ile devam etti.
Tam Destek Burslu öğrencilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ABD Başkanı Prof. Dr. İsmihan Artan’ın hazırladığı birbirinden keyifli
etkinliklerle farklı ve eğlenceli bir gün geçirdiler.
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Girişimciliğe İlk
Adım; Deneyimler
ve Fırsatlar...
TEDÜ BA 220 Dersini başarıyla tamamlayan
TEDÜ Öğrencilerine sertifikaları ODTÜ
Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr.
Ufuk Batum ve KOSGEB Girişimciliği Geliştirme
Müdürü Sn. Necla Haliloğlu'nun da katılımının
gerçekleştiği bir törenle verildi. Öğrencilerimiz
sertifikalarını TEDÜ İİBF Dekanı Sn. Prof. Dr.
Erol Çakmak ve Doç. Dr. Ayça Tekin Koru'dan
aldılar. Öğrencilerimize başarılarının devamını
diliyoruz.

TEDÜ “Diplomasi Konuşmaları”
TEDÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenmekte olan "Diplomacy Talks/Diplomasi Konuşmaları" etkinliği devam ediyor. Başta
öğrenciler olmak üzere tüm akademik ve idari kadronun da katılımına açık olan etkinlikte ülkemizin uluslararası boyutta diplomasi dünyasında
yer etmiş uzmanları üniversitemizde konuşmacı olarak misafir oluyorlar.
"Diplomacy Talks/Diplomasi Konuşmaları" etkinliğinin ilk konukları sırasıyla; CHP Adana Milletvekili ve Türkiye Washington (Eski) Büyükelçisi Sn.
Osman Faruk Loğoğlu, Büyükelçi Sn. Tuncay Babalı, Türkiye Zimbabve (Eski) Büyükelçisi Sn. Kemal Demirciler, Türkiye Küba (Eski) Büyükelçisi Sn.
Aykut Berk, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sn. Eberhald Pohl ve Türkiye Filistin (Eski) Büyükelçisi Sn. Şakir Özkan Torunlar oldu.

Türkiye’nin Kariyer Öncüleri ile Sohbetler
Türkiye’nin Kariyer Öncüleri ile Sohbetler TED Ankara Koleji ve TED Üniversitesi öğrencilerinin daha çok bilgiyle profesyonel iş yaşamlarına
atılmaları için TEDÜ olarak her türlü altyapı ve planlamalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede; iş, kültür, sanat ve bürokrasi dünyasının gurur
kaynağı liderleri ile öğrencilerimizi buluşturacak “Türkiye’nin Kariyer Öncüleri ile Sohbetler” isimli projemizi 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle
hayata geçirdik.
Kendi alanlarında birer Kariyer Öncüsü olan liderlerin kişisel ve mesleki tecrübelerini interaktif bir sohbet ortamında öğrencilerimize aktarabilmeleri
amacıyla gerçekleşen kariyer sohbetlerimizin ilk konukları; Özelleştirme İdaresi Başkanı Sn. Ahmet Aksu, Kantur & Akdaş A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Ali Kantur, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş’nin Genel Müdürü ve CEO’su Sn. Nail Kurt, Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Sn. Zeynep Erkunt Armağan, Denizbank Genel Müdürü Sn. Hakan Ateş, Hatırlı Mimarlığın kurucu
ortaklarından Sn. Yeşim Hatırlı, Dışişleri eski Bakanı Sn. Hikmet Çetin, CAG Celal Abdi Güzer Architectural Workshop kurucusu Sn. Abdi Güzer,
Google Türkiye Direktörü Sn. Bülent Hiçsönmez ve son olarak TAI-TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Sn. Özcan Ertem oldu.

Metin Uca
TEDÜ’deydi...
TEDU Entrepreneurship & Management Society (EMS) 19
Aralık günü sunucu, yazar, seslendirme sanatçısı Metin
Uca'yı TEDÜ Fatma-Semih Akbil Kültür Merkezi'nde
ağırladı. Yoğun katılımın gerçekleştiği buluşmada Metin
Uca meslek hayatından renkli kesitleri aktardıktan sonra,
"Medyada Girişimcilik" üzerine ülkemizden ve dünyadan
yaşanmış örnekleri ve kendi tecrübelerini paylaştı.
Buluşma öğrencilerin ve katılımcıların sorularıyla son
buldu.

TEDÜ büyümeye devam ediyor...
TEDÜ 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle akademik anlamda da büyümeye devam ediyor.
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YÖK’e yapılan başvuru sonucunda açılmış bulunan Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'ne, Fakültenin ortak programı dışında, İngilizce
Dil Eğitimi diploma programı açılması için talepte bulunulmuştur. Talebin kabulü durumunda 2015-2016 eğitim öğretim yılı için İngilizce Dil
Eğitimi diploma programına öğrenci kabul edilecektir.
TED Üniversitesi’nin mevcut İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmesi talebi
Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulmuştur. Talebin kabulü durumunda Psikoloji Bölümü'nü açmak ve Psikoloji diploma programını başlatmak üzere
hazırlanan başvuru dosyası YÖK’e sunulacaktır.
TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin iki ayrı fakülteye ayrılması talebi de Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulmuştur. Talebin kabulü durumunda
Mimarlık programları, Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alacak; Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü altında açılan Endüstri Ürünleri Tasarımı
diploma programına da Mimarlık programları adı altında 2015-2016 eğitim öğretim yılı için öğrenci kabul edilecektir.
Konu ile ilgili detaylı bilgiye ilerleyen tarihlerde TED Üniversitesi resmi web sitesinden ulaşılabilir. (www.tedu.edu.tr)
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Evlat sevgisi, evlat hasretinin önüne geçince
Yağmur’un önünde yeni ufuklar açılmış...
Ayşegül Artmann'84'ın eşliğinde, Freschman Eğitim Programı'na katılan Yağmur
Demirli'11'nin, Vakıfbank'tan emekli olan annesi Nermin Demirli ve Türkiye Kalkınma
Bankası'nda yönetici olan babası Emin Demirli ile yurtdışı eğitimi ve çocukları
yurtdışında okuyan ailelerin yaşamlarıyla ilgili bir konuşma gerçekleştirdik.
Yağmur Demirli 1993 yılında Ankara’da
doğdu. 2003 yılında sınavla TED Ankara
Koleji’ne girdi ve 2011 yılında mezun oldu.
Öğrenimi sırasında 3 teşekkür, 4 onur, 3 üstün
başarı belgesi kazandı. TED Kolejliler ilkokul,
ortaokul ve lise takımında ve TED Kolejliler
Yıldız Kızlar Takımı’nda voleybol oynadı.
TOBB Elektrik Elektronik Mühendisliğini
kazandı ama kayıt yaptırmadı. FH Aachen
Üniversitesi Freshman Enstitüsü sınavını
kazandı. Üniversitede hazırlık aşamasını
tamamladıktan sonra Elektrik Mühendisliği
Bölümüne başladı.
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"Yurtdışına gitme kararını
ortak bir karar olarak verdik.
Ayrılacak olmamız hepimizi çok
üzmesine rağmen Yağmur’un
geleceği için biz de, o da bu
duruma katlandık."

önce hiç ayrı kalmamıştık. Bizim için bir şok olsa
da Yağmur’a gitme diyemezdik. Buna dayanma
gücümüzü arttırdık. Çocuklarımızı rahat
bırakmalı ve desteğimizi sürdürmeliyiz. Eşimin
ve benim yeşil pasaportumuzun olması, uygun
bilet buldukça sık sık gidebilmemizi sağlıyor.

Veli olarak programı nasıl öğrendiniz? Biri
tavsiye mi etti?
Yağmur bahsetmişti, ancak tereddütlüydük.
Ailesi
olarak
üniversite
sınavına
hazırlanmasını ve üniversiteyi Türkiye’de
okumasını istemiştik. Sınav sonuçları belli
olana kadar internetten araştırma yaptık.
Sonra Deniz Memişoğlu ile iletişime geçtik.
Freschman tesadüfen o yıl Ağustos ayında
da sınav açtı. Yağmur TOBB Üniversitesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü
kazanmıştı. Almanya’da mı yoksa Türkiye’de
mi okuyacağı konusundaki kararı Almanya
yönünde oldu ve gitti. Yağmur’un kararına
saygı duyduk, aklının Türkiye’de kalmasını
istemediğimizden TOBB Üniversitesi ile ilgili
bir işlem yapmadık.

Yağmur artık Türkiye’de araba
kullanmak istemiyor ve gezi
olayları sırasında bile bizi
merak ettiğini hep vurguladı.

Aile olarak bu kadar kararsız iken, nasıl
hızla karar verdiniz?
En önemlisi Yağmur istiyordu. Eğitim
kalitesinden dolayı yurtdışında eğitim fikri iyi
bir fikir gibi geldi. Yağmur tek çocuk ve daha

Almanya
ve
Türkiye’deki
yaşamı
karşılaştırabilir misiniz?
Pişmanlığımız yok. Yağmur senede iki
kez gelebiliyor. Türkiye’deki sosyal olayları
Alman televizyonunda sansürsüz izlemiş
ve bizim için kaygılanmış. Yılbaşında
Türkiye’ye geldiğinde bir kez araba kullandı
ve Türkiye’de araba kullanmam diyerek bir
daha kullanmadı. Öte yandan Almanya’da
ülkeler arası araba kullanıyor. Orada İngilizce
ve Almancasını pekiştirdi. Almanya’da
mühendislik harikaları var.

Ailece yurtdışında uzun süre
yaşama tecrübemiz Yağmur’un
üniversiteyi kazanmasıyla oldu. Üç yıldır Almanya’da.

Aynı paraya daha güvenli, sağlıklı ve konforlu
bir yaşam yaşıyor.
Yağmur kısa sürede Geilenkirchen’e uyum
sağladı. Ekim 2011 de başladı. Şubat 2012
de Geilenkirchen’de apandisit ameliyatı oldu.
Her şeyi oradaki sigortası karşıladı. Ayşegül
Hanım kızımızın hep yanındaydı, ameliyat
sonrası 3. gün biz de yanına gittik.
O anda pişman oldunuz mu?
Hayır, kesinlikle pişman olmadık, olacağı
varsa her yerde olur. Biz gördüğümüz
hizmetlerden etkilendik. Yaşam standartları
çok düzenli, din, dil, ırk ayrımı yapılmadan
herkes aynı hizmeti alıyor. Yağmur hastanede
kalırken biz de kampüste kaldık. Almanlar
soğuk ve kaba derler ancak böyle bir intiba
edinmedik, sorularımıza çok net, kibar
cevaplar aldık. Yazışmaları İngilizce yapıyoruz.

Ailede yabancı dil problemi olursa, ne
yapılıyor?
Öğrenciler yardım ediyorlar. Ayşegül Hanım
yardım ediyor. Ayşegül Hanım şu an ailelere
günlük işlerini çözebilmeleri için kurs açıyor.
Veliler de Almanca öğrenmek istiyor.

lüksü ayırmak lazım. Türkiye’de abartılı bir lüks
var. Hasretlik çekmenin dışında bir dezavantaj
yok. Almanya’daki eğitim sisteminde sınırsız
bir özgürlük var.

Almanya’nın güvenliğini, rahatlığını, konforunu gördükten
sonra Yağmur için ne kadar
doğru bir karar verdiğimizi
anladık.

Eğitim hayatı bitince Yağmur Türkiye’ye
dönecek mi?
Yağmur orada kalmak istiyor,
bütün
kararlarında olduğu gibi bu kararını da
saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz. Zaten
Yağmur Türkiye’ye gelirse alacağı maaş
Yağmur’u tatmin etmeyecek.

Dezavantajları hiç mi yok?
Hep kıyaslama yapıp düşünüyoruz ancak
bizim için dezavantajı yok. Kendisi de
geldiğinde hem Bilkent’teki arkadaşlarını
hem de TOBB’daki arkadaşlarını görüyor.
İkisine de girme şansı vardı ama iyi ki
oradayım diyor. Fiziksel lüks ve teknolojik

Almanya’da iş bulmak daha mı kolay?
Aslında kolay değil. Almanya’da kalmayı
arzuluyor ve planlı bir şekilde ilerliyor. Yağmur iki
ay staj yaptı. Öğrenci olarak ayda 700 Euro aldı,
bu miktar aşağı yukarı aylık gideriydi. Hazırlıklı
ve disiplinli olmak lazım. İş olanakları kesinlikle
daha çekici, finansal imkânlar da yüksek.

Ailenizde yurtdışında bulunan oldu mu?
Hayır, öyle bir örnek yok. İkimiz de ailelerimizden
uzakta okumadık.
Yurtdışı eğitimin finansal boyutlarından
bahseder misiniz?
Yaptığımız araştırmalara göre Türkiye’de
özel okula vereceğimiz bütçeyle yurtdışında
okunabileceği anlaşıldı. Yağmur Almanya’da
aldığımız ikinci el yeşil etiketli bir otomobile
biniyor. Çevre kurallarına göre kırmızılar
şehirlere giremiyor, yeşiller her yere giriyor.
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Kolej Bandosu 50. Yaşını Kutluyor!

KOLEJLİLER MART 2015

Çalışmalarını belirli bir düzeye getiren Kolej Bandosu okulun açılmasıyla birlikte okul törenlerinde yer almaya başladı.

Kolej Bandosu’nun başarılarla dolu, bizler için gurur vesilesi olan yarım asırlık mazisini dört bölümden
oluşacak bir yazı dizisiyle sizlerle paylaşmayı arzuladık. Tarihçemize, Gamze Demiröz İlalan’87 ve Erhan
Yenigün’83 tarafından hazırlanan ilk bölümle başlıyoruz…

Okul töreni 15.03.1968
Ayrıca aynı yıl 29 Ekim 1965 Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Hipodrom'daki resmi geçit törenine ilk kez katıldı.
Kuruluş Yılları 1965
Türkiye’nin ilk "okul" bandosu “TED Ankara Koleji Bandosu” kuruluşunun 50. Yılını kutluyor. Bandomuz yarım asırdan beri TED Ankara Koleji
öğrencilerinin müzikle tanışmalarını sağlamış, müzik sevgisini aşılamış, sahne ve gösteri tecrübesi kazanmalarına önderlik etmiştir.
Bandomuzun fikir babası, dönemin Genel Müdürü Sn. Burhan Göksel olup mevcut boru trampet takımına ilave olarak bir bando takımının kurulması
talimatını bizzat kendileri vermiştir. Kuruluş hikayesini Kolej’in efsane müzik öğretmeni Sn. Nevzat Özgül’ den dinleyelim:
“Ben ilk kuruluşta görev aldım. Sn. Burhan Göksel görev nedeniyle ABD de bulunduğu sırada oradaki kolej bandolarını görmüş ve Ankara Koleji’nde
de böyle bir bando kurmak istemişti. Bando fikrini bana duyurunca hemen kabul ettim, birlikte 1965 Mayıs ayında Kolej Bandosunu kurduk. Hiç
unutmam 5 Mayıs 1965 günü öğle tatili sırasında bando aletlerinin sandıklarını ortaokul bahçesinde açtık.” (*)
Toplam 30 öğrenci ile 1965 Mayıs ayında çalışmaya başlayan bandoda ilk dersleri askeri okullardan gelen subay ve astsubaylar vermekteydi.
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Subaylar eşiliğinde ilk çalışmalar 1965
*Cumhuriyetin Meşalesi TED Ankara Koleji 80 Yılın Hikâyesi, Turan Tanyer, 2008, s.362

Kolej bandosu 29 Ekim hazırlıkları sırasında 1965

ZAMANDA YOLCULUK

KOLEJLİLER MART 2015

Takip eden yıllarda tüm resmi bayramlarda, resmi geçit törenlerinde, TED Ankara Koleji’ni başarıyla temsil etmiştir. Ayrıca bu resmi törenler sırasında
Ziya Gökalp Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Tandoğan Meydanı vb. güzergâhlarda yürüyüşlere liderlik ederek şehrin en önemli sivil bandosu
haline gelmiştir. Bu coşkulu yürüyüşler, renkli bando kostümleri, ilginç nefesli müzik aletleri ve Tambur Majörler ile Ankara Halkının beğenisini
toplamıştır.

Okul Bandosu 1967
Cumhuriyet Bayramı Hipodrom Resmi Töreni 1971

1974

1974

Katkılarından ötürü TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Arşiv Sorumlusu Sn. Deniz Tümer’e şükranlarımızı sunarız.
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Resmi Yürüyüş 1971

KÜLTÜR - SANAT
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Ve Tanrı Pan, Flütü Yarattı…

yüzünü de takip etmesi gerek. Profesyonel
bir orkestrada korkunç bir disiplin vardır.
Bireysellik burada terbiye oluyor. Disiplin
şart, ruh çok önemli. Bu disiplin günlük
yaşantıma da elbette yansıyor.

Renda Altan Kalmukoğlu’82 Kolej Bandosu'ndan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na
uzanan yolunu, sanat ve sanatçı üzerine ilginç değerlendirmelerini bizimle paylaştı…
TED
Ankara
Koleji'nden
mezun
olduktan sonra, ODTÜ Fizik Bölümü'nü
kazandı. Müzik tutkusu ağır bastığı
için eğitimine İzmir'de devam etti.
Eğitiminin üçüncü yılında Fransa Akdeniz
Gençlik Orkestrası'na flütçü olarak
seçildi. Üniversite son sınıfta Bilkent
Üniversitesi'nde burs kazandı. Mezun
olduktan sonra 1989 yılında CSO'ya
kadrolu olarak başladı. 2000 yılına
kadar Bilkent Üniversitesi'nde Eğitmenlik
yaptı. Halen CSO'da hem Müdür hem de
Flüt Sanatçısı olarak kariyerine devam
etmektedir.
Algı kişisel bir yetenek, sanatçı olmak
farklı bir şey.
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Altan
Kalmukoğlu kimdir?
TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan
sonra, ODTÜ Fizik Bölümünü kazandım.
Ancak benim gönlümde zaten müzik
vardı. Usta bir flüt sanatçısı olan merhum
Cahit Koparal’dan da ders alabilmek için
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı'na müzik eğitimi almaya
gittim.
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Eğitimimin üçüncü yılında Fransa Akdeniz
Gençlik Orkestrası’na birinci flütçü olarak
seçildim. Bir sonraki yıl Türkiye’de ilk kez
yapılan Ulusal Flüt Yarışması'nda birincilik
ödülü aldım. Daha sonra Bilkent Üniversitesi
bu başarımdan dolayı beni, resmi olarak
Bilkent’e davet etti. Bilkent Gençlik Senfoni
Orkestrası'nda birinci flüt olarak çaldım.
Eğitimimin son yılında Dekanımız, tam
burs önerisiyle Bilkent Üniversitesi Müzik ve
Sahne Sanatları Fakültesi (MSSF) bünyesinde
kalmamı istedi.
Ancak benim için en önemli unsur “Hoca”dır.
Bunu belirttiğim zaman, kiminle çalışmak
istediğimi sordular. Almanya’da dünya
birincilikleri olan Prof. Gülşen Tatu’yla
çalışmak istediğimi söyledim. Bu “kapris”im
kabul edildi ve Prof. Tatu Almanya’dan
uçakla derslere gelmeye başladı.

O dönemde, daha önce Gençlik
Orkestrası'nda da çalıştığımız Gürer Aykal’ın
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda
takviye flütçü ihtiyacı doğmuş. Görüşmede
grup şefi bana alto flütü uzattı. Daha
önce hiç görmediğim bir enstrümandı.
Performansımı başarılı buldular ve açılacak
ilk sınava girmemi istediler. 1988 yılında
sınavı kazandım ve CSO hayatım başladı.
Ancak burslu öğrencisi olduğum için
Bilkent’e karşı da yükümlülüğüm vardı. CSO
Müdürü ve Bilkent Dekanı bir anlaşma yolu
buldular. 2000 yılına kadar sabahları CSO’da
çalıştım, öğleden sonraları da Bilkent
Üniversitesi MSSF'de öğrenci yetiştirdim.
Bilkent Orkestrasının kuruluşunda yer
aldım. Öğretmen açığının çok olduğu bir
dönemdi. On yıl kadar Gazi Üniversitesi’nde
de, Güzel Sanatlar Lisesi'nde de ders
verdim. Müfredat eksikliğini tamamlamam
istenince, müfredatı da yaptım. Ama kitaplar
yok! Gün benim için de 24 saat. Baktım
yetişemiyorum, iki öğrencim asistanlığımı
yaptı ve kitapları da ortaya çıkarttık.
2000 yılından beri yöneticilik yapıyorum.
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü'nde “Flütün Repertuvarı” üzerine
bir tezim var. Doktora yapamıyorum çünkü
Türkiye’de doktora dersi verecek hoca yok.

Elektronik ve bilgisayarı hobilerim arasında
sayabilirim. Teknik konulara da ilgi
duyuyorum. Akvaryum konusunda ciddi
uzman sayılırım.
Müzik yeteneğiniz ne zaman fark edildi?
Kolej yıllarınızda müzik kariyerinizi
şekillendiren gelişmeler oldu mu?
Dört, beş yaşlarında duyduğum melodiler
aklımda kalıyordu, o dönemlerde ablam
beni sürekli CSO konserlerine ve operaya
götürüyordu. Hep anlatırlar, çocukken beni
Don Kişot müzikaline götürmüşler, eve
geldiğimde o şarkıları söylüyormuşum.
Müzikal hafızam var. İlkokula giderken
akordeonla bir şeyler çalıyordum, daha sonra
TED Ankara Koleji’nde bandoya girdim. İlk
girdiğim gün flüte başladım. Açıkçası biraz
zor gelmişti; Trombon, trompet çaldım.
Bandoda trompet olarak devam ettim.
Rahmetle anıyorum,
Kolej'deki müzik
öğretmenim Gönül Oyman beni çok motive
etti ve yüreklendirdi.
Kolej Bandosu'nda edindiğim arkadaşlarımla
sanatı, sanat felsefesini, insan yaradılışını
konuşup tartışabileceğimiz, birbirimize
ilham verebileceğimiz ortamlar yaşadık.
İnsan
hayatında
yaşanmışlıklar
ve
paylaşımlar çok farklı olgunlukları getiriyor.

Başarılı bir performans için enstrümanla
fiziksel uyum çok önemli, eserin tüm
detaylarını bilmen gerekiyor, sanatı içinde
hissedebilmen lâzım.
Çalmış olduğun
enstrümanla dengede olman lâzım.

Kolej
Bandosu’nun
çalışmalarını
izleyebiliyor musunuz? Biliyorsunuz,
Bandonun kuruluşunun 50. Yılını
kutluyoruz.
Her zaman takip etmeye çalıştım. Ahmet
hoca, TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’ne
geçmeden önce, CSO’da düzenli olarak
yılsonu konseri veriyordu. Yönetici olduğum
için elimden geldiği kadar yardımcı olmaya
çalıştım.
Enstrüman olarak flütün sizin tercihiniz
olduğunu söylediniz. Peki, icra ettiğiniz
başka enstrüman var mı?
Aslında
konservatuardaki
hocalarım
trompet çalmamı istediler. Ama ben
flütü özellikle istedim çünkü dünyada bir
aparat ve titreşim sağlayacak bir materyali
olmadan ses çıkartan iki enstrüman vardır;
biri flüt diğeri ney. Bu iki çalgı üfleyenle
bir kimlik, özgünlük kazanır. Flüt ve neyde
kimin üflediğini hemen anlarım. Üstelik ses
rengi çalanın bütün ruh halini de yansıtır.
Tabiki piyano her müzisyenin çaldığı ortak
ensturman.
Çok sesli müziğin başka bir terbiyesi, etiği
var. Sanatçı, hem şefi hem diğer orkestra
sanatçılarını takip ederek kendi parçasını
icra ediyor. Başarının ortak olduğunun
farkında olmak gerekiyor. Bu anlayış
günlük yaşama da yansıyor mu?
Türkler için çok sesli müzik yapmak zor!
Biz bireyselliğe önem veririz. Orkestra
sanatçısının, sahnede yüz kişi varsa,

yapıyoruz. Enstrümanları, dönemlerini, Türk
ve yabancı eserleri tanıtıyoruz. Türkiye’deki
bütün üniversitelere gidip konser vermeyi
hedef alan bir projemiz de var. Her sene
en az 6 yer olmak kaydıyla, Doğuş Holding
sponsorluğunda tüm üniversitelere gitmeyi
hedefliyoruz. Anadolu’da ciddi anlamda
olumlu geri dönüşler alıyoruz, bu çok güzel
bir duygu. Festivallere katılıyoruz, antik
tiyatrolarda konserler veriyoruz. Biz “A” Klas
bir orkestrayız. Hayata geçirilmeyi bekleyen
birçok projemiz var.

Madem Müdür Altan Kalmukoğlu’na
geldik. CSO’yu ve önümüzdeki döneme ait
projeleri anlatabilir misiniz?
İdarecilik özveri gerektiriyor. On beş seneye
yakın idarecilik yaptım. Sistemin yürümesi için
gerekli olan maddi kaynakların yaratılması,
konserlerin düzenlenmesi, solistler, şefler
her şey idarecinin sorumluluğunda. Büyük
projelerin maliyetini, büyük sponsorluklarla
karşılayabiliyorsunuz.
Bakanlıktan
bu
maliyetleri alamıyoruz. Bir kısmını Dösim’den
alıyoruz.

Çok sesli müziğe kulağın çocukluktan
mı alışması gerekir? Yarının büyüklerine
klasik müziği tanıtmak ve sevdirmek
amacıyla
neler
yapılabilir,
ne
düşünüyorsunuz?
Kesinlikle gerekiyor. Çünkü beyni çalıştırıyor.
Çok sesli müzikle uğraşan çocukların
matematikte çok başarılı oldukları bir gerçek.
On parmağına ayrı şekilde hükmediyorsun.
Beyni çalıştırmaya yönlendiriyor. Duymaya
alışıyorsun. Bu büyük bir koordinasyon
gerektiriyor.

Ancak işimizi ve müziği seviyoruz. Burada
ekip olarak hepimiz, her işi yapıyoruz. Yeni
salonumuz –ki Türkiye’nin ilk konser salonu
olacak- bitince daha güzel projelere imza
atacağımıza inanıyorum.

Altan Kalmukoğlu’na bize zaman ayırdığı
için teşekkür ediyor ve söyleşimizi merhum
Cahit Koparal’ın “Efes’te” şiirinden bir
bölümle kapatıyoruz. …
Flütüm var
Notam var
Zamanım var
Ve gidip Efes'te çalamıyorum
Bütün insanların
Yapabileceğini
Yapamadığı gibi

Ülkemizde klasik müziğe ilgi nasıl?
Fazıl Say Anadolu’nun kimi şehirlerinde
konserler verdi ve çok rağbet gördü. CSO
olarak benzer çalışmalarınız var mı?
Bizim de gitmediğimiz hemen hemen
hiçbir yer kalmadı. Tüm kasaba ve köylere
de gitmeye çalışıyoruz. Güney Amerika
ve Avustralya hariç tüm kıtalarda konser
düzenledik. Her ay MEB işbirliğiyle
Ankara’da, okullar için eğitim konseri

Erhan Yenigün’83 ve
Ayfer Niğdelioğlu’81 katkılarından ötürü
teşekkür ederiz
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Herkes İçin Erişilebilir Festival
Turgut Akarsu ‘’ KATRE / DRIPPING’’ Resim Sergisi
Turgut Akarsu’nun ‘’ KATRE / DRIPPING’’ adlı sergisi 20 Şubat – 11
Mart 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut'ta izleyiciyle buluştu.

Devrim Erbil Resim Sergisi
Devrim Erbil’in İstanbul ve Soyutlama adlı resim sergisi 26
Şubat - 17 Mart 2015 tarihleri arasında Arda Sanat Galerisi’nde
sanatseverlerle buluştu.

Akarsu Sanat anlayışını şöyle ifade etmektedir. ‘’Yaşamda insan aklı,
insan duygusu ve emeğiyle doldurulması gereken büyük boşluklar
olduğu düşüncesiyle yüzeyin başına geçen bir ressam olarak, bu işte
en büyük yardımı malzeme estetiğinden alıyor. O, yüzeyi soyutla
somutun her an çekiştiği bir serüvene dönüştürmeye çalışıyor.
Akarsu resim yaparken atölyesinin baş köşesine '’rastlantıyı'’ koyarak,
evrenin ham maddesinin '’kaos'’ olabileceğini, bizim de onun bir
parçası olduğumuzu hatırlatıyor. O, rastlantının gerçekte ne çok
zaman ve emeğin eseri olduğunu iyi bildiğinden yüzeyi aralıksız
arşınlıyor. Akarsu'nun çabası; kaostan izlenimler, nesneler, suretler
getirmek; izlenimlerin oluştuğu mutfağı biraz olsun aralamak aslında.

21-26 Nisan
Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ulucanlar Cezaevi Sinema Salonu

“Türkiye Sineması” bölümünde Dil Bir Bavul (2009) ve 67. Cannes
Film Festivali’nde Altın Palmiyeyi kucaklayan Kış Uykusu (2014)
filmleri yer alıyor.

İlk kez düzenlendiği 2013 yılından itibaren tüm sinemaseverleri bir
araya getiren Ankara Engelsiz Filmler Festivali, bu sene 21-26 Nisan
2015 tarihleri arasında üçüncü kez perdelerini açıyor.

Tüm Filmler Sesli Betimleme, İşaret Dili ve Ayrıntılı
Altyazı İle Erişilebilir Mekânlarda.
Festival; Türkiye'de görme, işitme ve ortopedik engellilerin erişebildiği
altyapıya sahip ilk film festivali olma özelliğini taşıyor.

Tüm filmler sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı altyazı eşliğinde
gösteriliyor. Festival’de yönetmen ve film ekipleriyle yapılan söyleşiler,
atölye çalışmaları işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Kim Nasıl İzleyecek?

Görme engelli sinemaseverler, Festival stantlarından edindikleri
kulaklıklarla filmleri Türkçe ve sesli betimlemeli olarak takip
edebilecekler. İşitme engelli seyirciler, ayrıntılı Türkçe altyazı ve filmin
sağ alt köşesine yerleştirilen işaret dili çevirisi ile izleyebilecekler.
Festivalde, tüm gösterimler ve yan etkinlikler ücretsiz olacak.

Kış Uykusu
"Dünyadan" seçkisinde ise bu sene ABD, Fransa ve Macaristan'dan
dört film yer alıyor.
“Uzun Lafın Kısası” bölümünde 190107, Bir Fincan Türk Kahvesi, Dün
Bugün Yarın Öğretmen, Yaz Gecesi Gökyüzü ve Ziazan filmleri, kısa
film meraklılarına Türkiye'den hikâyeler sunacak.

7 Başlıkta 33 Film Seyirci ile Buluşuyor

Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nde bu sene, uzun, kısa ve belgesel
kategorilerinde 33 film; "Engelsiz Yarışma", "Türkiye Sineması",
"Dünyadan", "Engel Tanımayan Filmler", "Uzun Lafın Kısası", "Çocuklar
İçin" ve "Sinema Tarihinden" tematik başlıkları altında sinemaseverlerle
buluşacak.

Maria Berent Seramik ve Heykel Sergisi
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Ankara'da yaşamını sürdüren İsveç'li sanatçı Maria Berent’in
Kuşlarım / Birds: My Colourful Charecters isimli seramik ve heykel
sergisi 20 Şubat - 11 Mart 2015 tarihleri arasında Galeri Soyut’ta
sergilendi.
Maria Berent 1972 yılından bu yana seramik, 2012 yılından beri de
mermer ile çalışmaktadır. Seramik çalışmalarını 2004 yılından itibaren
Bercis Açıkalın'ın stüdyosunda devam ettirirken, mermer çalışmalarını
Çidam Melek'in rehberliğinde Nautilus adlı atölyede sürdürmektedir.

Atölye çalışmaları devam ediyor. İşitme engelli çocuklar için
“canlandırma” atölyesine bu sene görme engelli gençler için “senaryo”
atölyesi eklendi.

Engelsiz Yarışma

Seyirci Özel Ödülü, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo
ödüllerinin verileceği Engelsiz Yarışma kapsamında seyirciler, filmleri
oylayarak Seyirci Özel Ödülü'nü belirleyecek.
Ben O Değilim (2013), Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014),
İtirazım Var (2014), Sivas (2014) ve Toz Ruhu (2014) filmleri Jüri
önüne çıkacak.
Ödül Töreni 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Beyaz Tanrı

Çocuklar için Filmler

Festival küçük seyircileri için Cesur Tavşanın Sihirli Macerası (Resan
till Fjäderkungens Rike), Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 (How to Train
Your Dragon 2), Kahraman Maymun Marco Macaco ve Rimolar
ve Zimolar Kasabada Barış filmleriyle rengârenk karakterlerle dolu
zengin bir seçki sunuyor.
Festivalde, Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 filmi ile bu sene ilk kez otizm
spektrum bozukluğu olan çocuklara özel bir gösterim düzenleniyor.
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Kim okurdu, kim yazardı
ben de sizinle izlenimlerimi ve kitabın bana
çağrıştırdıklarını paylaşacağım.

Osman ile Kevork’un savrulan hayatlarının
hikâyesi, müzik eşliğinde anlatılıyor.

Ercüment Cengiz, Ankara’da yaşayan bir tıp
doktoru. Günlerini kliniğinde anne-baba
olmak isteyenlerle geçiriyor. “Gecelerim
benim” diyor ama bana kalırsa son yıllarını
Zeus’un kızı Kalliope’yle dans ederek
geçirmiş!

Böylesi dostlukların kıymetini Kanuni Sultan
Süleyman bile tescillemiş, öyle değil mi?

Neredeyse üç buçuk saat süren bu söyleşide,
romanın açılmadık dekoltesi kalmadı. Ancak
ben bunları yazmayacağım; Kitabı henüz
okumayanlara haksızlık yapmak istemem.
Bir de şunu söylemeden geçmek olmaz:
Ercüment Cengiz, “Gırnatacı”nın Ermeniceye
çevrilecek ilk Türk romanı olacağını söyledi.

Bu düğümü kim çözerdi
Koyun kurd ile gezerdi
Fikir başka başka olmasa
Aşık Veysel Şatıroğlu
“Gırnatacı” kitabıyla Everest Yayınları’nın
2012 İlk Roman Ödülü’nü kazanan
Ercüment Cengiz, geçtiğimiz günlerde
Ankaralı bir okuma grubunun misafiriydi.
Edebiyat ve yazarın romanları üzerine
konuştuğumuz bu toplantının ardından,

“Gırnatacı”ya geçmeden önce, “İnsanlar
neden roman okur?” dedik ve üzerine bir
hayli konuştuk. Bana göre bu sorunun yanıtı
iki cümle arasındaki farkta yatıyor:
“Tren raylarına atlayan A.K. adlı genç
kadın feci şekilde can verdi. Yetkililer
soruşturmanın devam ettiğini söylediler.”
Ya da “Anna Karenina”
***
Gelelim
Gırnatacı’ya:
1890’ların
İstanbul’unda kardeşten öte dost olan

"Muhibbî, sâdığı yeğdir, kişinin akrabasından
Padişah olsan da derler ‘Er kişi niyetine’’"
Kitap, bir ayağını İstanbul’a, öteki
ayağını Chicago’ya dayayarak, Atlantik
Okyanusu’nun üstünde dev bir heykel gibi
yükselmek isteyen “dostluk ve kardeşlik”
mefhumunun, buz gibi sularda kaybolup
kaybolmayacağı sorusuna, son sayfaya
kadar bir yanıt arıyor...
Bu trajik betimleme aslında Shakespeare’in
Antonius’unu anlatır. Sadece Roma
İmparatorluğu’na hizmet etmesi gereken
Antonius, Kleopatra’nın büyüsüne kapılır,
iki dünya arasında bocalayıp durur. Ne
aşkından vazgeçebilir, ne de askerliğinden.
Bir eleştirmenin dediği gibi, bir ayağını
Mısır’a, bir ayağını Roma’ya dayayarak dev
bir heykel misali dimdik yükselmek isterken,
yıkılıp gider.
İnsanoğlu
yeryüzünde
planlarını
yapadursun, Tanrı yukarıdan güler derler.
Hayatı da, caz müziğinde olduğu gibi
doğaçlama yaşamak gerek galiba!
***

Romanda, kardeşlikle kol kola girip yanıt
arayan bir diğer husus da kim olduğumuz
konusu…
Şu anda ismini hatırlayamadığım biri,
“İktidarlar nerenizi yaralarsa, kimliğiniz
orası olur” demiş. Çoğu zaman kendimizi
en fazla saldırıya uğrayan aidiyetimizle
tanımlarız. Bu aidiyeti savunacak gücü
bulamadığımızda da onu saklarız. O da
gölgeye sinip ödeşme zamanını bekler.
“Kendini tanı!” dedi Sokrat...
Peki
başkalarının bize yapıştırdığı etiketlere ne
demeli?
Hatırlıyor musunuz? Einstein dilini
çıkartarak “Görelilik kuramım başarıyla
kanıtlanırsa, Almanya benim bir Alman
olduğumu iddia edecek. Fransa ise dünya
vatandaşı
olduğumu
açıklayacaktır.
Kuramım gerçek dışı çıkarsa, Fransa bir
Alman olduğumu, Almanya ise bir Yahudi
olduğumu söyleyecek” demişti.
***
Tarihçi Marc Bloch “İnsanlar babalarından
çok zamanlarının çocuklarıdır.” der. Bir de
çağımızın azınlık ve göçmenlik sorunlarına
en duyarlı yazarına, Amin Maalouf’a kulak
verelim; “Kimliğimizin iki boyutu var:
Dikey olan atalarımızdan gelir, yatay olan
çağdaşlarımızla gelişir.”
Ben de diyorum ki, “Kimlik ve kişilik ebru
sanatı gibidir. Her dokunuş başka bir
şekil verir, geri dönüşü yoktur ve her biri
biriciktir. Bu süreç öldüğümüz ana kadar
sürer. Bir sanat eseri olup olmadığımıza ise
arkada bıraktıklarımız karar verecektir.”
Yazarımızın misafirliği sırasında Konya
usulü etli pidenin üstüne Balkan tatlısı
trileçe yerken aklımdan geçiyordu bu
düşünceler.
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***
“Ermeni Tehciri”nin üzerinden yüz yıl geçti.
Büyük Savaşın başladığı, kim sivil, kim asker,
kim ajan, kim provakatör, kim masum,
kim suçlu, kim kurban her şeyin birbirine
karıştığı zamanların üstünden dile kolay
yüz yıl…
Onca gencin Kafkas, Galiçya, Çanakkale,
Makedonya, Irak, Filistin, Yemen, Suriye,

Hicaz, Romanya, Kanal cephelerinde yitip
gitmesinin sebebi ne ola ki? Siyasi ve
ekonomik diye açıklıyor araştırmacılar…
Ben yine Einstein’a bir akıl danışayım: “İki
şey sınır tanımaz. İnsanoğlunun aptallığı
ve evren- ki ikincisinden pek emin
değilim.”dedi bana.
Sınır deyince.... Bir de Sınır Tanımayan
Doktorlar var. Şu, 1999 yılında Nobel
Barış Ödülü kazanan sivil toplum
örgütü. Âdemoğlunun sınırsız aptallığı
ve açgözlülüğünün yol açtığı savaşlar
nedeniyle zarar gören bölgelerde,
mütemadiyen yara saran doktorlar...
Bu fedakâr doktorlar çalışadursun,
günümüzden 2700 yıl önce Sun Tzu
adındaki esrarengiz Çinli bir bilge “Savaş
Sanatı” kitabında şöyle bir hikâye anlatır:
“Kadim Çin’de, üç kardeşin üçünün de
hekim olduğu bir aile varmış. Bir gün
bir efendi, kardeşlerden birine sormuş:
“Hanginiz bu sanatta daha hünerlisiniz?”
Küçük olan cevap vermiş: “En büyük
ağabeyim, hastalık henüz ortaya çıkmadan
onu uzaklaştırır. Bu sebeple ünü evimizin
dışına çıkmamıştır. Ortanca ağabeyim,
hastalığı başlangıcında iyileştirir. Bu
nedenle de ünü semtimizin dışına
çıkmamıştır. Ben ise ilaç yazar, masaj yapar,
damarları delerim. Bu nedenle adım siz
efendilerin kulağına kadar gitmiştir.”

Afganistan’a giden ilk paralı askerlerle
birlikte ortaya çıkan “Güvenlik Şirketi
Endüstrisi”nin içyüzünü ortaya koyan bu
kitabın can alıcı noktası şu sorudur bence:
Bilgisayarlarımızı sürekli tehdit eden
virüsleri yaratıp sağa sola dağıtan, sonra
da bize yeni antivirüs programları satın
aldıranlar, yazılım şirketleri ise; hiç bitmeyen
savaşların müsebbibi kim?
Bir ordu düşünün: Vatanı yok, milleti yok,
bayrağı yok. Hiçbir şeye, hiç kimseye karşı
bir sorumluluğu yok. Hesap vereceği tek
makam: Temettü bekleyen hissedarlar…
Ezcümle, kılıç ve kalem ezeli rakiptir. Ancak
para ikisini de döver!
Aslında bize benzemeyen herkese “ÖTEKİ”
demeye başladık. Irk, cinsiyet, milliyet, yaş,
statü, siyasi görüş, renk, din, dil derken
ipin ucu kaçtı. Oysa sadece iyi insanlar ve
kötü insanlar vardır kii– neyse bir de etik
felsefesine dalıp sizi bayıltmayayım.
Zaten yazıyı burada kesmem lâzım. Çünkü
bugün Gaassay-Fener derbisi var. Maça
yetişeceğiz.
“Arkadaşlaaarrrr, bayrakları, atkıları aldınız
mı? Yüzümüzü yolda boyarız. Hadiii,
gömelim onları sahaya….
Ayfer Niğdelioğlu'81

Sun Tzu da savaş sanatlarında benzer bir
derecelendirme yapar ve “En iyi savaşçı
savaşmadan kazanandır,” der.
Sun Tzu’nun savaş sanatlarını kaleme
aldığı yıllarda, Anadolu’da Lidyalılar para
sisteminin aracı olarak altın ve gümüşü
kullanmaya başladılar. Böylece cazdan
kabareye geçtik:
Lisa Minelli söylüyor: “Money makes the
world go round”
Bu hızlı geçiş bana bir başka kitabı hatırlattı
şimdi: Savaş sanatını değil ama savaşçıların
geldiği noktayı anlatan araştırmacı gazeteci
Jeremy Scahill’in kitabını:
Black Water: Vatanı,
Olmayan Ordu

Milleti,

Bayrağı

53

GEZİ REHBERİ

KOLEJLİLER MART 2015

Orada Bir Bosna Var Hemen Yanıbaşımızda...
Savaşın yarattığı yıkımların ardından hala toparlanmaya çalışıyor. Türkiye’ye biraz
uzak gözükse de aslında bizden bir parça sanki. Anadolu’da bir kentte geziyormuş gibi
hissediyorsunuz Saraybosna’da, Mostar’da, Travnik’de. Gidince bir kez daha ziyaret
etmek isteyeceğiniz, her zaman sizi kendine çağıracak bir ülke Bosna-Hersek...

Mostar

Travnik

1. Dünya Savaşı’nı çıkaran suikast
Sebil

Saray Bosna
“İyi İnsanların Bölgesi” yani “Horion Bosona”.
Bosna-Hersek adının buradan geldiğine
inanılıyor. Yaklaşık 4,5 milyonluk bir nüfusa ve
51 bin 197 kilometrekarelik bir yüzölçümüne
sahip. Para birimi “Konvertibilna Marka”
(BAM veya KM), 1.95 Euro’ya sabitlenmiş.
Birçok havayolunun İstanbul’dan karşılıklı,
günlük seferleri mevcut. Vize istenmemesi
nedeniyle, son yıllarda Türk gezginlerin sıkça
tercih ettikleri Bosna-Hersek’in bizim için
yeri her zaman ayrı.
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Bunda hem iki ülke halkının yüzyıllara
dayanan birliktelikleri hem de paylaşılan
ortak kültürün payı çok fazla. Savaş sırasında
yaşananların yaralarını hala sarmaya çalışıyor
bu güzel ülke. 1 Mart 1992’de Yugoslavya’dan
bağımsızlığını ilan ettikten sonra başlayan
savaş 3,5 yıl sürmüştü. Boşnaklar, 2. Dünya
Savaşı’ndan beri Avrupa'da yaşanan en
büyük soykırıma uğramıştı. Resmi rakamlara
göre 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği
belirtilirken, bu sayının 300 binden fazla
olduğu tahmin ediliyor.

Duvarlara saplanıp kalan roketler
Bosna-Hersek’e ilk gidişim 2002 yılında
yani savaştan 7 yıl sonraydı. Saraybosna
Havalimanı’ndan kent merkezine doğru
yol aldığımızda televizyondan izlediğim

Başçarşı

görüntüler belleğimde daha da netleşmeye
başlamıştı. Neredeyse mermi, roket izi
olmayan bina yoktu hatta bazılarının
duvarlarında, isabet edip patlamış ve öylece
saplanıp kalmış roketler duruyordu...
11 yıl sonra gerçekleştirdiğim ikinci
seyahatte ise binaların dış cepheleri çok
daha düzgün olsa da, hala savaşın izlerini
görebileceğiniz yapılar mevcut. 600 binlik
bir nüfusa sahip Saraybosna, tam 3,5 yıl
Sırp kuşatması altında kalmıştı. Arkadaşım
Edina, kendisinin 3 ay boyunca evinden
dışarı adımını atamadığını; çıktıklarında ise
keskin nişancıların kendilerini vuracakları
korkusunu sürekli yaşadıklarını anlatmıştı...

Saraybosna’nın kalbi Başçarşı
Türklerin Avrupa’da kurduğu en büyük
kent olma özelliğini taşıyan Saraybosna’yı
gezmeye, Başçarşı’nın hemen girişinde
yer alan ve bir anlamda şehrin simgesi
konumundaki
Sebil’den
ve
Sebil
Meydanı’ndan başlamanızı öneririm. Şehrin
tarihi ve kültürel merkezi kabul edilen
Başçarşı bölgesi, birçok esere ev sahipliği

yapıyor. Mimar Sinan’ın eseri Gazi Hüsrev
Bey Camii, Morica Han, şu anda Bosna
Enstitüsü’nün kullandığı Gazi Hüsrev Bey
Hamamı, Saat Kulesi, Kurşunlu Medrese,
halen işleyen Gazi Hüsrev Bey Bezistanı
bunlardan sadece birkaçı. Hünkar Camii,
Bursa Bedesteni, Svrzo Evi, Ferhadiye Camii,
Başçarşı’daki diğer Osmanlı eserleri arasında.

Şehrin içinden geçen Miljacka Nehri’nin
üzerinde bulunan köprülerden en ünlüsü
Latin Köprüsü. 1. Dünya Savaşı’nın
başlamasına neden olduğu düşünülen
olay da bu köprü üzerinde gerçekleşti.
Avusturya-Macaristan veliahtı Arşidük Franz
Ferdinand ve eşi Sophie, Latin Köprüsü
üzerinde bir Sırp genci tarafından öldürüldü.
Köprünün hemen karşısındaki müze, bu
olayın anlatılması için kuruldu.
Bosna-Hersek’in kurucu lideri olan, savaş
sırasında da devlet başkanlığı görevini
üstlenen Aliya İzzetbegoviç’in yeri Boşnaklar
için çok ayrı. Halkını tüm saldırılara karşı
korumaya çalışan, ‘Bilge Kral’ lakaplı
İzzetbegoviç, kendi isteği üzerine savaşta
şehit düşenlerin arasına, Kovaçi Şehitliği’ne
defnedildi.
Boşnaklar,
zorunluluktan
bulabildikleri her yeşil alanı şehitlikler için
kullanmak durumunda kaldı; Kovaçi de
daha önce bir çocuk parkıydı...

Kent merkezindeki Ferhadiye Caddesi,
Başçarşı’ya
uzanıyor.
Caddede
yürürken kendinizi birden Osmanlı
İmparatorluğu’ndan
çıkıp,
AvusturyaMacaristan
İmparatorluğu’na
girmiş
buluyorsunuz.
Mimari yapı hemen değişiyor, Katolik
Katedrali ile Ortodoks Kilisesi arasında
sadece metreler var. Yanlarında ise camii
ve sinagog... Dünyada çok az kentte buna
benzer bir duruma şahitlik edebilirsiniz.
Avusturya - Macaristan İmparatorluğu
döneminin en önemli yapısı olarak Vijecnica
(Belediye Binası) kabul ediliyor. Şu anda
Ulusal Kütüphane olarak işlev görmekte.
Katolik Katedrali, Bosna Ulusal Müzesi,
Merkez Posta Binası da diğer önemli eserler
arasında.

havalarda çok dikkatli olun, zira yerler çok
kaygan.

Tünel

kuşatma altında olanlara ulaştırılmasını
sağlayan yegane seçenekti. Müzeye
girdiğinizde önce o günlerde yaşananların
anlatıldığı bir video izliyorsunuz. Şu anda
sadece 15 metresi açık durumdaki tünelde
yürüdüğünüzde ise çekilen sıkıntıları bir
nebze olsun anlıyorsunuz. Vrelo Bosne, kent
merkezinin dışında, büyük bir park olarak
nitelendirilebilecek, içinde şelalelerin de
olduğu çok geniş yeşil bir alan. Yerel halk
burada doğayla bütünleşiyor.
Saraybosna’nın haricinde Bosna-Hersek’in
diğer önemli kentleri Tuzla, Zenica, Brcko,
Bihac’ı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim.
“Osmanlı’nın son köyü” denilen, UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ndeki Poçiteli’yi de
mutlaka görün. Eğer fazla vaktiniz yoksa
Mostar ve Travnik, uğramanız gereken iki
önemli kent.

Kovaçi Şehitliği

Hayata olan tek bağlantı Tünel
Savaşta yaşananların anlaşabileceği bir
başka yer de Tünel Müzesi. Saraybosna
Havalimanı’nın yakınındaki bir evin
bahçesinden havalimanına kadar uzanan
800 metrelik bu tünel, yardım malzemelerinin

Köprüden atlamak artık parayla
Neretva Nehri’nin üzerine kurulu olan tarihi
köprüsü ile ünlü Mostar kenti, ülkenin
güneyinde yer alıyor. Saraybosna-Mostar
arasında genellikle otobüs tercih ediliyor
ve yaklaşık 3 saat sürüyor. Köprünün de yer
aldığı şehir merkezine geldiğinizde kendinizi
tipik bir Anadolu kentinde hissedeceksiniz.
Köpürden geçerken özellikle yağışlı

Köprünün her iki tarafında hediyelik
eşya dükkanları, kafeler ve restoranlar
mevcut. Nehirden yüksekliği 24 metre
olan köprüden, eski zamanlarda erkekler
sevdikleri kıza cesaretlerini göstermek için
atlarlarmış. Şimdi ise Mostarlı gençler bu
geleneği, turistler için para karşılığında
devam ettiriyor.

Devlet adamlarının memleketi
Saraybosna’ya 90 kilometre uzaklıkta olan
Travnik, Vlanitsa ve Vlasiç Dağları arasında
bulunan yemyeşil bir vadide kurulu. Osmanlı
İmparatorluğu döneminde 1558-1588 ve
1638-1851 yılları arasında Bosna vilayetinin
fiili merkezi olan kent, barındırdığı çok
sayıda cami, medrese, kilise ve türbelerle
biliniyor. Kentin kalesi ve içindeki yapılar
restore
edilmiş
durumda. “Vezirler
Şehri” olarak da bilinen Travnik, Osmanlı
İmparatorluğu zamanında buradan yetişen
devlet adamlarıyla ünlü bir kent. “Drina
Köprüsü”, “Travnik Günlüğü” romanlarının
yazarı, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ivo
Andric de Travnikli, evi şu anda müze olarak
hizmet vermekte.
Bosna-Hersek, her ülkenin olduğu gibi iki
sayfada anlatabilecek bir yer değil elbette.
Belirgin özelliklerine değinmeye çalışsam da
Türk kahvesinin kokusunu, cevapi (cevapcici
de deniyor) ve Boşnak böreğinin lezzetini,
1984 Kış Olimpiyatları sırasında inşa edilen
spor merkezlerinin kalitesini bence gidin
ve kendiniz yaşayın. Emin olun, Avrupa’nın
ortasında kendinizden çok şey bulacağınız
bu güzel ülkeye siz de tekrar gelmek
isteyeceksiniz.
Yazı: Çağdaş Güzer'95
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Tanıtım filmi için kayık yüzdüren küçükler, hayallerine
yelken açtıkları bir dönemeçte olduklarının farkında mıydılar?

Thor'un özelliklerini anlatmak ister misin
bize?
Berk: Normal elektrik adama benziyor.
Çekicinden elektrik çıkıyor. Çünkü elektrikle
uçuyor. Çekicini salladığı zaman kendi
uçabiliyor. Sonra pelerini var. Süpermen’e
benziyor azıcık uçarken. O kadar.

Zeynep Mira ve Berk’in, tanıtım filminde rol aldıklarında neler hissettiklerini
çocuklara has dürüst ve naif bir anlatımla ifade ettikleri söyleşiyi çok
seveceksiniz

En çok sevdiğiniz çizgi film hangisi? Hangi
çizgi film kanallarını seyrediyorsunuz?
Berk: Ben Disney XD izliyorum. Sonra,
Nickelodeon'ı izliyorum. Bir tane Uçan
Tekme var, karate filmi. Nickelodeon'da da
Sünger Bob'u seviyorum.
Zeynep Mira: Ben ikisini izliyorum.
Bilmiyorum ama en sevdiğim çizgi filmi.

Zeynep Mira Utku
16 Temmuz 2007'de Ankara'da doğan Zeynep Mira eğitim hayatına eğitimci Seval
Atasoy Bargut'un Anaokulu'nda başladı. Sahneye ilk adımlarını üç yaşındayken
bu okulda atan Zeynep Mira, Bilkent Üniversitesi Erken Müzik Okulu yetenek
sınavlarını dört yaşındayken geçti. Üç yıllık piyano, Orff ve solfej eğitimini başarı
ile tamamlayarak ve çeşitli piyano konserleri vererek Mayıs 2014'te bu okuldan
mezun oldu; halen Yarı Zamanlı Müzik Okuluna haftasonları devam etmekte.
Bale ve dans hayatının vazgeçilmezleri. Beş yıldır Görsel Bale Okulu'nda bale
ve dans dersleri gören Mira sene sonlarında sahnelenen bale temsillerinde pek
çok rol aldı. Yazları ise, Londra'da Royal Academy of Dance'in açtığı drama, jazz
ve hiphop derslerine katılıyor. Dört yaşından beri kayak sporunu yapan Zeynep
Mira, Ocak 2015'te Ankara Kayak Klubü'nün Kartalkaya Kayak Kampı'nı "uçan
melek" tabiri ile tamamladı. Aileden TED Ankara Kolejli olan Zeynep Mira çok
sevdiği okulundaki eğitimine Gülçin Öztekin Ögretmeni ile 2-H sınıfında devam
etmekte. İngilizce ve Türkçe anadilleri.

Peki, o çizgi film karakterleri rol yapıyor
mu sizce?
Berk: Bence yapıyorlar.
Zeynep Mira: Bence yapmıyorlar. Çünkü
gerçek kişi değiller, zaten.
Peki. Televizyonda herhangi bir şey
seyretmeyi mi yoksa sinemaya gitmeyi mi
daha çok seversiniz? Neden?
Berk: Televizyonda bir şey izlemeyi severim.
Televizyonda bir şey izlemek daha eğlenceli.
Zeynep Mira: Ben sinemaya gitmek
isterim. Çünkü televizyonu her zaman
seyredebiliyoruz ama sinemaya hep
gidemiyoruz.

Berk Tutumlu
08.10.2007 Ankara doğumlu. Emir Tutumlu 'nun abisi. 2010 yılında yuvadan sonra 2011 yılında TED Ankara Koleji 5 yaş anasınıfına başladı.
Anaokulu 5 ve 6 yaşı Gülay Turhan öğretmeniyle Lila sınıfta okudu. Anaokulda okul gösterilerinde hep önemli görevlerde yer aldı. 4 yaşından beri
bateri, 5 yaşından beri piyano çalıyor. Durul Gence 'den aldığı özel ritim- davul derslerini sertifikasını alarak bir yıl gibi kısa sürede tamamladı.
4 yaşında başladığı basketbola Ankara İhtisas Kulüp takımında devam ediyor. 6 yaşından bu yana Alaçatı'da aldığı sörf derslerine devam
ediyor, yaz aylarında bireysel sörfle uğraşıyor. Avusturya'da başladığı kayak hayatını Ankara Dağcılık Kayak Kulübü'nün kamplarına katılıp
sertifikalarını alarak ilerletiyor. Müzik, spor ve ailesi hayatının önemli parçaları. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor. Boş zamanlarında
görsel sanatlar ve müzik, spor aktiviteleriyle uğraşmayı seviyor. Şu anda TED Ankara Koleji İlkokul 2/C sınıfı öğrencisi. Öğretmeni ise, ona her
konuda destek olan Tanay Pınar Şahin.

Çekimler nerede yapıldı? O sabah
kalktığınızda heyecanlı mıydınız? Sizden
nasıl bir yardım istendi?
Zeynep Mira:
Çok
heyecanlıydım.
kolejIN'de, dışarıdaki havuzda yaptık.
Berk: O gün oldukça heyecanlıydım.
İçimizden gelen şeyleri düşünmemizi,
konsantre
olmamızı,
sonra
kayığı
yüzdürmemizi söylendi.
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Çekim sırasında herhangi bir zorluk
yaşadınız mı?
Berk: Azıcık oldu. Kollarımın ve dizlerimin
üzerinde duramadım çünkü havuzun
kenarındaki tırtıklı şeyler (ızgaralıklar)
yüzünden kollarım acıdı.
Zeynep Mira: Annem havanın soğuk
olacağını söylemişti o yüzden biliyordum.
Aslında benim de zorluğum vardı. Hani
hep çekim yapıyorduk ya, hep aynı şeyi
yapmaktan sıkılmıştım.
Bunun dışında bir zorluk oldu mu? Havuz
başında kayık yüzdürmek dışında başka
bir şey istendi mi peki sizden?
Berk: Hayır.
Zeynep Mira: Hayır, istenmedi.

Çekimlerin biraz daha uzun sürmesini ister
miydiniz?
Zeynep Mira: İsterdim, çünkü eğleniyordum.
Kendimi mutlu hissediyordum, ayrıca çok
heyecanlıydım.
Berk: Sanki kameralar çekiyormuş gibi
hissetmiştim.

Günlük
hayatta
üzeceğimizi
düşündüğümüz kişileri üzmemek için
bazen istemeyerek de olsa beyaz yalanlar
söyleriz. Siz de beyaz yalan söylemek
durumunda kaldınız mı hiç?
Zeynep Mira: Bazen oluyor ama sonra
gerçeği açıklıyorum.

Ama orada biz bizeydik, bence fotoğraf
çekilmekten farkı yoktu.
Zeynep Mira: Bence yok.
Berk: Yoktu.

Peki, o yalanı söylerken rol yapmış oluyor
muyuz?
Zeynep Mira: Bence oluyorum.
O zaman siz de kamera karşısındayken
yalan mı söylediniz? Yani içinizden kayık
yüzdürmek gelmiyor muydu?
Zeynep Mira: Geliyordu.
Berk: Benimkinden gelmiyordu.
Gülüşmeler...

İyi rol yapmak nasıl oluyor mesela? Yani
içinden gelerek yap, onu hisset mi derdin?
Zeynep Mira: Evet.
Peki, bu tanıtım filminin yönetmeni ya da
senaristi siz olsaydınız neleri değiştirmek
isterdiniz?
Berk: Havuzu değiştirmek isterdim.
Yani havuzun şeklini mi değiştirmek
isterdin?
Berk: Evet, diamond şeklinde yapmak
isterdim. Bir de dekoru değiştirirdim.
Nasıl bir dekor yapardın?
Berk: Siyah, beyaz ve siyah kırmızı.
Zeynep Mira: Ben giysileri değiştirmek
isterdim.

Neden içinden gelmiyordu peki?
Berk: Bilmiyorum, aradan çok zaman geçti,
unutmuştum.

Nasıl değiştirmek isterdin?
Zeynep Mira: Daha değişik, bilmem.

Böyle bir tanıtım filminin içinde bulunmak
isteyen arkadaşlarınıza ne gibi önerilerde
bulunurdunuz?
Berk: Ben, kayık yüzdürürken dikkat
et derdim. Sonra çok heyecanlanırsın,
heyecanlanmamaya çalış derdim.
Zeynep Mira: Ben iyi rol yap derdim.

Normal kıyafetler yerine nasıl bir kostümle
havuz başında bulunmak isterdiniz?
Berk: Ben Kaptan Amerika, kostümüyle
bulunmak isterdim.
Zeynep Mira: Ben normal kıyafet isterdim.
Berk: Ben bir de Thor'un kıyafetiyle olmak
isterdim.

“TED Ankara Kolejli olmak
kibar olmak demek, Atatürkçü
çocuklar olmak demek”

Ne tür filmleri seyretmeyi seviyorsunuz?
Berk: Dövüşlü filmleri, korku filmleri
seyretmeyi seviyorum. Asker filmlerini filan.
Zeynep Mira: Ben de aynısı, böyle heyecanlı
filmler seviyorum.
Berk: Ben bir de kovboy filmlerini izlemeyi
seviyorum.
Zeynep hobilerin arasında piyano
çalmak olduğunu duyduk. Hatta dün
konser vermişsin, tebrik ederiz. Berk
sen de basketbol oynuyor ve piyano
çalıyormuşsun.
Boş
zamanlarınızda
başka neler yaptığınızdan biraz bahseder
misiniz?
Zeynep Mira: Ben dans etmeyi çok severim.
Bütün dansları severim. En çok hip hop.
Berk: Ben müzik dinleyip PlayStation
oynamayı seviyorum.
Ne tür müzikleri dinlemeyi seviyorsun?
Berk: Azıcık hareketli, hip hop.
Peki, TED Ankara Kolejli olmak sizce ne
demek?
Berk: Kibar olmak demek. Akıllı olmak
demek.
Zeynep Mira: Atatürkçü çocuklar olmak
demek.
TED Ankara Kolejlilere söylemek istediğiniz
ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı
peki?
Berk: Var. Okula çok ünlü basketbolcular
gelsin isterdim. Futbolcuların, çok ünlü
şarkıcıların gelmesini isterdim. Sonra okulda
bir disko olmasını isterdim. İşte o kadar.
Zeynep Mira: Ben de disko olmasını isterdim.
Berk: Ben bir de boks maçı olmasını isterdim.
Başka eklemek istediğiniz, söylemek
istediğiniz bir şey yoksa bize zaman
ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
Zeynep Mira& Berk: Biz teşekkür ederiz... :)
Fotoğraf: Merve Aksu
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Kariyerle hobiler bir arada yürür mü?
Diyenler...
Bu soruyu Serkan Yalız’94'a sizler için sorduk ve işte anlattıkları.
Serkan YALIZ, 1976 yılında Ankara’da doğdu. 1994 yılında TED Ankara Koleji, 1998 yılında
ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 14 senedir Ankara’da iş hayatının
içindedir ve halen TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’de çalışmaktadır. 13 senelik
evli ve 5 yaşında bir oğlu var. Oğlu Bora A2 Turuncu anasınıfında TED Ankara Koleji
camiası ile tanışma dönemindedir.

“Sanatı içinde hissetmek ve hayatımızda kutsal bir yere koyabilmek
için birbirimize, özellikle de gelişimini tamamlama evresinde olan
çocuklarımıza bir hobi edindirmenin, muhteşem sanatçıların o
eşsiz eserleri ortaya çıkarırken yaşadıkları duyguların benzerlerini
hissedebilmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum”

Ahşap ile tanışmanız nasıl oldu?
Ahşap ile tanışmam İnşaat Yüksek Mühendisi
olan babamın çalıştığı şantiyelerde
geçirdiğim çocukluk yıllarıma kadar uzanır.
El aletlerinin, malzemenin ve patronun
oğluna verilen desteğin bol olduğu şantiye
ortamında kendimce projeler hayal eder
ve imalatlarını yapardım. Sağ olsun, annem
ortaya çıkan sonuç ne olursa olsun güzel
yorumlarını esirgemeden destekler, herkese
benim reklamımı yapardı. Bu destekler çok
şükür bugün de azalmadan devam ediyor.
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Ahşap sevgisi okul yıllarında da hiç
azalmadan devam etti. Boş vakitlerimde
Ankara Siteler bölgesindeki ahşap malzeme
tedarikçileri, imalatçıları, Ankara’daki meşhur
modelcilik mağazaları ve katkı sağlayabilecek
tüm kaynaklar ile tanışma ve bilgi sahibi olma
çalışmalarını devamlı sürdürdüm.

Profesyonel olarak yaptığınız ilk obje
neydi?
Üniversite yıllarındaki yoğun öğrencilik
dönemi ve akabinde iş hayatında yaşanan
adaptasyon döneminden sonra, ara
verdiğim ama aklımdan hiç çıkaramadığım
ahşap hobime apartmanımızın çatı katında
keşfettiğim gizli bir depoda tekrar başladım.
Biraz küçük, karanlık, rutubetli, havasız ve
soğuktu ama bu olumsuzlukların önemi
yoktu, o mekanik saat projesi bitmeliydi
ve bitti de. Sonunda saat çalıştı. Eve toz
içinde gelmeme, evin üst katında gece
yarılarına kadar gürültülü işler yapmama,
gelirimizin bir bölümünü bu işe ayırmama
rağmen, projelerimi gerçekçi ve motive
edici yorumları ile destekleyen sevgili eşim
Volga Güler Yalız’a hep yanımda olduğu için
sonsuz teşekkürler.
Atölye açmaya ne zaman ve nasıl karar
verdiniz?
Yıllar sonra yeni evimize taşınmamızla uygun
bir hobi odası ihtiyacı tekrar ortaya çıktı. TED
Ankara Koleji 90 mezunu Selin Alataş ve
eşi Murat Alataş ile taş işleme konusunda
entellektüel birikime ve beceriye sahip

gelebilirsiniz. Bu konuda ihtiyacınız olan her
türlü detaylı bilgiyi seve seve paylaşabilirim.

“Mutluluğa giden yolda, esas
mutluluk yolun kendisidir”

Can Gültekin’in evimize yakın bir yerde bir
sanat atölyesi açmaya karar vermeleri ve
benim için de atölyede yer ayıracaklarını
müjdelemeleriyle hobi odası sorunu
çözülmüş oldu. Atölye Petra’ya minnettarım.
Neden ahşap malzeme?
Ahşap malzeme işleme konusundaki
gözlem ve deneyimlerime göre, bütçeniz
dahilinde en kaliteli el aleti ve ekipmanlarını
kullanmak bu işten alacağınız zevki bir
kat daha artıracaktır. Kendi mutluluğunuz
adına lütfen düşük bütçeli ekipmanlar
kullanmayın. Hem yaptığınız işten hem de
harcadığınız vakitten zevk alamaz duruma

Hobi edinmenin avantajları nelerdir?
Benim gibi, çok sevdiğiniz bir uğraşınız
veya hayaliniz varsa ve bu işi yapmaya
kararlıysanız ilk ve en önemli konu rahatça
çalışabileceğiniz uygun bir yerinizin olmasıdır.
Özellikle de gürültü çıkaran motorlu el aletleri
ile çalışacaksanız, evinizin dışında olması ev
halkına ve komşularınıza saygı açısından
önemlidir. Bir de hobinizi çalışma hayatınızın
yanı sıra yürütecekseniz, haftalık ve aylık
takvim planlayarak, atölyeye girdiğinizde
ne yapacağınızı önceden planlamış ve
hazırlıklı olmanız vaktinizi verimli kullanmak
adına gereklidir. Ben genellikle Cumartesi
günlerimi normal bir çalışma günü gibi
kabul ederek haftalık planlarımı buna uygun
yapmaya ve atölyede vakit geçirmeye özen
gösteriyorum. Eğer Ankara’da yaşıyorsanız
ve uygun bir yeriniz de yoksa belirli plan ve
kurallar çerçevesinde Atölye Petra’ya uğrayıp
çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Atölyenin
sahipleri böyle bir konuda size mümkün
olduğunca destek sağlamak isteyeceklerdir.
Özellikle de TED Ankara Koleji mezunu
olduğunuzu söylerseniz çok daha ayrı bir ilgi
ile karşılaşırsınız.

İnsanın, kendi el becerisi ile bir şeyler
üretmeye başladığı zaman, sanatsal değeri
olan herhangi bir başka eserin önemini ve
kıymetini çok daha iyi takdir edebildiğine
inanıyorum. Bu nedenle sanatı içinde
hissetmek ve hayatımızda kutsal bir yere
koyabilmek için birbirimize, özellikle de
gelişimini tamamlama evresinde olan
çocuklarımıza bir hobi edindirmenin,
muhteşem sanatçıların o eşsiz eserleri
ortaya çıkarırken yaşadıkları duyguların
benzerlerini hissedebilmeleri açısından çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Bitmiş
bir eser ancak ona harcanan emeklerin de
akıllara gelmesi ile anlamlı olacaktır.
Tüm camiaya sevgiler, saygılar…
tahtadanisler@gmail.com
Instagram hesabı: “tahtadanisler”,
Facebook: Tahtadan işler / Work Of Wood
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Göklerde bir mezunumuz...
Gülşen Yurdakul’64, yaşam öyküsünü, anılarını sizler için anlattı.
TED Ankara Koleji'nde orta öğrenimine yatılı olarak başladı. 1964 yılında
mezun oldu. Mezun olduktan sonra PAN AM'da hostesliğe başladı ve
Hong Kong'da hosteslik eğitimi aldı. 2 yılın sonunda geçirdiği trafik
kazası nedeniyle 1 yıl kardeşi Meral Yurdakul'68 ile hastanede yattı. Aynı
kazada anne ve babasını kaybetti. Hastane çıkışı kardeşi Meral Yurdakul
evliliği seçti, Gülşen Hanım ise THY'de hostesliğe başladı. 30 yıl görev
yaptı ve dünyanın pek çok ülkesine gitti. Halen özel firmalarda rehberlik
yapmaktadır.

Meslek hayatına PAN AM 'da başladıktan sonra kariyerine
THY'da protokol hostesi olarak devam etti.
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Gülşen Hanım, bize bu söyleşiyi
yapma imkânı verdiğiniz için teşekkür
ederiz. Okuyucularımızın sizi daha iyi
tanıyabilmesi için “Gülşen Yurdakul
kimdir?” sorusuyla başlamak istiyoruz.
Eğitiminizden, kariyer yaşamınızdan,
ailenizden kısaca bahseder misiniz?
Ben'64 mezunuyum. Babam yüksek rütbeli
bir subaydı, bu yüzden ilkokulu Türkiye’nin
değişik şehirlerinde okudum. Babam dört
lisan biliyordu, terfi alınca Napoli’de NATO’ya
tayin oldu, biz iki kız kardeş de onunla gittik.
Annem öğretmendi, ancak babam izin
vermediği için çalışamadı. Ev hanımıydı ama
evde Fransızca dersi veriyordu. Subayların
maaşları yüksek değildi, İtalya’da Amerikan
okuluna gittim. Napoli dönüşü babam
Erzurum’a tayin oldu. Biz de sınavla TED
Ankara Koleji’ne girdik. Amerikan okulunda
okuduğumuz için İngilizcemiz çok iyiydi.
İtalyancam da vardı. TED Ankara Koleji’ni
lise sona kadar yatılı okudum. Kız kardeşim
de '68 TED Ankara Koleji mezunudur.
Babam havacı olmak istemiş ama dedem
müsade etmemiş, çünkü bütün sülale
subay. Annemle babamı trafik kazasında
kaybettim. Kardeşimle beraber biz de
arabadaydık. Gülhane Hastanesi'nde bir
sene boyunca çeşitli ameliyatlar sayesinde
hayata döndüm. Beyin ameliyatı olduğum
için bir sene yürüyemedim. Daha sonra Türk
Hava Yolları’na girdim. Protokol kısmında
çalıştım, sonra uçuculuk yaptım, daha sonra
VIP bölümüne geçtim. Üç lisan bildiğim için
başbakan ve bakanların seyahatleri THY ile

olduğunda, bedava bilet veriliyordu. Bu
yüzden yurtiçi, yurtdışı bol bol seyahat ettik,
hala da ediyoruz. Amerika’da bir arkadaşımın
ajansı var, onun üzerinden yabancı yaşlı
müşterileri Türkiye’ye getiriyorum.
Protokol hostesliği nedir? Uçuş hostesliği
de yaptınız mı?
THY da protokol hostesliği yaptım. Hem
yerde hem de uçuşta çalıştım. Biraz daha
fazla eğitim alıyorsunuz, herkesin kaprisini
çekmeyi ve kimseye hayır dememeyi
öğreniyorsunuz. Hayatınız boyunca “evet”
demek zorunda kalıyorsunuz. Görgü
kurallarının hepsine uymak zorundasınız.

Uçakta doktor yoksa kaptan ve siz hastaya
müdahale edebilecek eğitimler alıyorsunuz.
Mesleğinizin gerektirdiği özveriler var mı?
Bunlar özel hayatınızı nasıl etkiledi?
Fazla hümanist bir insanım, çok rahat
bir yapım var. İnsanları yargılayıp,
sorgulamadığım
için
hiçbir
sıkıntı
çekmedim.
Bu mesleği seçecek kişilere ne söylemek
istersiniz?
Eğer insanlarla ilişkileriniz iyiyse ve lisan,
boy, kilo gibi standartları sağlıyorsanız
evlenmeden önce bir, iki sene uçmanızı

TED Ankara Koleji'nin hayatınıza kattığı
farklılıklar nelerdir?
Kolej camiası bir aile gibidir. Uçuşlarda
arkadaşlarımla karşılaşıyordum ve çok
mutlu oluyordum. TED Ankara Koleji’nin,
iş hayatına çok büyük katkısı var. Bize,
okulda adabı muaşeret öğretilirdi. Ben
yerken ağızımı biraz fazla doldururdum.
Yatılı okuyorsanız bu tür şeyler daha bir
dikkat edilir oluyor. Kolej'de Türkiye’nin her
yerinden arkadaşlarımız vardı. Adanalı bir
arkadaşım vardı, ona sürekli limon, armut,
elma gelirdi, gece onları yerdik. Kolej'in
değişik bir havası oluyor, bu bir gerçek.

tavsiye ederim. Annem, babam olmadığı
için evlilik beni çok korkuttu. Bu meslekte
devamlı uçuyorsun, ekipçe iyi otellerde
kalıyorsun, çok geniş çevren oluyor.
Konaklanan geceler için de harcırah
alıyorsun. Ne kadar zengin olursan ol o
kadar çok gezemezsin. Gittiğin ülkelere, yüz
kere gidebiliyorsun.
Sizin mesleğinizde iş hayatınız boyunca
komik, korkulu bir sürü anınız olmuştur.
Unutamadığınız bir kaç anınızı paylaşır
mısınız?
Zaten, her meslekte olduğu gibi, hemen
yükselemiyorsun.
Yükselmenin
tek
dezavantajı, eğer göze batan bir pozisyona
geldiysen, herkesin seninle uğraşmaya
başlıyor olması. Karadenizli bir bakan vardı,
ilk gördüğümde “Erbakan Amca” diye
adamın eline sarıldığım için beni işten
atmaya kalktılar. Günaydın gazetesinde
çıkan başlık; “Erbakan’ın abdestini bozan
hostes” şeklindeydi. İş akdimi feshetmeye
kalktılar. “Bana bir bilet verin, 20 yaşındayım,
Ankara’ya gitmek istiyorum” dedim.
“Beni işten atıyorlar, lütfen Süleyman
Bey (Demirel)’e söyleyin, Erbakan Hocayı
görünce elini öpmek istedim” diye haber
gönderdim. Süleyman Bey telefon edince
iki, üç ay Ankara’da göreve devam ettim.
1980 yılında, gurbetçilerin çoğunlukta
olduğu bir THY seferinde “Buyurun
beyefendi diyorum”, cevap olarak “Beyefendi
senin babandır” diyorlar. Pilot kabinine
gittim, daha yeni kazayı geçirmişim, kaptana
“ben beyefendi diyorum, yolcular tersliyor”
diye şikâyet ettim. Hiç unutmam, Kaptan
muzipçe “Almanya’ya uçuyoruz, al ulan”

diyeceksin dedi. Ben de servise “alın” diyerek
devam ettim. İlginçtir, tersleyen yolculardan
bir kısmı “hah nasıl konuşacağını öğrendin
mi” dediler.
Bize kısaca TED Ankara Koleji
yaşamınızdan bahseder misiniz?
Derslerimde çok başarılı değildim, yatılı
okuduğum için okulda cezalı olduğum
günlerde camdan kaçar dolaşırdık. Bir
gün görevliye yakalandık. Ben hep cezaya
kalıyordum, yine bir gün kaçarken dereye
düştüm. Şimdi rahmetli olan Müdürümüz
Türkan Hanım beni görünce şaşırıp “sen ne
yapıyorsun bu halde” demişti. TED Ankara
Koleji’nde okurken çok maceralarımız oldu.

Kolej camiası bir aile gibidir.
Uçuşlarda
arkadaşlarımla
karşılaşıyordum ve çok mutlu
oluyordum.

Bizim sormayı unuttuğumuz ama sizin
değinmek istediğiniz başka hususlar var
mı?
1938 senesinde, 19 Mayıs’ta, annem şortla
bayrak taşıyordu. Şimdi ise, yeğenime özel
okulda uzun etek giydirmişler. Özel okullar
bile mecbur kalıyor kıyafete dikkat etmeye.
19 Mayıs ve 23 Nisan’ı da bu yüzden
kaldırdılar zaten.
Kolej'de okumanın maddi anlamda zor
olduğunu biliyorum. Hayatım İstanbul’da
geçti. Son on senedir Ankara’dayım.
Babamdan kalma bu evi askeriyeye
bağışladım. Babam bizi bu güzel cemiyete
soktu, zor imkânlarla okuttu, ben de babam
için en azından bunu yapmak istedim.
Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına
bağışladığım için çok mutluyum. Otuz
beş sene İstanbul’da çalıştım. TED Ankara
Koleji’nden
arkadaşlarımın
bazılarını
bulamıyorum, sizi özledim, bana Mezunlar
Derneği'nden ulaşırsanız sevinirim.
Tekrar
samimi
cevaplarınız
ve
vakit ayırdığınız için teşekkür eder,
başarılarınızın devamını dileriz...
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Eğitim Sisteminin 2014 Yılı Değerlendirmesi Yapıldı
2014 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU

D eğerlendirme

D1

klar Ankara, TÜRKİYE
nfo@tedmem.org

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu olan TEDMEM, 2014 Eğitim Değerlendirme Raporu'nu http://www.
tedmem.org/yayınlar adresinde yayımladı. Ülkemizin eğitim sorunlarına yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla
çalışan TEDMEM, eğitimdeki belli başlı uygulama ve tartışma konularını değerlendirerek öneriler sunmak için
“Eğitim Değerlendirme Raporları” serisine her yıl yeni bir rapor eklemeyi hedefliyor.
Eğitim değerlendirme raporları serisinin ilki olan 2014 Eğitim Değerlendirme Raporunda, okul öncesi eğitimden
ortaöğretime kadar eğitim sistemimizde uygulanan ve uygulamaya konulması planlanan politikalar, 10 başlık
altında inceleniyor. Bu başlıklar Yönetişim ve Finansman, Kalite Arttırmaya Yönelik Politikalar, Öğretmen Eğitimi
ve Mesleki Süreç, Uluslararası Alanda Türkiye, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim,
Öğrenci Yönlendirme Sistemleri ve Özel Öğretim olarak sıralanıyor.

Access Eğitici Eğitimi için Avrupa,
Orta Doğu ve Türkiye'den İngilizce
Öğretmenleri Antalya'da Buluştu

Burslu Öğrencilerimiz, VI. Üniversite Öğrencileri Kampında Buluştu

A.B.D. Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşeliği ve Türk Eğitim
Derneği (TED) işbirliği ile İngilizce öğretmenlerinin mesleki
gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla organize edilen
“Access Eğitici Eğitimi - Making English Come Alive Konferansı”
29 – 30 Ocak 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

165 burslu öğrencimizin katıldığı kampta,
• Liderlik (S. Selçuk Pehlivanoğlu, TED Genel Başkanı)
• Girişimciliğin Kazandırdıkları, Kaybettirdikleri ( Melek Bar Elmas, Gelecek Daha Net Proje Koordinatörü)
• Sürdürülebilir Kalkınma için Sosyal Girişimcilik (Serra Titiz, Mikado Danışmanlık )
• Liderlik, Başarı ve Motivasyon (Masis Aram Gözbek, Boğaziçi Caz Korosu Şefi )
• Edebiyat Söyleşisi (Dr. Ercüment Cengiz, Yazar)
• Oryantiring (Ali Elgün ve Tamer Doğan, Türkiye Oryantiring Federasyonu)

TED Okullarında görev yapan ve Access 5, Access 6 ile Türk
Gençliği İngilizce Öğreniyor – TYLE Projesi’nde görevli 43
İngilizce öğretmeni ile Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde görevli 30 İngilizce öğretmenin katıldığı
konferans, 26 – 28 Ocak 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen "Avrupa/Kuzeydoğu Afrika Ülkeleri İngiliz Dili Eğitmenleri Yarı Yıl Konferansı" için
Ülkemizde bulunan 28 uzman Amerikalı İngilizce Dil Eğitmeninin katılımları ve sunumlarıyla şekillendi.
A.B.D. Büyükelçiliği İngilizce Eğitim Ataşesi Andrea Schindler açılış konuşmasında, İngilizce eğitimi alan öğrencilerin karşılaştığı en büyük zorluğun
‘hata yapmaktan çekinmek’ olduğunu söyledi ve İngilizce öğretmenlerine, öğrencilerin İngilizceyi öğrenebilmeleri için daha pratiğe dayalı bir
eğitim yaklaşımını benimsemelerini tavsiye etti. İngilizce eğitiminin öğrenciler için daha keyifli ve ulaşılabilir olması için çalışmalarda bulunulan
eğitimde, konferansa katılan tecrübeli eğitmenler, etkinliğin profesyonel bilgi alışverişi için son derece kazançlı olduğunu vurguladılar.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine devam eden burslu öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve birbirleriyle olan
iletişimlerini kuvvetlendirmek amaçlarıyla, bu yıl 6.'sı düzenlenen Üniversite Öğrencileri Kampı, 3-6 Şubat 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşti.

konu başlıkları altında seminer ve etkinlikler düzenlendi. Aynı zamanda öğrencilerimiz;
• Yaratıcı Drama (Derviş Coşkun)
• Dans (Tuncer Cavit Yücesan ve Esra Alparslan, ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu)
• Yüzme ( Derya Keser, TED Isparta Koleji)
• İçinizdeki Gücü Keşfedin (Tuğba Deniz)
konularında üç gün süren atölye çalışmalarına katıldı.
Kamp süresince öğrencilerimiz, kişisel gelişim konularında bilgi edinmenin yanı sıra dinlenme ve yeni arkadaşlar edinme fırsatı da buldular.

TED Senfoni Orkestrası Yeni Yıl ve
Kayseri Konserleriyle Müzikseverlerle
Buluştu
Türk Eğitim Derneği, kültür ve sanatın destekçisi olarak müziğin
evrensel dilini duyurmaya devam ediyor.
Profesyonel müzik eğitimi almamış TED mezunlarından oluşan
ve Türkiye’nin ilk ve tek amatör senfoni orkestrası olma özelliğini
taşıyan TED Senfoni Orkestrası, 3 Ocak'ta verdiği Yeni Yıl Konseri ile
Ankaralılar'a, 10 Ocak'ta ise Kayserililer'e müzik ziyafeti yaşattı.
Konserlere dünya klasiklerini seslendirerek başlayan TED Senfoni
Orkestrasına, konserin ikinci bölümünde Ankara Devlet Opera ve
Balesi Sanatçıları Tenor İhsan Ekber ve Soprano Tuğba Mankal eşlik
etti. Konserler, müzikseverlerin büyük beğenisini kazandı.
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TED Okulları Müdür Yardımcıları
Hizmet İçi Eğitim Programı
6-7 Şubat 2015 tarihlerinde TED Okullarında görev yapan müdür
yardımcılarına yönelik olarak hizmet içi eğitim TED Bodrum Koleji’nin
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitime katılan müdür yardımcıları; Yrd.
Doç. Dr. Aslı Bugay’dan “Okul İklimi” ve İzgören Akademi eğitmenleri
Gökhan Okçu ve Oytun Yumak’tan “Takım Çalışması” konularında
eğitim aldılar. Eğitimlerin yanı sıra TED Okulları Yönetsel Uygulamaları
ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulundular.

Tam Eğitim Bursu Sınavı Afiş Yarışmasında Kazananlar Ödüllerini Aldı
Türk Eğitim Derneği, başarılı ama maddi olanakları yetersiz çocuklara verdiği Tam Eğitim Bursu sınavının duyurusunda kullanılmak üzere TED
Okulları arasında afiş yarışması düzenledi. 61 eserin katıldığı yarışmanın ödül töreni, TED Üniversitesi’nde yapıldı.
TED Isparta Koleji öğrencisi Tuba Şevik’in hazırladığı afişin birinci olduğu yarışmada, TED Isparta Koleji öğrencisi Muhammet Refik Yalçın’ın
çalışması ikinci, TED Antalya Koleji öğrencisi Ekin Şiar Baloğlu’nun hazırladığı afiş ise üçüncü oldu. Yarışmada TED İstanbul Koleji öğrencisi Berivan
Yıldız, TED Çorum Koleji öğrencisi Gülsüm Ağırbaş, TED Ankara Koleji öğrencisi Ceren Güngör, TED Isparta Koleji öğrencisi Muammer Kaya, TED
Eskişehir Koleji öğrencisi Azra Oymaağaç ve TED Konya Koleji öğrencisi Eren Baha Ekinci’nin çalışmaları da mansiyon alırken, TED Antalya Koleji
öğrencisi Zeynep Günbahar jüri özel ödülüne layık görüldü.
Kazananların grafik setleri, fotoğraf makinesi ve tasarım çalışmalarında kullanılabilecekleri elektronik cihazlarla ödüllendirildiği yarışmada, TED
Isparta Koleji öğrencisi Tuba Şevik’in çalışması, 2015 Tam Eğitim Bursu Sınavının Türkiye çapında yapılan duyurusunda kullanılıyor.
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Türkiye’nin Kariyer Öncüleri ile Sohbetler

Anaokulu Öğrencileri Yeni Yılı Karşıladı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi ve TED Üniversitesi tarafından
öğrencilerin daha çok bilgiyle profesyonel iş yaşamlarına atılmaları için
altyapı oluşturmak amacıyla "Türkiye'nin Kariyer Öncüleri ile Sohbetler"
isimli bir proje başlatıldı. İş, kültür, sanat ve bürokrasi dünyasının gurur
kaynağı liderleri ile öğrencilerimizi buluşturan proje kapsamında
Özelleştirme İdaresi Başkanı Ahmet Aksu, Kantur & Akdaş A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı Ali Kantur, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş’nin Genel
Müdürü ve CEO’su Nail Kurt, Erkunt Traktör Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Zeynep Erkunt Armağan, Denizbank
Genel Müdürü Hakan Ateş, Hatırlı Mimarlığın kurucu ortaklarından
Yeşim Hatırlı, Dışişleri eski Bakanı Hikmet Çetin, CAG Celal Abdi Güzer
Architectural Workshop kurucusu Abdi Güzer, Google Türkiye Direktörü
Bülent Hiçsönmez ve TAI-TUSAŞ Uçak Grup Başkanı Özcan Ertem kariyer
sohbetlerine katılan konuklardandı.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri, 31 Aralık 2014’te
yeni yıla şarkılar ve danslarla “Merhaba” dedi. Kolej Sokağı’nda bir
araya gelen tüm öğrenci ve öğretmenler, neşe dolu bir “Yılbaşı Partisi”
düzenlediler. Partide öğrenciler, “Hoş Geldin Yeni Yıl” şarkısını hep
birlikte seslendirdiler. Sınıf dileklerini söyledikten sonra yeni yıl dansı
yaptılar. Kutlamanın ardından sınıflarında Kıvrık’ın yeni yıl hediyelerini
açtılar.

Münazara Topluluğu Türkiye
Şampiyonasında
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Münazara Topluluğu, Türkiye
Münazara Şampiyonası'na katıldı. 27-28 Aralık 2014 tarihlerinde
İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kampüsü'nde, Argüman Fabrikası
tarafından gerçekleştirilen turnuvanın ilk ayağında Türkiye’nin pek çok
ilinden kırk altı takım yer aldı. İki gün süren turnuvada lise öğrencileri
dünya ve ülke gündemi üzerine pek çok konuda tartıştılar. Öğrenciler,
ikinci eleme turunu geçtikleri takdirde final turunda okulumuzu temsil
edecekler.

Hi-Tech Öğrenme Ortamı Öğrencilere
ve Öğretmenlere Farklı Deneyimler
Sunuyor
TED Ankara Koleji’nde 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başında
faaliyete geçen hi-tech öğrenme ortamı, öğrenci ve öğretmenlere
farklı deneyimler sunuyor. Dünya’da ve Türkiye’de hi-tech sınıf ve
planetaryumun bir arada olduğu tek okul olan TED Ankara Koleji’nde
dersler, çok boyutlu ortam zenginliğinde işleniyor. Kalıcı ve verimli
bir öğrenme sunan hi-tech sınıf ve planetaryum, ağırlıklı olarak Fen
Bilgisi ve İngilizce derslerinde müfredatın kazanımlarına paralel olarak
her sınıf düzeyinde etkin bir şekilde kullanılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu
Üyesi '81 Mezunumuz Murat Sönmez
Okulumuza Konuk Oldu

Sosyal Medyayı ve İnterneti Güvenli
Kullanma Bilinci Seminerlerle
Aktarılıyor

Ortaokul Konferans Salonunda ise 6. sınıflara yönelik olarak PDR
uzmanları tarafından Güvenli İnternet Kullanımı semineri gerçekleştirildi.
Her iki seminerde de öğrencilerin yaş düzeylerine uygun anlatımlarla
teknolojinin olumlu ve olumsuz yanları, cep telefonları, anlık mesajlaşma
programları ve sosyal paylaşım sitelerinde kişisel güvenlik açısından
dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşıldı. Ayrıca siber zorbalığın
ve bilişim suçlarının tanımı yapılarak bu kapsama giren durumlarla
karşılaşıldığında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Çalışma hayatına daha lise yıllarında atılan, Kolej’de öğrendiği İngilizce
ile yazları bir otelde çalışarak hem tecrübe edindiğini hem de harçlığını
çıkardığını belirten Sönmez, “Çalışma kültürü bize aşılanmıştı, sizlere de
ne iş olursa olsun çalışmanızı tavsiye ederim” dedi. Boğaziçi Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümünün ardından yüksek öğrenimini 1989'da
Virginia Tech'den aldığı master derecesiyle tamamlayan Sönmez, aynı
sene Silikon Vadisi'nde bir şirkette otomasyon projelerinde yazılım
mühendisi olarak çalışmaya başladı. Master tezinin on sekiz kez
reddedildiğini ve ancak on dokuzuncuda kabul edildiğini anlatan
Sönmez, başarısızlıklar karşısında yılmadığını söyledi.
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TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğrencilere
sosyal medya ve güvenli internet kullanımı, seminerler aracılığıyla
aktarılıyor. 20-21 Ocak 2015 tarihlerinde amfi tiyatroda 4.ve 5. sınıf
öğrencilerine “Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı, Siber Zorbalık ve
Bilişim Suçları” seminerleri verildi. Semineri Lise Kısmı Kristal Teknoloji
ve İnternet Çocuk Topluluğu kurucularından Defne Nalbant ve Zeynep
Birce Dinler verdi.
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TEDFED

TEDFED Olağan Toplantısı Polatlı Buluşması

TEDFED Şubat 2015 Toplantısı 20 Ocak günü Polatlı’da, TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği’nin evsahipliğinde gerçekleştirildi. Geniş çaplı katılımın
sağlandığı toplantı TED Polatlı Koleji’nin ziyaret edilmesiyle başladı. Lise müdürü Sn. Erdoğan Özmen, İlköğretim Müdürü ve Genel Koordinatör
Orkun Karapostal ve bazı burslu öğrencilerle yapılan tanışma sohabetinde TED, TEDFED, TED Okulu Mezunu olmak, TED dayanışması gibi temel
konular tartışıldı.
Daha sonra Sn. Kemal Yüce başkanlığında TEDFED
aylık toplantısına geçildi. Görüşmede ilk yıl içinde
üye dernek sayısının 8’e çıkartılması konusunda
olumlu yol katedildiği, önümüzdeki günlerde,
gerekli tüzük değişikliklerinin de gerçekleşmesi
ile 3 yeni üyenin federasyona katılmak için olumlu
görüş bildirdiği komite tarafından kaydedildi.
Yurtdışı dernek kurma çalışmalarımınızın
hızlandırılması için görevlendirme yapılan
toplantıda ilk yurtdışı mezunlar derneği olarak
Kanada Mezunlar Derneği belirlendi.

70

71

Şubat ayı toplantısının Karadeniz Ereğlisi’nde yapılmasına karar verildi. Federasyona bağlı
tüm derneklerin hazır bulunduğu toplantı akşam yemeğinden sonra son buldu.
Bu güzel organizasyon için TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği Başkanı Sn. Mustafa Evirgen
ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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Yüzme Takımımız Madalya Bırakmadı

Spor Okulları 2.Dönem Kayıtları Başladı

13-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Eryaman Olimpik Sporcu Hazırlama Merkezinde yapılan Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 95. Yıldönümü ve
Anadolu Yıldızlar Ligi Seçmesi Yüzme Yarışmaları'nda kulübümüz sporcuları 14 altın, 10 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Spor okullarına katılmak ve ayrıntılı bilgi isteyen öğrencilerimiz ve
velilerimiz bizlere ulaşabilirler.

Dereceye Giren Sporcularımız
Alaz Bakkaloğlu
Alaz Bakkaloğlu
Alaz Bakkaloğlu
Damla Yıldırım
Defne Özkan
Deniz Ertan
Deniz Ertan
Deniz Ertan
Deniz Ertan
Doruk Şengil
Doruk Şengil
Duru Albayrak
Efe Oğuz
Ezgi Altun
Gökçe Melike Karakaş
İdil Kara
Kaan Akdağ

100m Serbest Üçüncüsü
100m Sırtüstü İkincisi
50m Serbest İkincisi
200m Karışık İkincisi
50m Sırtüstü Üçüncüsü
100m Kurbağalama Birincisi
100m Kelebek Birincisi
200m Karışık Birincisi
400m Serbest İkincisi
100m Sırtüstü Üçüncüsü
100m Kelebek Birincisi
50m Kurbağalama Birincisi
100m Kelebek Üçüncüsü
50m Kurbağalama Üçüncüsü
100m Sırtüstü İkincisi
100m Kelebek İkincisi
50m Serbest Birincisi

Kaan Akdağ
Kaan Akdağ
Kaan Akdağ
Mert İravul
Mert İravul
Mert İravul
Mert İravul
Nartan Akkaya
Nartan Akkaya
Nartan Akkaya
Oğuzhan Dikmenoğlu
Sarp Ilgaz
Sarp Ilgaz
Sarp Ilgaz
Semih Tunçer
Yiğit Küplülü

50m Kelebek Birincisi
200m Karışık Üçüncüsü
200m Serbest Birincisi
50m Serbest Birincisi
50m Sırtüstü Birincisi
200m Karışık Birincisi
200m Serbest Birincisi
100m Kurbağalama Üçüncüsü
100m Kelebek Üçüncüsü
200m Karışık İkincisi
50m Serbest Üçüncüsü
100m Serbest Birincisi
50m Serbest Birincisi
400m Serbest İkincisi
50m Kurbağalama İkincisi
100m Kurbağalama İkincisi

Yüzücülerimiz Kulübümüzü Başarıyla Temsil Etti

Kayıt Yeri ve Başvuru Telefonları
İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi
(312) 586 90 00/5100
(533) 270 73 75
TOBB-ETÜ TED Ankara Kolejliler Spor Salonu
(312) 220 30 35
(530) 370 42 93

Liglerde Heyecan Sürüyor, Sen De Bu Heyecana Ortak Ol!

27-28 Aralık 2014 tarihlerinde Kayseri'de düzenlenen "Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakaları"nda Ankara İl Karmasına seçilen sporcularımız İlimizi ve
Kulübümüzü başarıyla temsil etti.
Deniz Ertan
Kaan Akdağ
Kaan Akdağ
Kaan Akdağ
Sarp Ilgaz
Duru Albayrak
Mert İravul
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100m Kurbağalama Birincisi
50m Serbest Birincisi
50m Kelebek İkincisi
200m Serbest Birincisi
50m Serbest Dördüncüsü
50m Kurbağalama İkincisi
50m Serbest Beşincisi
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Antrenör ve sporcularımızı tebrik eder, başarılarının
devamını dileriz.

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ
www.kolejliler.com

TEDAnkaraKolejlilerSK
tedkolejliler
tedkolejlilersk
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Kolej Ruhuyla Sahadalar!

camiasında bulunmaktan gurur duyduğum
için A Takım’da yer almayı istedim. Şu anda
mutluyuz, eleme grubuna kaldık. İnşallah
daha iyi maçlar oynayacağız. Beni bu takıma
çeken şey, Kolej’de yetişen oyuncuların
varlığı oldu. Sporun başarı kaynağı mutluluk
bence. Takımdaki ortam, antrenörlerle
ilişkimiz herşey bizi çok mutlu ediyor.

Bu sezon 2. Lig’de mücadele eden Rönesans TED Ankara Kolejliler Kadın Basketbol
Takımı’nda tam 5 Kolejli oyuncu var. Tüm takımın ortak duygusu “Kolej ruhunu sahaya
yansıtmak”. Röportaj sırasında hepsinin gözlerinin içi gülen bu genç oyuncular, kırmızılacivertli formayı daha önce terletmiş ablalarının ve ağabeylerinin izindeler...

‘Annem de Kolejli bir basketbolcu’

olarak basketbol oynamak kolay değil.
Ama bu takımda 5 Kolejli oyuncu olduğu
için ben de bu takımda olmak istedim.
Profesyonel takımlarda böyle bir ruh
yakalamak her zaman kolay değil. Bu
takımda zaten geçmişten gelen bir ruh var.
Çünkü hepimiz burada büyüdük. Birbirimizi
çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. O yüzden
çok güzel bir ortam oldu, ben de çok
mutluyum.

‘Basketbol tekrar keyif alıyorum’
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Başantrenör Yasin Akıncı: Öncelikle,
geçen yıl TKB2L’ye düşen Kadın Basketbol
Takımımız’ın, bu ligde altyapıdan gelen genç
ve Kolejli oyuncularla mücadele etmesi
konusunda bizleri destekleyen, Rönesans
TED Ankara Kolejliler Kulüp Başkanı Sayın Dr.
Erman Ilıcak'a ve yönetim kuruluna bizlere
verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.
TED Ankara Koleji’nde öğretmen olarak da
çalışıyorum, 2011’den beri bu camiadayım.
Kolej, her zaman dışarıdan imrenilen ve
beğenilen bir kurumdur. Sezon başında
bana verilen, Küçük Kız Takımı’ndan A Takım’a
kadar tüm takımlar hakkında bilgi sahibi
olma görevini yerine getiriyorum. Aşağıdan
gerçek anlamda bir basketbol ordusu

geliyor. İleride A Takım’da oynayabilecek
potansiyele sahip oyuncuların da olduğunu
görüyorum.
Hedefimiz, 1. Lig’e çıkacak takımların belli
olacağı, 8’li Finaller aşamasına kalmak. 40
dakika boyunca bir saniye olsun mücadeleyi
bırakmayan agresif oyuncular yetiştirmeye
çalışıyorum. Elimizden gelenin en iyisini
yapacağımızı tüm Kolejliler’in bilmesini
isterim.

‘Birbirimizle çok iyi anlaşıyoruz’
Kaptan Selay Yetkin: İlkokul 2. sınıfta hem
Kolej’deki öğrenimime hem de basketbola
başladım. İlk antrenörüm Kolej’in efsane

Maçların başlamasına çok kısa bir süre
kala biraraya geldik. İlk başladığımızda
birbirimize uyum sağlamakta çok zorlandık.
Fakat sonra takım olarak iyi bir uyum
sağladık ve birbirimizle çok iyi anlaştık. Şu
anda ilk başladığımız yere kıyasla çok daha
iyi bir konumda olduğumuzu söyleyebilirim.

Naz Almaç: Kolej’den 2010’da mezun
oldum ve Bilgi Üniversitesi Fotoğraf Video
bölümüne girdim. Üniversiteyi bitirince
tekrar İstanbul’dan Ankara’ya döndüm
ve yeniden basketbola başladım. Lise
yıllarında da basketbol oynuyordum.
4 yıl aradan sonra yeniden basketbola
başladım. Zamanla alıştım ve tekrar büyük
keyif almaya başladım. Ortaokul son sınıfta
Mustafa Erkoç sayesinde okula geldim.
Okulun ortamı çok hoşuma gitti. Bizim
de birçok şampiyonluklarımız oldu okul
takımıyla, Gençler Türkiye Şampiyonluğu’nu
kazandık. Annem de zaten Kolej mezunu,
ailecek Kolejli olduğumuz için mutluyuz.

Elif Yılmaz:1996 doğumluyum. İlkokul
2’de Kolej’e başladığımda, basketbolla da
tanıştım. ODTÜ İşletme 1. Sınıf öğrencisiyim.
Açıkcası, üiversiteyle beraber profesyonel

Ayşe Beril Özeroğlu: Ortaokul ve lisede de
basketbolla uğraştım. Kolej’den 2012’de
mezun oldum. Şu anda Ufuk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Kolej

hocalarından Mustafa Erkoç’du. 2010
mezunuyum, basketbola 4 yıl kadar ara
verdim. TOBB Üniversitesi’nde Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nde son sınıftayım.

Derin Yaya: 1997 doğumluyum, Kolej’de
lise son sınıfta okuyorum. Basketbolla 6
yaşımdayken tanıştım. İlkokul 3’den itibaren
de Kolej’de oynamaya başladım. Annem
Deniz Ergin de Kolejli, o da benim gibi
Kolej’de uzun yıllar basketbol oynadı. Daha
sonra Fenerbahçe’de de forma giydi. Şu anda
üniversite sınavına hazırlanıyorum. Öncelikli
hedefim basketbol, buna yoğunlaşıyorum.
Erkek takım maçlarında salon tamamen
dolu oluyor. Ama kız maçlarında bu desteği
bulamıyoruz. Tabii ki gelen mezunlarımız
var, onlara çok teşekkür ediyoruz. Ama daha
fazla destek bekliyoruz.
Samira van Grinsven: Hollanda’da doğdum.
ABD’deki St. Joseph Üniversitesi’nden
mezun oldum. Kız kardeşim de basketbolcu,
şu anda Ormanspor’da forma giyiyor.
Kadroları eksik olduğu için, onlarla
antrenman yapmamı istediler. Daha sonra
Kolej takımı beni istedi ve şimdi buradayım.
Davet edildiğim için çok mutluyum, uzun
bir süre basketbola ara vermiştim. Takımın
maçını izledim ve oynadıkları basketboldan
etkilendim. Umarım ben de sezonun
geri kalan döneminde takıma elimden
geldiğince faydalı olurum.

‘Bu kulüp size aile duygusu veriyor’
Meliha Nurdoğdu: Mersin’de büyüdüm,
21 yaşındayım. Ankara’ya üniversite için
geldim. Çankaya Üniversitesi İç Mimarlık
Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Kolej’in tarihi
ve geçmişteki başarılarıyla ilgili bilgim
var. Zaten ilk geldiğinizde bu kulübün
köklü yapısını siz de hissediyorsunuz. Aynı
zamanda, aile duygusunu da çok fazla
veriyorlar oyuncularına. Açıkcası, bu açıdan
da çok mutluyum. Üniversiteyi bitirene
kadar basketbol oynamak istiyorum, gelecek
sezonda da Kolej’de oynamak isterim.
Ezgi Asil: Ankara doğumluyum, 21
yaşındayım. 11 yıldır basketbol oynuyorum.

Geçen sezon Nevşehir Hacı Bektaş Veli
Üniversitesi’ndeydim,
Kolej
formasını
taşımak istediğim için geldim, burası köklü
bir kulüp. Ailemin Ankara’da olması ve
antrenörümüzle daha önce de çalışmış
olmam da etkili oldu. Bundan sonra
elimizden geldiğince 8’li Finaller’e kalmak
için çalışacağız. Bu hedef doğrultusunda
antrenmanlarımızı yapıp, çıkıp savaşacağız.

‘En iyi şekilde temsil edeceğiz’
Melis Uçar: 17 yaşındayım, Ankaralı’yım.
Oyun olarak tecrübeli ablalarımıza göre
farklılık
gösterdiğimizi
düşünüyorum.
Bence genç bir takım olmamız daha iyi.
Geçmişte olduğu gibi Kolej’i iyi bir şekilde
temsil edeceğimizi düşünüyorum. İlerleyen
yıllarda Kolej formasını giymeyi istiyorum.
Elif Gözyurt: Kolej’e bu sezon geldim.
1998 doğumluyum, Ankara’lıyım. Kolej alt
yapısında da oynuyorum. Burasının diğer
kulüplerden antrenör ve idare anlamında
çok farklı olduğu kesin. Diğer kulüplerde
yaşadığım deneyimlerden kesinlikle daha
olumlu olduğunu söyleyebilirim.

‘Kolejliler’in desteği hep etkili’
Ezgi Akdağ: Ege Üniversitesi’nde okuyorum
ama basketbol nedeniyle kaydımı 1 yıl
doldurdum. 19 yaşındayım, Ankara’lıyım.
Böyle bir camianın içerisinde olduğum için
mutluyum. Çünkü basketbola ve bizlere
değer veren bir kulüp. Taraftarlarımızın
bizim maçlarımıza daha fazla gelmelerini
istiyoruz. Kolejliler’in destekleri her zaman
etkili oluyor bizim üzerimizde. Onların
desteğini hissettiğimiz zaman daha farklı
oynuyoruz.
Gözde Yarga: Kolejde oynamaktan büyük
keyif alıyorum. Genç, dinamik ve takım
ruhunun çok yüksek olduğu bir kulüp. İlk
hedefimize ulaştık ve gruptan çıktık. Eleme
grubunda da elimizden geleni yapacağımızı
düşünüyorum. Takımdaki arkadaşlık çok
iyi. Ankaralı oyuncuların bir arada olması
bir avantaj sanırım. Birbirimizi destekleyen,
güvenen ve iyi anlaşan bir takımız.
Not: Esen Burcu Özdemir, Merve Dursun ve
Ebru Torun, mazeretleri nedeniyle röportajda
yer alamamıştır.
Röportaj: Çağdaş Güzer'95
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Kolejli İşadamları
Derneği’nde Yeni Yönetim
Belli Oldu
Kolejli İşadamları Derneği 3. Olağan Genel Kurul toplantısı,
17 Ocak tarihinde, çok sayıda üyenin katılımıyla gerçekleşti.
Genel Kurul’un gündeminde yer alan en önemli maddeler
tüzük değişikliği ve yeni dönem yönetim, denetim ve disiplin
kurullarının seçilmesi oldu.
Tüzükte yapılan çalışmalar sırasında üzerinde durulan en önemli
maddelerden biri, üyelik kriterleriydi. Derneğe üyelikle ilgili
olarak getirilen değişiklik ile artık, TED okullarından veya TED
Üniversitesi’nden mezun olan veya 3 yıl süre ile kesintisiz eğitim görmüş kişiler de Kolejli İşadamları Derneği’ne üye olabilecekler. Daha önce
30 olan yaş sınırı ise, Kolejli genç işadamlarına da Dernek bünyesinde yer verebilmek amacıyla aşağı çekilerek, 24 yaş olarak yeniden belirlendi.
Yeni dönem Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçilmesine sıra geldiğinde, açık oylama ile yapılan seçimde aşağıda
yer alan isimler üç yıl süresince görev yapmak üzere oybirliği ile seçildiler.
Yönetim Kurulu asil üyeleri, M. Hakan Çınar, İlknur Seven, Mehmet Ali Ertuğrul, Şeref Topkaya, Uğur Çimen, Serhat İpek ve Hüseyin Gazi Toraman,
Yönetim Kurulu yedek üyeleri, Bülent Alanya, Okyay Kepenek, Alper Aydınalp, R. Doruk Coşkunsu, Berkay Şener, Eralp Başaran ve K. Can Nergiz,
Disiplin Kurulu asil üyeleri, M. Niyazi Akdaş, Sunullah Salırlı ve Uğur Boz,
Disiplin Kurulu yedek üyeleri, Kaya Gültekin, Ahmet Kayserilioğlu ve K. Kağan Usluel,
Denetleme Kurulu asil üyeleri, Onur Öz, Semih Apa ve Cengiz Bıçakcıoğlu,
Denetleme Kurulu yedek üyeleri, Zafer İbrişim, Ercüment Tekin ve Bülent Torpil.
Genel Kurulu takiben 19 Ocak 2015 Pazartesi günü yapılan Yönetim Kurulu toplantısı ile görev dağılımı;
M. Hakan Çınar - Başkan, Uğur Çimen - Başkan Yardımcısı, Mehmet Ali Ertuğrul - Başkan Yardımcısı, Şeref Topkaya - Sayman, Serhat İpek - Üye
İlknur Seven - Üye ve Hüseyin Gazi Toraman - Üye şeklinde gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Çınar, görev dağılımının belirlenmesinin ardından yaptığı konuşmada, 2015-2017 döneminde de Kolejli
İşadamları Derneği Yönetim Kurulu olarak, Derneğin tanınırlığının ve devamında üye sayısının artması, ana amaç olan iş dünyasındaki Kolejlilerin
bir çatı altında toplanarak birlikte fayda yaratımının gerçekleşmesi için gayretle çalışacaklarını, bunun bir ekip ve gönül işi olduğunu belirtti. En
önemli hedeflerden birinin başta İstanbul olmak üzere diğer illere de açılmak olduğuna değinen Çınar, “Bir taraftan üyelerimizin ortak girişimlerde
bulunarak hem kendi iş potansiyellerini hem de ülkemiz ekonomisine katkılarını artırmaya dönük organizasyonlar gerçekleştirmeye, diğer taraftan
da iş dünyasını yakından ilgilendiren meselelerde kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini” söyledi.

Kolejli İşadamları Zirve’de Buluşuyor
Geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen ve pek çok Kolejli firmanın katılımıyla büyük
başarı kaydeden Kolejli İş Dünyası Zirvesi’nin ikincisi için hazırlıklar başladı. Geçen
sene olduğu gibi yine TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde yer alan Spor ve
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek Zirvenin tarihi 9- 10 Mayıs 2015.
KİD Yönetim Kurulu, bu yıl projeyi daha da büyüterek Zirve’nin daha geniş bir
tabana yayılmasını sağlamak amacıyla tüm TED okullarına açılmasına karar verdi.
Böylece firma sahibi olan veya çalıştığı firmada üst düzey yönetici olarak görev
yapan tüm TED Okulları mezunları ve velileri sergi salonlarında stant açarak Zirve’ye
katılabilecekler. Böylece aynı ya da farklı sektörlerdeki Kolejlilerin bir çatı altında
bir araya gelerek birbirleri ile tanışma ve çalışma imkanı bulmaları, ürünlerini tüm
ziyaretçilere tanıtabilmeleri sağlanmış olacak.
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Zirve’nin sergi bölümünün organizasyonu için KİD, tecrübeye öncelik vererek
geçen yıl birlikte çalıştığı Ankara’nın en tecrübeli fuarcılarından, Atis Fuarcılık’ın
sahibi Bilgin Aygül ile anlaştı. Kolejli İş Dünyası Zirve Komitesi Başkanı, geçen yıl kazanılan başarıya imzasını atan Osman Bahadır Özden’78. Ekipte
yer alan diğer isimler ise; Mehmet Ali Ertuğrul'83, İlknur Seven’80, Serhat İpek’92, Bilge Aydemir’90, Zeynep Erkan’89, Levent Mutluer’79, Gonca
Güzeloğlu’82, Zeynep Elif Yıldızel’90 ve Burcu Özden’93.
Kolejli İş Dünyası Zirve’sinde yer alan sergi salonlarında stant rezervasyonu yapmak ise oldukça kolay. www.kidzirve.com adresinden salonların
krokisine ulaşıp, istenilen yerdeki stant için rezervasyon yapmak mümkün. Sonrasında Dernek yetkilileri sizinle irtibata geçiyor ve işlemleriniz
tamamlanıyor.
Zirvenin ardından, katılımcı firmaların tanıtım bilgilerini içeren ve Zirve’ye genel bir bakış imkânı sağlayan detaylı bir Zirve Kataloğu bastırılıyor ve
mezunlara gönderiliyor. Geçen sene 6.500 adet bastırılarak dağıtılan KİD Katalog, çok beğenilmiş ve büyük ilgi görmüştü.
9 – 10 Mayıs 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kolejli İş Dünyası Zirvesi hakkında detaylı bilgiye www.kidzirve.com web adresinden
ulaşmak mümkün.

TED ANKARA KOLEJİ
İncek Kampüsü
Spor ve Sanat Merkezi
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Ayla İmre Onart’53

Kamuran Çilenti

Fatma Özbay

Mezun ve Okulumuz Matematik
öğretmenlerinden Sayın Ayla
İmre Onart'ı kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Okulumuz Biyoloji
öğretmenlerinden Sayın Kamuran
Çilenti'yi kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

Okulumuz Emekli İlkokul Sınıf
öğretmeni Fatma Özbay'ı
kaybettik. Kendisine Allah’tan
rahmet, sevenlerine başsağlığı
dileriz.

Şakir Dinçer’53

Necmettin Gözlüklü’53

Turgay Ertan'60

1953 mezunlarımızdan
Sayın Şakir Dinçer'i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1953 mezunlarımızdan
Sayın Necmettin Gözlüklü'yü
kaybettik. Kendisine Allah’tan
rahmet, sevenlerine başsağlığı
dileriz.

1960 mezunlarımızdan
Sayın Turgay Ertan'ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Engin Turgut’75
27.07.1955 yılında Diyarbakır’da doğdu. TED Ankara Koleji’nden 1975 yılında, ODTÜ’den 1980 yılında
mezun oldu. Ekonomistti. Mağdenli Şirketler Topluluğu’nda 20 yıl çalışmıştır. TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği’nde, Türk Eğitim Derneği’nde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Kendisini
Kolej’e vakfetmiş Engin Turgut’un en son aktif görevleri; TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nde Denetim
Kurulu Üyeliği, TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu Başkan Vekilliği,
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Federasyon Delegeliği’dir.
Değerli üyemiz Engin Turgut’u kaybetmenin acısı içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi,
sevenleri ve tüm Kolej camiasına başsağlığı diliyoruz.
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F. İlksev Göğeakın’61
1961 mezunlarımızdan
Sayın F. İlksev Göğeakın'ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ali Aytemiz’64
(Ortaokul)
1964 ortaokul mezunlarımızdan
Sayın Ali Aytemiz'i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

KAYBETTİKLERİMİZ

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
Peşin

%5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

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

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

%5
%3

Savaş Ağaoğlu’64

Ülker Dinkçioğlu’64

Atilla Gürel’65

1964 mezunlarımızdan Sayın
Savaş Ağaoğlu’nu kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1964 mezunlarımızdan Sayın Ülker
Dinkçioğlu'nu kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1965 mezunlarımızdan
Sayın Atilla Gürel'i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

%50
Best Otel Turizm A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 08 80 - 0 312 468 11 22 - 444 BEST
F. 0 312 467 08 85 www.besthotel.com.tr

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

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

80

Haluk Egemen’67

Mehmet Fatih Gürsoy’73

Ali Baha Bediz’83

1967 mezunlarımızdan
Sayın Haluk Egemen'i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1973 mezunlarımızdan
Sayın Mehmet Fatih Gürsoy'u
kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1983 mezunlarımızdan
Sayın Ali Baha Bediz'i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

%30

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

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

%10

%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

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

%10

%50 TÜRK TABİBLER
BİRLİĞİ LİSTE FİYATI
ÜZERİNDEN

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

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

Peşin

%5

%10

%5

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

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

Temmuz, Ağustos
Aylarında %10,
Diğer Aylarda %15
Denge Tıp Laboratuvarları ve
Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Cinnah Cad. No:36 Çankaya / Ankara
T. 0 312 468 70 45 F. 0 0312 466 91 82
www.dengetip.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

%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

Denge Zayıflama Teknikleri
Cinnah Cad. No:38/5 Çankaya / Ankara
T. 0 312 466 28 66 F. 0 0312 466 91 82
www.dengetipzayiflama.com

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

%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

Ekipmanda
Elmas
Uçlarda
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

%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

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

%30
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
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%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

%30
Kupon Kodu:
KOLEJ

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

Dream Story Photography
Fotoğrafçılık Hizmetleri
GSM. 0 532 220 76 01
www.dreamstory.net

%20

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
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%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

%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

%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

%30

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

%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

%10
Suite tek kişi 180TL,
Suite çift kişi 220TL,
Standart Tek kişi 140TL,
Standart Çift Kişi 180TL
(Açık büfe
kahvaltı dahil)

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

%20
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

%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

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

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

%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

%20

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

%10
%15
Medya Sanat Galerisi
Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara
T. 0312 428 39 55 F. 0 312 428 39 56

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

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

%15

S O S

%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

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

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

%15

100 Bin - 1 Trilyon %1
10 Bin- 100 Bin %3
Konut Alımları %10
Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic. Ltd. Şti
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0 312 815 49 79 F. 0 312 815 49 78
www.prefi.com.tr

İndirim Oranları
İçin Lütfen
Danışın

Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentası
Şehit Adem Yavuz Sk. No:9/8 Kızılay Çankaya/Ankara
T. 0 312 466 00 10 F. 0 312 466 11 60
www.pumpkintur.com

%25
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

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

%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

Stalu Boutique Hotel
Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları / Çanakkale
T. 0 286 752 51 50 F. 0 286 752 15 16
www.stalu.com.tr

%20

%20

%15

%10

S.O.S. Pet Shop
İncek Bulvarı 2880 Cad. No:55/F
Taşpınar Mah. Gölbaşı / Ankara
T. 0532 684 48 18
sospetshop@hotmail.com

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

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

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

%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

Muayene %20
Tetkik %30

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

TTB Fiyatları Üzerinden

Göz Muayenelerinde 15 TL
FTR Muayenelerinde 10TL
Fark Uygulanacaktır

%10

%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

%30 İndirim

%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

%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

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

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

%5

Özel Smiles 312 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Alcaatlı Mah. Mercan İş Merkezi No:15 C3 Blok Çayyolu Ankara
T. 0 312 238 38 78 F. 0 312 238 21 78
www.smiles312.com

%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

%25

Kupon Kodu: KOLEJ

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

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

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

PET SHOP

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

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

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

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

S. Single BB 65€,
S. Double BB 90€,
Suite Oda BB 250 €

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

%25

%10

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
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

TTB Fiyatları Üzerinden

%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

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

%8

2 ders ücretsiz

%25

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

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

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

83
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