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BAŞKAN’DAN MESAJ

Merhaba Sevgili Kolejli Ablalarım, Ağabeylerim ve 

Kardeşlerim,

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak; 

alışılagelmiş bir mezunlar derneğinin ötesine geçerek 

yenilikçi yöntem ve faaliyetlerle sizlerle bir araya 

gelmeyi, bu birlikteliklerin kalitesini ve niteliğini her 

geçen gün artırmayı istiyoruz. Zira, özellikle sanal 

medyanın gücünün yadsınamayacağı, bir araya 

gelmenin çok kolaylaştığı günümüz koşullarında, 

katma değeri yüksek organizasyonlar ve ortamlar 

yaratmak adına bizlere çok daha fazla görev düşüyor.

Mezunlar derneği olarak hedeflerimizin başında 

öncelikle her yaştan, her meslek grubundan, farklı 

zevklere sahip olan sizlere ulaşabilmek, duygulara 

dokunabilmek ve paylaşımda bulunmak gelmektedir. 

Bu paylaşımları çeşitli organizasyonlar ve aktivitelerle, 

gönüllü proje gruplarımız ve komitelerimizin büyük 

özverileri ile, tüm kalbimizle ve enerjimizle yaşatmaya 

devam ediyoruz.

Kolejliler dergisi ile son buluşmanızdan bu yana çok 

şey yaptık. Birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla 

K-seminerlerimiz devam ediyor. Parapsikolojiden 

kaptanlık kursuna, Kalecik ve üzümden parfüme…

herkes kendinden birşeyler bulsun istedik. Mezunlarımızın gönüllerini ve duygularını  kattıkları “Mezunlar Korosu” ve 

"Mezunlar Tiyatrosu”nu sahnede görmek gerçekten gurur vericiydi. Geleneksel Mezunlar Balosu ve Kuru Fasulye Günü 

yine muhteşemdi. 

Bizler için de en büyük motivasyon her zaman ki gibi sizlerin yüzlerinde bıraktığımız gülümseme oldu. Verdiğiniz destek 

için teşekkür eder her geçen gün daha yaratıcı, kaliteli ve mutlu Kolejli günlerine ulaşmak dileğiyle sevgiler sunarız.

Genel Başkan

M. Kutluhan Olcay'93

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

KOLEJLİLER   TEMMUZ 2015



8

SÖZ SİZDE

“Yaşam öyküleri, sanıldığı gibi karışımsız değil, 
karışımlıdır. Her bir yaşam öyküsü öbür yaşamların 
parçacıklarıyla tamamlanır. “

...der Özdemir Asaf. Dergimize röportaj veren Oya Ünlü Kızıl'87, hayata dokunmaktan 

korkmayan, canla başla destek verdiği projeleriyle de pek çok hayatı etkileyen bir kadın… 

Söyleyecekleri var, kulak verelim:

Öncelikle bu güzel iltifatlar için çok teşekkür 
ederim, mahcup oldum. Ben kendimi hiç 
sıra dışı bulmuyorum. Herkes gibi ben de 
iş ve ev yaşamı ve sorumlulukları arasında 
koşturan, günler nasıl geçiyor anlamadan 
çok yüksek bir tempoyla yoluna devam 
eden biriyim. Tabi ki herkes gibi benim de 
farklı rollerim ve bu rollerin getirdiği farklı 
sorumluluklarım var. Aslında yaşamdaki her 
rolümüzde başka kişilik özelliklerimiz ön 
plana çıkıyor. O nedenle en güzeli beni bu 
farklı rollerde tanıyanların tanımlaması. 

Sizin de belirttiğiniz gibi kamuoyunda 
pek çok kişi beni Kemal Derviş’in Ekonomi 
Bakanı olarak atandığı 2001 krizinde onun 
yanında Başbakan Baş Danışmanı olarak 
göreve başlamamla tanıdı. Sanırım o göreve 
gelen en genç kişi ve ilk kadındım. Hem 
ülkenin içinden geçtiği büyük ekonomik 
kriz nedeniyle sürekli gündemdeydik, 
hem de ülkemizde siyaset sahnesinde 
fazla kadın görmediğimiz için sanırım 
insanların dikkatini daha çok çekti ve epey 
göz önünde olduğum bir dönem yaşadım. 

Pek çoğumuz isminizi, Amerika’dan 

gelen Devlet Bakanı Kemal Derviş’in 

danışmanı olduğunuzda duydu. Eski 

Bakan Fikret Ünlü’nün kızı olduğunuzu 

biliyoruz. 2004 yılından bu yana da Koç 

Holding’desiniz. Kurumsal iletişimin ve 

Dış İlişkilerin başındasınız. Annesiniz, 

eşsiniz, evlatsınız. Sivil toplum 

gönüllüsünüz… Toplumumuz için örnek 

bir kadın figürüsünüz. Peki, siz kendinizi 

hangi sıfatlarla tanımlarsınız? 
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Tabi sonradan bunun daha çok farkına 

vardım çünkü o günlerimiz tam anlamıyla 

bir yangın söndürme mücadelesi içinde 

adeta 7/24 çalışmayla geçti. Eve sadece 4-5 

saat uyumaya gittiğim bir 2 yıl yaşadım. Bir 

yandan da hayatımın en güzel yıllarındandı 

çünkü büyük bir motivasyon ve iş tatminiyle 

ve çok özel bir ekibin parçası olarak çalıştım, 

hatta savaştım demek daha doğru sanırım. 

Gerçekten çok büyük bir krizdi ve Kemal 

Derviş’in sadece ekonomi alanındaki değil, 

pek çok diğer alandaki yetkinlikleri ve 

iradesi sayesinde atlatıldı diyebilirim. Ancak 

sonradan gördüm ki o yıllarda verdiğimiz 

ilkeli ve yapıcı mücadele toplumun önemli 

bir kesiminde büyük bir taktir toplamış, 

ne mutlu bize. 2003 senesinden beri de 

Koç Grubu'nda dış ilişkiler, iletişim, itibar 

yönetimi ve sosyal sorumluluk konularından 

sorumluyum. Çok severek yaptığım bir işim 

ve gurur duyarak çalıştığım bir kurumda 

evim gibi hissederek çalıştığım bir düzenim 

ve harika bir ekibim var.   

Ev yaşamıma gelirsek de; 10 yaşında pek 

tatlı bir oğlum ve yine pek sevdiğim bir 

eşim var. Sade ve yalın bir insanımdır, 

düşünce sistematiğim de öyledir. 

Kendimle ve çevremle ilgili takıntılarım ve 

hoşnutsuzluklarım yoktur. “O böyle dedi, şu 

bunu yaptı, acaba aslında bunu mu demek 

istedi vs” gibi konular kafamı meşgul etmez. 

Dolayısıyla sanırım bu yoğun tempomda 

beni en kurtaran yönüm, tüm yaşamıma 

yansıyan bu yalın ve net duruş. 

Yale Üniversitesi tarafından 2008 yılında, 

18 kişiye verilen Küresel Liderlik Ödülü’ne 

lâyık bulundunuz. Programın direktörü, 

bu 18 kişi için “Gelecekteki başarı 

potansiyelleri sınırsız…” demiş.  Bu ödülü 

alan ilk Türksünüz. Adınız açıklandığında 

ne hissettiniz? “Ben artık oldum” dediniz 

mi? (Hiç değilse bir an) Adaylar arasında 

sizi etkileyen kimler vardı? 

Bu ödül ve sonrasında Yale’da geçirdiğim 

5 aylık eğitim dönemi gurur duyduğum 

ve bana çok şey katan bir dönem. Ancak 

bugüne kadar “Ben oldum” dediğim 

bir an hatırlamıyorum. Aksine Yale’daki 

dönemin insanı daha mütevazileştirdiğini 

söyleyebilirim. Her sabah 9’da başlayıp 

akşam yemeği konuşmacısıyla sona 

eren çok yoğun bir eğitimden geçtik. 

Sahasında dünyadaki en iyi isimlerden 

olan akademisyenler ve konuşmacılardan 

aldığımız bu program neticesinde “Ben 

daha hiç olmamışım- ne çok eksiğim var” 

diyerek ayrılıyorsunuz. 18 kişinin hepsinin 
beni etkilediğini söyleyebilirim, tümüyle 
hala görüşüyoruz. 

Pek çok sivil toplum kuruluşunun yönetim 
kadrosunda adınız geçiyor.  İstanbul 
Kültür Sanat Vakfı, Eğitim Reformu 
Girişimi, Türkiye Aile Planlaması Vakfı 
ile İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Derneği bir anda akla gelenler. Ayrıca 
TÜSİAD üyesisiniz.  Size göre, sivil toplum 
kuruluşlarının, çözüm ortaklığına 
ne ölçüde katkısı var? “Baskı grubu” 
sayılabilirler mi?
Sizin de belirttiğiniz gibi birden çok sivil 
toplum kuruluşunun yönetim kurulunda 
aktif olarak yer alıyorum. Sivil toplum 
kuruluşlarının, toplumsal kalkınmanın 
temel unsurlarından biri olduğuna her 
zaman yürekten inandım. Uzun yıllar Dünya 
Bankası’nda ve devlette çalışmış olmam, 
masanın değişik taraflarında tecrübe 
edinmem sanırım bu inancımı güçlendirdi. 
Kalkınmanın istisnasız her alt başlığında 
değişik tarafların yaratabileceği katma 
değeri çok net gördüm. 

Toplumsal kalkınmanın sadece devlet eliyle 
gerçekleşemeyeceğini anlamak lazım. 
Arzuladığımız gelişmişlik seviyelerine her 
alanda çok taraflı işbirlikleriyle gelebiliriz. 
Eğitimden sağlığa, insan haklarından 
çevreye kadar her alanda çıtamızı ancak 
devlet- özel sektör ve STK’lar birlikte 
çalıştığında ve “bireysel sorumluluk duygusu 
ve katılımcılık refleksini” geliştirdiğimizde 
yakalayabiliriz. Bu nedenle ben her sorumlu 
vatandaşın kendi ilgi alanlarına, önceliklerine 
göre STK’larda görev almasını sağlıklı bir 
toplumun teminatı olarak görüyorum. Kafa 
yorduğumuz, emek verdiğimiz, katılımcı 
olduğumuz konularda haklarımıza daha 
çok sahip çıkıyoruz. Sadece STK’ların faaliyet 
alanlarında baskı grubu olarak politika 
oluşturma süreçlerine etki etmesi de yeterli 
değil. STK’lar sayesinde hakları konusunda 
daha bilinçli olan, farkındalığı artan 
insanların tüm toplumsal konulara karşı 
daha yüksek standartları talep etmesi- bunu 
dile getirmesi ama aynı zamanda da kendi 
üzerine düşenleri de yapması çok önemli. 

Yıllar önce CHP’den millevekilliği adaylığı 
önerildiğinde kabul etmediniz. Siyaset 
kulvarına neden hayır dediniz? Mecliste 
olsaydınız, desteklediğiniz projeler 
konusunda  daha etkili olamaz mıydınız?
Ben her zaman ülke meseleleriyle çok 
yakından ilgilenen bir insan oldum. Ülkeme 
tutku derecesinde bağlıyım. Tabi ki siyasetin 
içinde bir ailede büyümemin bunda etkisi 
olmuştur. Ancak yine tam da bu nedenle 

siyasetin gerektirdiği özveriyi ve yaşam 
tarzını da çok iyi biliyorum. Benim gördüğüm 
ve idealimdeki siyaset sadece ülke için 
yapılan, büyük bir idealizm gerektiren bir 
konu. Yaşamınızda bu evreye girmeye hazır 
olmanız gerekiyor. Ben o dönem hazır 
değildim. Tamamen kişisel nedenlerle. Anne 
olmak istiyordum, evim ve eşimin düzeni 
İstanbul’daydı. Siyaset kulvarına geçmeden 
önce özel sektörde kariyerime devam edip 
daha üst bir noktaya gelmek istiyordum… 
Neticede tüm bu nedenlerden dolayı 
doğru bir zamanlama olarak görmedim. 
Bugün baktığımda da doğru karar verdiğimi 
düşünüyorum. Neticede bulunduğum 
pozisyon gereği şu an yapabildiklerim, 
projelerimizin büyüklüğü ve etki alanını 
düşününce yine ülkemiz için önemli bir 
değer yarattığımızı ve düşünüyorum.  
Adeta devlet projeleri ölçeğinde işlere imza 
atıyoruz. Aslında özel sektörün kalkınmaya 
etkisinin ne  denli büyük olabileceğinin 
mükemmel bir örneğidir Koç Holding.

Ayrıca artık ülkemizde siyasete atılmanın 
da herkes için çok daha normal algılanan 
bir süreç olması gerekiyor. Özellikle kariyer 
hayatındaki insanlar arasında siyasete 
geçiş yapan o kadar az ki, sanki kariyer 
yaşamının çok dışında- çok farklı ve ütopik 
bir süreç- gibi algılanıyor. Gelecekte aktif 
olarak siyasete girmem demiyorum, 
gireceğim de demiyorum, bakalım hayat 
neler gösterecek. Ancak emin olduğum 
şey siyasetin içinde olsam da olmasam 
da, bulunduğum her konumda toplumsal 
konulara duyarlı olmaya ve Türkiye’nin 
kalkınması için elimden geleni yapmaya 
devam edeceğimdir.  

Genç nüfus oranının bu kadar yüksek 
olduğu ülkemizde, “Eğitim şart!” Koç 
projelerinden biri olan “Meslek Lisesi 
Memleket Meselesi” konusunda bizi 
bilgilendirir misiniz?
Sosyal sorumluluk sadece yürek veya 
vicdan işi değil; aslen toplumsal sorunlara 
optimal çözüm arayışını önceliklendirme ve 
kaynakları bu yönde seferber etme iradesini 
gösterebilmektir. 

Koç Topluluğu olarak, kurumsal 
sosyal sorumluluk anlayışımız gereği, 
yürüttüğümüz KSS projeleri ile Türkiye’nin 
daha hızlı gelişmesine destek olmayı; 
model projeler ve kurumlar hayata 
geçirerek sürdürülebilir, örnek alınabilir ve 
tekrarlanabilir modellerle ülkemize fayda 
sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken 
de güçlü olduğumuz alanları göz önüne 
alarak en çok katma değeri elde edeceğimiz 
projelere yönelmeye çalışıyoruz. Nitekim 
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dünyada öne çıkan KSS projeleri genelde 
bu felsefeyi temel alıyor. Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk alanında önemli çalışmalara 
imza atan Harvard’lı strateji profesörü 
Michael Porter da, KSS projelerinin 
ekonomide “karşılaştırmalı üstünlükler” 
olarak bilinen kavram uyarınca yönetilmesi 
ve kurumun göreceli faydalarının toplumsal 
çözüm üretmek üzere tahsis edilmesi 
gerektiğini söylüyor.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) 
projemiz de bu bakış açısı ile inşa edilmiş 
ve Koç Topluluğu’nun sahip olduğu güçlü 
yönleri ülkemizin sorunlarının çözümü için 
seferber etmek üzere tasarlanmıştır. Koç 
Topluluğu şirketlerinin farklı sektörlerde 
uzmanlıkları ve istihdam güçleri, 
Topluluğumuz ve mesleki eğitim arasında 
doğal bir uyum oluşturmaktadır. İşte bu 
uyumu baz alarak eğitim ile istihdam 
arasında köprü kurmayı ve gençlerimizin 
istihdam edilebilirliğine katkı sağlamayı 
amaç edindik ve büyük ölçüde başarılı 
olduk. 

Projemiz ile tüm dünyada çok büyük bir 
sorun olan genç işsizliğine tüm paydaşların 
dikkatini çekmeye ve kendi kaynaklarımız 
çerçevesinde etkin bir çözüm aramaya 
çalıştık. Bildiğiniz üzere teknolojik gelişmeler, 
internetin ekonomide hızla artan ağırlığı ve 
dijitalizasyon iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 
temel niteliklerde önemli değişikliklere yol 
açtı. İş gücümüzdeki nitelikler ekonomideki 
bu değişim hızına ayak uyduramadı. Bu da 
bir yanda yüksek işsizlik istatistikleri varken, 
diğer yanda iş dünyasının ihtiyaç duyduğu 
iş gücünü bulmakta zorlanmasına yol açtı. 
MLMM projesinin burs, staj, koçluk desteği, 
bölüm açma, laboratuvar kurma, müfredat 
geliştirme gibi birleşenlerinin doğurduğu 
“okul-işletme işbirliği modeli” tam da bu 
sorunu çözmek için, iş dünyası ile mesleki 
eğitim arasında bir köprü oluşturdu. 
Okulların yetiştirdiği gençlerin gelişiminde 
ilgili sektörlerdeki şirketlerden destek 
almasının metodunu ortaya koydu. Bu 
modeli benimseyen şirketlerimiz kendi 
bütçeleri dahilinde hiçbir zorunluluk veya 
Holding yönlendirmesi olmadan 5 sektörde, 

29 laboratuvar, 7 eğitim merkezi, 1 meslek 
lisesi ve 1 meslek yüksekokulu kurdu. 
Bu model, ILO ve UNDP gibi kurumlarca 
dünyaya örnek iyi uygulama örneği olarak 
sunuldu ve onlarca ödül aldı, ülkemiz 
dışında bile pek çok mesleki eğitim projesini 
tetikledi. Bir kalkınma projesinin başarısı her 
şeyden önce etki alanı ve sürdürülebilirliği 
ile ölçülür. MLMM’nin her açıdan bunu 
başarabildiğini düşünüyorum.

Gelelim en yeni projeye: “He For 
She” ve “Toplumsal Cinsiyet Eşitilği” 
çalışmalarınız… Söz sizde!
Toplumsal cinsiyet eşitliği, bir süredir 
odağımızda olan bir konu, çünkü bu 
alan ülkemizde kanayan bir yara. Küresel 
Cinsiyet Uçurumu Raporu sonuçlarına göre 
değerlendirme yapılan 142 ülke arasında 
125’inci sıradayız. 

Biz Koç Topluluğu olarak bu sorun 
konusunda en büyük etkiyi nerede 
yaratabiliriz diye baktığımızda tabi ki doğal 
cevap “kadının iş yaşamına katılımının 
artması ve güçlenmesi” konularına 
odaklanmamızdır. Öyle de yaptık. 2013 
yılında “İş’te Eşitlik Bildirgesi”ni ve BM’nin 
“Kadının Güçlenmesi İlkeleri”ni (WEPs) 
imzaladık. Topluluk şirketlerimizdeki insan 
kaynağı süreçlerimize, kurumsal politika ve 
uygulamalarımıza  bu ilkeleri entegre ettik. 
Önümüzdeki 2 sene boyunca tüm Koç 
Topluluğu yöneticileri, çalışanları ve bayileri 
“Toplumsal cinsiyet eşitliği” eğitimi alacak. 
Amacımız «toplumsal cinsiyet duyarlı» 
işyeri ortamı yaratmak ve toplumda biraz 
olsun paradigma ve davranış değişikliği 
sağlayabilmek, önyargıları yıkabilmek. 

Ayrıca Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN 
Women) ile işbirliğine gittik. Bu işbirliği 
çerçevesinde, UN Women tarafından 
yürütülen ve herkesi toplumsal cinsiyet 
eşitliğini ve kadın haklarını savunmaya 
çağıran küresel dayanışma hareketi 
HeForShe’nin de Türkiye’deki “görünmez” 
yerel ortağı olduk. 

Peki HeForShe neden doğdu? Çünkü tüm 

dünyada ciddi anlamda bozuk bir denge var. 
Örneğin kadınlar tüm dünyada mülkiyetin 
sadece %1’ine, toplam gelirin ise sadece 
%10’una sahip. Dünyada açlık sınırında 
yaşayan 1.4 milyar insanın %60’ı kadın. 
Dünyada okuma yazma bilmeyenlerin 3te 
2si kadın. Daha bunun gibi sıralanabilecek 
bir çok istatistik var. 

Kimimiz bu çarpık durumu değiştirmek 
üzere halihazırda bir çok emek sarf ediyor. 
Ancak büyük bir çoğunluk bir şeyler yapmak 
istese de üzerine düşen sorumluluktan 
habersiz. Hatta farkında olmadan bu çarpık 
yapıyı besliyor.

Örneğin hepimiz çocukluğumuzdan 
bugüne erkeklerin ve kadınların 
yapabilecekleri ve yapamayacakları 
konusunda pek çok önyargı ile büyüyoruz. 
Çocuklarımıza aldığımız oyuncaklardan, 
arkadaşlarıyla ilişkilerine, okumalarını 
istediğimiz okullardan seçmelerini 
istediğimiz mesleklere kadar çocuklarımızı 
da aynı önyargılar ile yetiştiriyoruz.

HeForShe kampanyası, her şeyden önce 
kadın-erkek hepimizi toplumsal cinsiyet 
rollerini sorgulamaya davet ediyor, konuyu 
bir kadın meselesi olarak değil insan hakları 
ve gelişmişlik meselesi olarak konumluyor. 
Nitekim hepimiz, bir ebeveyn, kardeş, 
arkadaş, yönetici, sanatçı, akademisyen 
veya eş olarak kadınlara karşı önyargıların 
yıkılabilmesi için bir şeyler yapma gücüne 
sahibiz. Her birimiz, kendi etki alanımızda 
gelecek nesillerin eşit haklara sahip şekilde 
yetişmesine katkıda bulunabiliriz.

Dünyanın birçok ülkesinde devam 
eden ve Eylül 2015’e kadar sürecek 
olan HeForShe kampanyasına 
ülkemizden daha çok kişinin katılımı 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu 
kapsamda tüm erkekleri Heforshe.
org/tr adresine girerek imza atmaya 
çağırıyoruz! Tüm TED Ankara Kolejlilerin 
de desteğini bekliyoruz!

Röportaj: Ayfer Niğdelioğlu'81
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Gizem Berk’98, “Bir koltuğa iki karpuz sığmaz” 
diyenleri hem başarılı bir müzik hem de başarılı bir 
diş hekimi kariyeriyle şaşırttı…

Daha süt dişlerim tamamlanmadan 
şarkı söylemeye başlamıştım 
diyebilirim. Ama ciddi anlamda 
vokal yapmaya 1997 yılında TED 
Ankara Koleji’nde lise öğrencisiyken 
okul arkadaşlarımızla kurduğumuz 
“Ethereal Travel” isimli rock 
grubumuzla başladım.

Gizem Hanım, kendinizi okurlarımıza 
tanıtır mısınız?
1981 yılında Ankara'da doğdum, küçük 
ailemizin tek çocuğuyum. 1998 yılında TED 
Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra 
anne mesleğini seçip, İstanbul Yeditepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 
üniversite kariyerime başladım. 2007 yılında 
Almanya Aachen RWTH Üniversite'sinde, 
Diş Hekimliğinde kullanılan lazerler üzerine 
mastırımı tamamladım. Klinisyen olarak 
çalışmanın yanı sıra, birçok farklı ülkede, 
lazerler konusunda, ülkemizi konuşmacı 
olarak temsil ettim ve konuyla ilgili birçok 
bilimsel çalışmada yer aldım.

Müziğe başlamanız nasıl oldu? Vokal 
çalışmalarınız için profesyonel destek 
aldınız mı?
Daha süt dişlerim tamamlanmadan şarkı 
söylemeye başlamıştım diyebilirim. Ama 

İÇİMİZDEN BİRİ

1981 yılında Ankara'da doğdu. 1998 yılında TED 

Ankara Koleji'nden mezun oldu. Müzik kariyerine TED 

Ankara Koleji'nde arkadaşlarıyla kurdukları Ethereal 

Travel adlı grupla başladı. Lise öğreniminin ardından 

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini 

kazanarak İstanbul’a yerleşti. 2003 yılında, üniversite 

son sınıftayken, çoğunluğu kendi söz ve bestelerinden 

oluşan pop-alternatif ilk solo albümü dinleyicilerle 

buluştu. 2014 yılında yakın arkadaşı, Erkan Tatoğlu 

ile birlikte hayalindeki rock sound’uyla yeni bir albüm 

kaydetmeye karar veren Gizem Berk; tüm parçaların 

kendisine ait olduğu ve yardımcı prodüktörlüğünü de 

üstlendiği "Elimi Bırakma" albümünü 2 Nisan 2015'de 

Ada Müzik etiketiyle yayınladı. Gizem Berk, müzik 

yaşantısının yanında halen Ankara'da annesiyle 

beraber sahibi olduğu klinikte çalışmaktadır.

ciddi anlamda vokal yapmaya 1997 yılında 

TED Ankara Koleji’nde lise öğrencisiyken 

okul arkadaşlarımızla kurduğumuz “Ethereal 

Travel” isimli rock grubumuzla başladım. 

1998 yılında da kendi parçalarımızdan 

oluşan albümüz “Hammer Müzik” etiketiyle 

çıktı. Henüz 18 yaşımızı doldurmadan böyle 

büyük bir deneyim yaşamak gerçekten çok 

farklıydı. Vokal çalışmalarımı ise uzun yıllar 

opera sanatçısı Selva Erdener ile yaptım.

İlk albümünüzü ne zaman çıkardınız? 

Biraz anlatır mısınız? Dinleyicilerden nasıl 

bir tepki aldı bu albüm?

İlk solo albümüm 2003 yılında, benim 

için oldukça zorlu bir yıl olan üniversite 

son sınıftayken çıktı. Bir yandan fakültede 

hastalar ve sınavlarla uğraşırken, bir yandan 

da albümle ilgili çalışmaları sürdürüyordum.  

Söz ve müziklerin çoğunluğunun bana ait 

olduğu ilk albümüm oldukça güzel tepkiler 

almıştı. "İkimiz" isimli parçamı okurlarınızdan 

hatırlayanlar olacaktır. Ancak eski şirketimin 

kapanma yolunda olması ve dönemin 

şartları beni kısa bir süre için de olsa, müziğe 

ara verip diş hekimliği kariyerime ağırlık 

vermeye itti.

Bu arada diş hekimliği ile ilgili kariyer 

çalışmalarınızı da yürüttüğünüzü 

biliyoruz. Bu zor oldu mu sizin için?

Zaman zaman zorlandığım anlar olsa da, 

insan sevdiği ve değer verdiği şeylere her 

zaman vakit ayırabiliyor. Müzik, hayatım 

boyunca sığındığım, huzur bulduğum, 

kendimi dinlediğim alanım oldu. Müzikle 

profesyonel olarak uğraşamadığım 

dönemde bile, vokal çalışmaya ve beste 

yapmaya asla ara vermedim. 

İnşallah geçmişte olduğu gibi bundan 

sonra da bu iki kariyeri bir arada başarıyla 

yürütürsünüz? Sorumuz; ola ki birinden 

birini seçmek zorunda kalsanız tercihiniz 

hangisinden yana olurdu?

Her iki kariyerim de hayatımın vazgeçilmez 

parçaları. Ancak bir seçim anı gelirse, bu 

sefer tercihimi müzikten yana kullanırım. 

Klinik çalışmalarınızı hangi kurumda 

yürütüyorsunuz?

Ankara'da annemle beraber sahibi 

olduğumuz özel kliniğimizde çalışıyorum. 

Başta annem olmak üzere güvenilir 

hekimlerden oluşan bir ekiple çalışınca, 

müzik için kaçamaklar yapmak daha kolay 

oluyor. 
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Tekrar müziğe dönersek, yeni çıkan 
"Elimi Bırakma" isimli albümünüzün 
hazırlık sürecini anlatır mısınız? Kimlerle 
çalıştınız?
Öncelikle albüm çalışmalarının tamamını 
Ankara'da ve Ankaralı müzisyenlerle 
yaptığımızı belirtmek istiyorum. Detaylı 
sürece gelecek olursak; özellikle rock 
müzikte birçok başarılı işe imza atmış, yakın 
dostum Erkan Tatoğlu ile beraber çalıştık. İlk 
olarak, bestelerimin arasından albümde yer 
alacak parçaları seçtik. Parçaları belirledikten 
sonra düzenleme aşamasına geçtik. 

Düzenlemeleri yine Erkan Tatoğlu ve değerli 
müzisyen dostumuz Ferhat Şahin yaptı. 
Kayıtları, Erkan'ın sahibi olduğu “Midas'ın 
Kulaklığı” stüdyosunda tamamladık ve 
soluğu Türkiye'deki en saygın müzik 
şirketlerinden biri olan ADA Müzik’te 
aldık. ADA Müziğin sahibi Bülent Forta 
ile yollarımızı birleştirme kararı alınca da, 
albümü mastering (bir albümün basılmadan 
evvel gerçekleşen en son yaratıcı ve teknik 
aşaması) için New York’taki “Masterdisk” 
şirketine yolladık. Masteringi birçok insanın 
Sting’den tanıdığı ünlü ses mühendisi Scott 
Hull yaptı. Daha sonra albümün ilk klipi, Emir 

Khalilzadeh yönetmenliğinde, albüme de 
adını veren "Elimi Bırakma" isimli parçama 
çekildi. Kapak ve kartonet fotoğraflarını ise 
Zeynel Abidin çekti ve 2 Nisan'da ADA Müzik 
etiketiyle raflarda ve dijital platformlardaki 
yerimizi aldık.

Bu gün olduğunuz noktayı nasıl 
tanımlarsınız. Müzik çalışmalarınızda bir 
hedefiniz var mı?
Uzun bir süre profesyonel olarak müzikle 
uğraşamadığım için yeni yeni tanınmaya 
başlıyorum ancak şu ana kadar gelen tepkiler 
hepimizi çok mutlu ediyor. Samimi bir iş 
yaptık ve hayatımı içtenlikle dinleyicilerle 
paylaştım. Türkiye'nin farklı şehirlerinde 
konserler vererek, daha çok insana ulaşmak 
istiyoruz.

Vokalistliğin yanı sıra beste ve söz yazarlığı 
da yapıyorsunuz. Biraz bahseder misiniz? 
En çok hangisinden keyif alıyorsunuz?
Söz yazabilmek ve beste yapabilmek bir 
solist için çok büyük bir ayrıcalık. Her sesin 
elbette bir kimliği var ancak bu kimliği kendi 
bestelerinde kullanmak çok daha farklı bir 
etki yaratıyor. Şarkı söylemek benim için 
dünyanın en güzel duygusu, özellikle de 
kendi parçalarımı söylüyorsam. 

Bunun dışında hobileriniz var mı?
Gerçek bir Galatasaray taraftarıyım, maçlara 
gidemesem de mutlaka televizyondan takip 
etmeye çalışıyorum. Evde tek başına kafa 
dağıtmak istediğim anlarda kriminal diziler 
ve kitaplar ilk tercihim oluyor. Yüzmeyi ve 
sokaklarda yürümeyi çok seviyorum. Ama 
boş vakitlerimin çoğunluğunu 3.kuşak 
beyaz terrier köpeğim Fıstık'la geçiriyorum. 

Burcunuz ne, özelliklerini taşıdığınızı 
düşünüyor musunuz?
Gerçek bir yengeç kadını olduğumu 
söyleyebilirim. Çok duygusal bir yapım var 
ve ailem benim için her şeyin önünde gelir. 

Her iki kariyer yaşamınızda da TED Ankara 
Koleji birikimlerinizin etkisini, katkısını 
hissettiğiniz dönemler oldu mu? 
Elbette oldu, TED Ankara Kolejli olmak 
gerçekten bir ayrıcalık. Öğrenciyken belki 
farkında olmuyoruz ama TED Ankara Koleji 
bize özgüven veriyor. TED Ankara Kolejli 
olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. 

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde 
de sadece müzikle ayakta durmak 
oldukça zor bir hale geldi. Bir albüm 
hazırlamak gerçekten çok büyük bir 
emek istiyor ancak bu emeğe sahip 
çıkmak dinleyicilere kalıyor. İllegal 
yollarla müzik dinlenmesine ve 
edinilmesine engel olmamız gerek. 

Gizem Hanım bu keyifli söyleşi için 
teşekkür ederiz. Başarılarını gururla takip 
ettiğimiz bir mezunumuz olarak, sizin 
eklemek istediğiniz hususlar var mı?
Öncelikle bana yer verdiğiniz için 
ben teşekkür ederim. Son olarak tüm 
müzisyenler için çok önemli bir konuya 
değinmek istiyorum:

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 
sadece müzikle ayakta durmak oldukça 
zor bir hale geldi. Bir albüm hazırlamak 
gerçekten çok büyük bir emek istiyor 
ancak bu emeğe sahip çıkmak dinleyicilere 
kalıyor. İllegal yollarla müzik dinlenmesine 
ve edinilmesine engel olmamız gerek. 
Sevdiğimiz müzisyenlerin albümlerini 
almak, alamıyorsak da internette yasal 
mecralardan dinlemek gerçekten çok 
önemli. Aksi durumlarda hem suç işlenmiş 
oluyor hem de verilen emeğe büyük bir 
saygısızlık doğuyor. Bu nedenle, başta TED 
Ankara Koleji mezunları gibi - emeğe değer 
verilmesi gerektiğini öğrenmiş - herkesin 
eserlere ve müzisyenlere sahip çıkmasını 
diliyorum.
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SOSYAL SORUMLULUK

Zeynep Tekmen 17 yıl boyunca savaştığı ve 

onu zaman içinde içten içe yiyen karaciğer 

hastalığının sonunda 64 yaşında hayatına 

gözlerini yumdu.

Vefatından 1,5 yıl kadar önce karaciğer 

nakli için araştırmalarımızı başlattığımız 

ve ameliyat koşulları hakkında bilgi sahibi 

olduğumuz gün öğrendiklerim karşısında 

tüm bedenimi saran çaresizlik hissini dün 

gibi hatırlıyorum.

Onu hayata döndürecek ve ömrünü uzatacak 

tek bir çare vardı: o da organ nakli yapılması. 

Türkiye’deki koşulları, bağış oranlarını 

ve organ çıkma olasılığının düşüklüğü 

gerçekliği ile baş başa kaldığımda doktorun 

odasında adeta donmuş, hissizleşmiştim.

Aylarca, sabırla uygun bir organ çıkmasını 

bekledik, ama çıkmadı. Annem gözlerini 

hayata yumdu ve ben içimde koskoca 

bir yumrukla hayatıma devam etmek 

durumunda kaldım. 

Ve işte tamda o an, kendime bir söz verdim.

Onu her daim yaşatmak ve güzel anılarla 

anmak, bu çaresizlik duygumu paylaşan 

tüm hastalar ve yakınlar için elimden ne 

geliyorsa yapacaktım. Hikayemiz, bir sosyal 

sorumluluk projesine dönüştü, bana bir 

teselli ve geleceğe dair bir umut oldu.

Gelirini Türkiye’de organ bağışını 

bilinçlendirmek üzere canla başla çalışan 

‘Hayata Bağış Derneği’ne bırakmak üzere, 

30 Mayıs-5 Haziran 2015 tarihleri arasında 

Ankara Galeri Sanatyapım’da annemin kendi 

tablolarından oluşan ‘Pandora’nın Kutusu’ 

adlı bir resim sergisi gerçekleştirdik.

Aslı Sinanoğlu'95 organ bağışı konusunda annesinin eserlerinden oluşan sergiyle organ bağışını 

yaygınlaştırmak adına güçlü bir adım attı.

"Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın organ bekleme listesine kayıtlı bağış bekleyen hasta sayısı 30.000 

civarındadır. Annem de bu listede naif bir şekilde, umutla bağış bekleyen bir 1968 TED Ankara Koleji 

mezunu idi... "

"Pandora'nın Kutusu" Umut Verdi
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Hayata Bağış Derneği’nin Başkanı Mümin 

Uzunalan ile çıktığım bu yolda amacımız; 

organ bağışı konusunda farkındalık 

yaratmak ve insanları organ bağışına teşvik 

etmekti. 

Birçok tablo sahiplerini buldu ve sergiye 

katılan kişiler Sağlık Bakanlığı’nın açtığı 

stant’ta organlarını bağışlayarak kutsal bir 

karar vermiş oldular.

Pandora’nın Kutusu misyonuna devam 

etmek, sanatseverler ve organ gönüllüleri ile 

buluşmak üzere 9 Kasım 2015’te İstanbul’u 

da ziyaret edecek.

Bugün annem ve ben. 

Yarın bir başkası, ya da sen.

Hepimizin hayattayken yapabileceği, 

değiştirebileceği bir şeyler olmalı...

Hayata Bağış Derneği

Vizyonu; organ bağışının ölümün doğal bir uzantısı olarak algılanmasını sağlamak olan ‘Hayata Bağış Derneği’ 

toplumumuzda organ bağışı bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. 

Organ bağışıyla ilgili doğru bilgilerin halka aktarılması ve konunun gündemde tutulması amacıyla düzenli 

aktiviteler gerçekleştirir. Her ay en az bir etkinlik hedefiyle 2012 tarihinde kurulan dernek bugüne kadar 60’ın 

üzerinde çalışmaya imza atmıştır. 

Organ Bağışı, Hayat'a Bağıştır...

 ‘Kronik Organ Yetmezliği’ dünyanın en donanımlı hastanelerinde, dünyanın en becerikli hekimlerine emanet olsak ve tüm modern imkanlar yanı 

başımızda dursa da çaresizce beklediğimiz bir hastalıktır. Üstelik sosyal ve ekonomik statümüzün de bir öneminin olmadığı bir bekleyiştir bu… 

şanslıysak odadan içeri biri girer ve ‘size uygun bir organ var’ der. Konuşulanların bundan sonrası çoğu zaman duyulmaz duyulsa da anlaşılmaz o 

anın heyecanı ve sevinci içerisinde.

 

Bundan birkaç saat önce bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen bir hasta tüm çabalara rağmen ölmüştür. Ölüm halinin iki hekimin 

değerlendirmesi ve bir dolu test ile kesinleşmesinden sonra yakınları ile ‘organ bağışı’ görüşmesi yapılmıştır. ‘Evet’ cevabının ardından durum 

Sağlık Bakanlığı’na bildirilmiş, organların fonksiyonlarıyla ilgili testler tamamlanmış ve ülke çapında en uygun hastalar tespit edilmiştir. Organ 

bağışı sistemi‘ doğru organ doğru hastaya’ prensibiyle 7/24 hizmet veren, son derece şeffaf, adil ve hızlı bir organizasyondur.

 

Sonrasında ise tecrübeli cerrahların elinde, son derece titiz ameliyatlarla alınan organlar, yurdun değişik yerlerinde aynı umutlarla birlikte 

nakledilecekleri yeni bedenlerde filizlenmek üzere yola çıkacaklardır.

Bununla birlikte, ne yazık ki organ nakline muhtaç hastalarımızın sadece küçük bir bölümüne yardımcı olabiliyoruz. Her yıl binlerce insanımız 

organ nakline kavuşamadıkları için ne yazık ki aramızdan ayrılıyorlar...

Mümin Uzunalan

Hayata Bağış Derneği

Başkan
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AKTÜALİTE

Çanakkale köprüsü dardır geçilmez
Al kan olmuş suları bir tas içilmez
Of gençliğim eyvah

Kastamonu türküsü

Çanakkale zaferinin üzerinden 100 yıl geçti. 
Tarihin en büyük savunma savaşı diye 
kayıtlara geçen bu destanla ilgili anlatacak o 
kadar çok şey var ki! 

Resmi tarih bir yana; insan öyküleri, savaş 
türküleri, ağıtlar, anılar… Havacılar, karacılar,  
bahriyeliler… 

“Dört asker doğurmakla müftehir şanlı Türk 
annesi! Valideciğim” diye başlayan asker 
mektupları…

Mehmet Akif Ersoy’a Çanakkale şiirini 
yazdıran şuur… 

Askerlerinin tamamı şehit olan 57. Alay…

Bugün bile rekortmen halter sporcularının 
egale edemediği ağırlığı kaldıran Seyit 
Onbaşı…

İngilizlere ısmarlanan iki savaş gemisinin 
parasına destek olabilmek için saçlarını 
perukacılara satan gelinler, kızlar- ki halkın 
parasıyla alınan bu iki gemi, Türk Ordusuna 
teslim edilmediği gibi, ona karşı savaşsın 
diye Çanakkale Boğazına gönderilmiştir. 

“14 günde İstanbul’a gireriz. Kubbesine 
Haç takılmış Ayasofya’yı “yeni sahibi” olarak 
ziyaret edin” diye bilet satan İngiliz Tur 
Şirketleri… 

Bülent Yılmazer’den dinlediğim Çanakkale 
hava savaşları… Alman pilot Teğmen Emil 
Meinecke’nin anıları, fotoğrafları… 

Gönüllü giden bebek yüzlü 15’likler… 

Havada çarpışan kurşunlar… 

Albay Hulusi’nin atı Destan… 

Şehit Alman hemşire Madam Erica… 

Zeytin ağaçlarıyla süsleneceği yerde, 
göz alabildiğine yedi düvelin şehitlerini 
kucaklayan topraklarımız… 

Güney yarımküredekiler, kuzeydekiler, 
bizimkiler… Atatürk’ün tarih sahnesine 
çıkışı, Churchill’in hezimeti…

İstiklal Gazisi dedem Mehmet Vasıf İnaç’tan 
kalan anılar…

***
Şimdi anlatacaklarım çağdaş meddah  
Sunay Akın’dan alıntıdır:

“Savaş alanına en yakın köyün çocukları, çadır 
hastanenin 500 metre kadar arkasındaki kavak 
ağaçlarına çıkmışlar, düşman gemilerinden 
atılan topları izliyorlar. Toplar denize düştükçe 
sular havaya fışkırıyor, çocuklar çığlık çığlığa 

gülüşüyorlar. Çocukluk böyle bir şey! 

Bilmiyorlar ki denize düşmeyen toplar, abilerini 
paramparça ediyor…

Bu arada çadır hastanesinde bir doktor gazileri 
tedavi ediyor. Evine gidebilecek durumda 
olanları taburcu ediyor. 
Bir gazimize evine gidebileceğini söyler Doktor. 
Asker “Komutanım göndermeyin beni evime, 
birkaç güne kalmaz iyileşirim” der. 
“Yerimiz yok” der doktor. 
“Peki, ben ne zaman geleyim?” 
“Yaran kabuk bağlayınca…” 

Hikâyenin,  bundan sonraki bölümünü, 
Gazi’nin kardeşi Sunay Akın’a şöyle anlatır: 

“Abimi o güne kadar hiç görmemiştim. 
Çünkü abim Balkan harbinden döndüğü 
gün Çanakkale savaşına katılmış. Mahallede 
arkadaşlarımla oynuyorduk. Bir de baktık, 
karşıdan topallaya topallaya bir asker geliyor. 
İçimden bir ses bu asker senin abin dedi ve 
oyunu bırakıp yaralı askeri izlemeye başladım. 
Bizim evin önünde durdu, kapıyı çaldı, annem 
kapıyı açtı ve yavrum deyip boynuna sarıldı. 
Ben de ağlaya ağlaya eve girdim. Babam da 
abime sarılmış, hem kokluyor hem ağlıyordu. 
Abim beni göstererek “Bu çocuk kardeşim mi?” 
diye sordu. Biz de sarıldık, ağladık. 

Aradan 15 gün geçti. Abim asker elbisesiyle 
çıktı odasından. Annem “Oğlum niye böyle 
giyindin?” diye sordu. 

“Yaram kabuk bağladı anam, yaram kabuk 
bağladı.” 

Benim gözlerim de abimin üniformasındaki 
altın rengindeki düğmelere takıldı. Abim 
benim düğmelere baktığımı anladı ve 
düğmelerden birini ceketinden kopartıp  “Al bu 
düğmeyi hatıra olarak sakla” dedi ve helalleşip 
gitti. Bir daha da dönmedi. 

Yıllar geçti. O küçük çocuk bir delikanlı oldu. 
Bir gün evini askerler bastı. Bütün kitaplarına 
el kondu. O düğme de gitti kitaplarla birlikte. 

“Hani hikayenin başında kavak ağacına 
çıkıp düşman gemilerinden atılan bombaları 
seyreden çocuklardan söz etmiştim ya” diyor 

Bahriyeliler
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İşte Sunay Akın; gözden kaçan bu bilgiyi 
bizlerle paylaşıyor: 

İstanbul’dan Kahire’ye gitmekte olan Salim Bey 
kaptanlığındaki uçak Edremit’te düşer. Salim 
Bey kurtulur. İşgal kuvvetlerinin Çanakkale 
boğazından geçme planları karşısında 
Türk ordusundan yetkililer, bu uçağın Kaz 
dağlarından toplanıp İstanbul’a getirilmesini 
emrederler. Öyle de olur! İstanbul’da yeniden 
parçaları bir araya getirilerek, tamir edilen uçak 
“Ertuğrul” ismiyle yeniden uçabilir hale gelir. 
Çanakkale’ye sevk edilebilmesi için yeniden 
parçalarından ayrılır. Sevki gerçekleştirilir ve 
montajı yapılır. İşte bu uçağın pilotu yüzbaşı 
Cemal bey ve uçağı yeniden kuran montör 
Mehmet’ti. Mehmet; aslında bir Ermeni genci 
ve ona “Mehmet” ismini vermişler.

Nusrat’ın, Çanakkale Boğazına bir gün önce 
döşediği mayınların kontrol edilmesi için 
havalanan “Ertuğrul” keşif uçağı, boğazda 
dolaşırken mayınların işgal kuvvetleri 
tarafından temizlendiğini görüp hemen 
komutanlarına bilgi verir. Böylece “Nusrat” 
gemisi yeniden mayın döşüyor. Bir gün 
öncesi işgal kuvvetlerinin mayın temizleme 
gemisinin Amirale verdiği yazılı bilgide yer 
alan “temiz” raporuna uygun olarak, ertesi 
gün ilk savaş gemisi “Suffren” boğazı geçmek 
için gönderiliyor. Ve bilindik olay, mayınlara 
çarpıp koskocaman gemi boğazın sularına 
gömülüyor. Bununla birlikte nice savaş 
gemileri de ya batıyor ya da yara alıyor. 

Olayı zafere taşıyan “Ertuğrul” keşif uçağını 
ve kaptanını da minnetle analım, Bedirhan 
Gökçe’nin duygu yüklü şiirinden bir bölümle 
sonlandıralım yazıyı: 

Önce Elif olmak, Mehmet olmaktır mesele

Elif gibi dümdüz Mehmet gibi şahan

Sonra bir kadın, bir erkek ve sonra vatan

Dalgalanan bayrağın gölgesinde bir olmaktır 

mesele

Ayfer Niğdelioğlu'81

Sunay Akın. “O  çocuklardan biri yazar ve şair 
Sabahattin Ali, düğmesi kaybolan delikanlı da 
Rıfat Ilgaz’dır. Bir gün yolları bir yerlerde kesişir 
ve Marko Paşa adlı bir kara mizah dergisini 
çıkarırlar…

***

Sunay Akın`dan bir insan öyküsü daha: 

Kul Mehmet yabancısı olduğu ülkede, kendine 
bir iş bulamayınca dondurma satmaya karar 
verir. Yaptığı tek tekerlekli arabayı kırmızı ve 
beyaz renklere boyar. Yüreğindeki memleket 
özlemini dindirememiş olacak ki, bir de ay 
yıldızlı bayrak asar önüne. Kenarında “Türk 
dondurması” yazılı arabası ile sokakları 
gezmeye koyulur. Bir yandan da Türkçe 
“Kaymaklıı” diye bağırmaktadır.

Kasap Abdullah Bey de, Kul Mehmet 
gibi Avustralya`nın Silver City kentinde 
yaşamaktadır. Bu ikisini bir araya getiren, 
Osmanlı`nın İngiltere`ye savaş ilan etmesidir. 
İki kafadar savaş çıkınca ülkelerine dönmek 
ister ancak yolların kapalı oluşu nedeniyle ile 
geri çevrilirler.

1915 yılının ilk günü, Anzaklar`ın Çanakkale`ye 
çıkarma yapmalarından yaklaşık dört ay önce, 
hınca hınç dolu bir tren Broken Hills Boğazı`na 
geldiğinde, makinist yolun bir araba ile 
kesilmiş olduğunu görerek yavaşlar. Arabanın 
üstündeki ayyıldızlı bayrağın ne anlama 
geldiğini düşünürken, bir kurşun yağmuru 
başlar karşı tepeden. Makinist treni geriye 
doğru hareket ettirirken vagonlardan insan 
iniltileri yükselmektedir. Olay yerine gelen polis, 
açılan ateşin şiddetinden tepede en az bir bölük 
asker olduğunu düşünüp eyalet kuvvetlerini 
yardıma çağırsa da bir sonuç alınamaz. Askeri 
birliklerin yetişmesiyle tepe düşer ve anzak 
askerleri Kasap Abdullah Bey ile Dondurmacı 
Mehmet`i on metre ara ile cansız yatarken 
bulurlar. Sıkı sıkıya sarıldıkları boş tüfekleri zor 

alınır ellerinden. “Diğerleri kaçmış” denilerek 
büyük bir arama başlatılır bölgede. Avustralya 
ordusu, iki insan tarafından durdurulduğuna 
inanamaz bir türlü ve bu iki Türk`ün arkasında 
Almanların olacağı düşünülüp, bölgedeki 
göçmen Alman dernekleri basılıp yağma edilir 
ancak bir sonuca varılamaz…

Dondurmacı Kul Mehmet ve kasap Abdullah 
Bey`in, Çanakkale hezimetinin habercisi 
olan direnişi “Resmi Avustralya Harp Tarihi’ne 
“Broken Hill Savaşı” adıyla yazılır!

***

“Nusrat” mayın gemisinin döşediği 
mayınlarla, işgal gemilerinin Çanakkale’ye 
girmelerinin engellendiğini biliyoruz. 
Nusrat gemisinin döşediği mayınlar, işgal 
kuvvetlerinin mayın tarama gemilerince 
temizlenmişti. Peki, o zaman Fransız “Suffren” 
savaş gemisi nasıl oldu da mayınlara çarpıp 
battı? 

Çanakkale Savaşı'na gönüllü giden ilk 15'likler

Havacılar bir dinlenme alanında Çanakkale Boğazı kıyısında kahve içerken 
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Ahmet Metin'73
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Kenan Doğulu kolejIN'de 

Mart ayında “10000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” projesine 

destek için yapılan SohbeTED etkinliğinde TED Ankara Koleji 

Mezunları Derneği Kenan Doğulu’yu misafir etti. Seyirciler Öykü 

Göğer’09 un sorularına verdiği cevaplar ve eğlenceli sohbetiyle 

farklı bir Kenan Doğulu gördüler. Projeye verdiği destek için Kenan 

Doğulu’ya teşekkür ederiz.

kolejIN'de Hıdırellez Kutlaması 

5 Mayıs akşamı kolejIN'de keyifli ve bol dilekli bir Hıdırellez 

yaşandı. Mezunlarımızın düzenlediği etkinlik, ateşlerin yakılması, 

dileklerin yazılması ve gül fidanlarına bağlanmasının ardından 

ateşin üstünden atlanarak son buldu. Geç saatlere kadar eğlenen 

katılımcılar 2016 Hıdırellezi için sözleştiler.

Sinekkaydı kolejIN'de Sahne Aldı 

Vokalde Taylan Ahıskal'90 ve gitarda Cengizhan Ceylan'90'ın olduğu 

Sinekkaydı Rock Grubu Nisan ayında kolejIN Lounge barda sahne aldı.

Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, 25 Haziran 2015 Perşembe akşamı  
kolejIN’ de TORCH Restaurant'ta tüm TED'li kuruluşların Yönetim Kurulu  

Üyelerinin katıldığı keyifli yemeğe ev sahipliği yaptı. 

kolejIN'de Keyifli buluşma

4 Kuşak Kolejliler 
4 Kuşak Kolejli Mörel ailesi kolejIN’ de  bir araya geldi. Keyifli buluşmada 1925 
doğumlu Osman Bey en genç TED Ankara Kolejli olan 5 yaşındaki torununun 
çocuğu Can’a kendi dönemindeki Ankara Kolejini anlattı. Kolej tarihinde zor 
rastlanacak bu tablo duygulu bir o kadar da keyifli anlara sahne oldu.

y j g
rastlanacak bu tablo duygulu bir o kadar da keyifli anlara sa

Osman Mörel’42, Veli Fuat Mörel’64 ilkokul, Eren Mörel Timoçin’96, 

Kaan Timoçin ilkokul 4, Can Timoçin A-2
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'91 Mezunlarından Burs Kampanyası 

TED Ankara Koleji '91 mezunları; '91 Mezunlarından 10 “Meşale” 

hareketiyle sosyal medyada onlarca farklı platformda örgütlendi. En 

etkin olanları ise, dönem grupları tabii ki. Yıllarca “Bozkır’daki yeşil 

yuva’da” birlikte dirsek çürüten TED Ankara Kolejliler, bu sayfalarda 

birbirleriyle yeniden buluştu, kaynaştı, orada geçen günleri hasretle 

andı. Sevinçlerine ortak oldu, acılarını paylaştı. Mezunlar derneği 

seçimleri başta olmak üzere pek çok konuda hararetli tartışmalara 

girdi. Daha güzel bir Türkiye, daha güçlü bir Kolej’di hedef. '91 

mezunlarının başlattığı son kampanya sosyal medya gruplarının bu 

ilkeler çerçevesinde nasıl kullanılabileceğine dair anlamlı bir örnek 

oldu. “Hedef 10 Öğrenci” diye yola çıkan '91 Mezunları, kişi başı 30 

TL toplayarak oluşturdukları ortak bir havuzla, Türk Eğitim Derneği 

Tam Eğitim Bursu” uygulamasına katkıda bulunmaya başladılar. Mezunlar amaçlarını “’1991 duruşu dediğimiz aidiyet ve birliğimizi camiamız 

içinde göstermek, bilgi ve birikimlerimizi gerek maddi gerekse de manevi olarak paylaşmak ve yarınlarımıza kendi penceremizden umutla bakma 

çabası” olarak özetliyor. 91 mezunlarının başlattığı bu anlamlı kampanya şu anda pek çok dönem grubuna da ilham verdi. Yeni kampanyalar 

başlatıldı. Bu ve benzeri kampanyaların artması, hem Kolejlilerin hem de Türkiye’nin güneşli güzel günler görme mücadelesini güçlendiriyor…91 

mezunu olup da duymadık dememek veya bilgi almak icin bulentozer@hotmail.com adresine mail atabilirsiniz. 

2015 yılı mezunlarının, mezuniyet töreni bu sene de oldukça ihtişamlı, 

kolejliye yakışır bir şekilde yapıldı. Ortaokul ve lise, okul 1. 2. ve 3.’lerine 

ödüllerini Genel Başkan Yardımcısı Gül Sürmen, Genel Sekreter Can 

Çığırgan ve Genel Başkan Kutluhan Olcay verdi.

LİSE

1. Ali Batuhan YARDIM 12/B

2. Eray Can ELUMAR  12/A

3. Bensu SEZER  12/D

TED Ankara Koleji 2015 Mezunları

ORTAOKUL

1. Türker UĞUŞ 8/K

2. Engin GÜÇLÜOL 8/K

3. Burcu Gülşah ALICI 8/O
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'73 Mezunları Bolu Koru Otel'de Bir Araya Geldi

TED Ankara Koleji 1973 mezunlarının geleneksel hale gelen Bolu Koru 

Hotel buluşması 4-5 Nisan'da gerçekleşti. Atilla Değirmencioğlu'nun 

konseri eşliğinde eğlenen grup seneye tekrar buluşmak ümidiyle 

birbirlerine veda ettiler.

Mezunlar Korosu'ndan Yaza Merhaba 

Konseri 

24 Mayıs akşamı Mezunlar Korosu anılarımızdan silinmeyecek bir konser 

verdi. Aylardır bu gece için hazırlanan Koro "Yaza Merhaba" konserinde 

çok sesli nağmelerle yüreğimize eşlik ederken, hazırladıkları parçalarla 

dinleyenlere keyifli anlar yaşattılar. Kendilerini bu başarılı performans 

için tebrik ederiz.

Basketbol Takımı'nın Başarı Hikayesi

Sene 1968, Ankara’da hazırlanıp Türkiyede ilk defa çıkarılan basketbol dergisi “Basketbol” yayın hayatına Kolej/Galatasaray maçının manşeti ile 

başlıyor… Ankara da basılan aylık dergi 15 sayı çıkmış. Dergiyi çıkaran kişi , spor kulübümüzün eski başkanlarından ve Ersin Eroğlu'80'in babası; 

o dönemlerin okul aile birliği başkanı Bedii Eroğlu. Ersin Eroğlu ”yaşım küçüktü ama derginin matbaamızda nasıl hazırlandığını, basıldığını, çok 

emek harcandığını hatırlıyorum” diyor…Yayın kurulunda ve yazarlar listesinde ise hep tanıdık isimler var…Armağan Asena, Seyfi Kuştimur, 

Orhan Girgin, Rüştü Yüce, Mahmut Uslu, Uğur Erdener, Birol Öngör, Tansev Mıhçıoğlu, Hüsamettin Topuzoğlu bunlardan bazıları… 

Bu sezon A erkek Basketbol takımımız zor günler geçirdi, 2. Lige düşme korkusu yaşadı ama TED'li kuruluşları, taraftarları, mezunları, öğrencileri, 

kısacası tüm ailesi onu yalnız bırakmadı. Son güne kadar destek oldu. Nitekim takımımız inanılmaz bir şekilde, kaybetse küme düşeceği son 

maçını kazanarak ligde kalmayı başardı. Son maçında ülkemizin Euroleague temsilcilerinden ve güçlü takımlarından olan Galatasaray ile 

oynuyordu ve 20 sayı gerideydi. Rönesans TED Ankara Kolejliler inanılmazı başardı, 20 sayı geriden gelip maçı uzatmaya götürdü ve uzatmada 

Galatasarayı 4 sayı ile yenerek, bileğinin hakkı ile ligde kaldı. Benzer bir durum 1968 -1969 sezonunda yaşanmış, özel arşivden çıkan dergideki 

habere göre düşme korkusu yaşanmasa da Kolej uzun süre mağlup götürdüğü maçı son saniyelerde attığı basketle kazanmış ve Galatasarayı 

yenmiş… Bu ilginç karşılaştırmayı ve 46 yıl önce yapılan maç yorumlarını, Kolej'in lider gözüktüğü  dönemin lig puan durumunu Kolej'in spor 

tarihinden bir anı olarak paylaşıyoruz. 
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kolejIN'de Koku Deneyimi

kolejIN 2 Mayıs Cumartesi günü mis kokulu bir seminere ev sahipliği 

yaptı. M. Vedat Ozan’ın sunumu ile katılımcılar Kokunun tarihi, üretimi 

ve gündelik yaşamda fark edilmeyen özellikleri hakkında bilgilendiler.

kolejIN'de Parapsikoloji Semineri

kolejIN Nisan ayında alışılmışın dışında bir seminere ev sahipliği 

yaptı. Akın Genya'80 "parapsikolojinin penceresinden ölümden 

sonraki hayat" tan bahsetti. Ebedi varoluşumuzun kaynağı olarak 

tanımlayabileceğimiz insan ruhunun sırlarını keşfetmeye yönelik 

seminer oldukça ilginçti. 

Yelken ve Denizcilik kolejIN'de konuşuldu

Yelken ve Denizcilik ile ilgili merak edilen soruları cevaplayan Benhür 

Tokyürek, katılımcılardan bu spora başlamak isteyenlere kaptanlık 

sertifikası almak için neler yapabilecekleri konusunda bilgilendirme 

yaptı.

Lezzetli Anlar kolejIN'de 

kolejIN 21 Nisan Salı akşamı lezzet dolu bir seminere ev sahipliği 

yaptı. Zeynep İmre Aytuna '62 'nin keyifli sunumuyla katılımcılar 

Kalecik üzümleri ve tarihçesi hakkında bilgilendiler.

BİZİM DÜNYAMIZ / K-Seminer KOLEJLİLER   TEMMUZ 2015

Mezunlar Tiyatrosu "Siyah Beyaz 

Portreler" Oyununu TED Burs Fonu 

İçin Sahneledi 

Mezunlar Tiyatro Proje Grubumuzun “Siyah Beyaz Portreler” 

isimli oyunu 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü İlkokul amfide 

izleyicilerle buluştu. Gelirinin tamamı TED Burs Fonuna 

bağışlanan oyuna ilgi büyüktü. Mezunlarımız yaklaşık 8 

aydır çalıştıkları bu oyunla izleyenlerden büyük alkış aldılar.

Tüm oyuncuları bu başarılı performans için tebrik ederiz.
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GELENEKSEL KURU FASULYE GÜNÜ

Bu özel günde 7’den 77’ye her yaştan Kolejlilerle, anılarla 

dolu lise bahçemiz olan TEDU bahçesinde hep beraberdik.

Geleneksel Kuru Fasulye Günü, 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. TEDU Bahçesinin ev sahipliğini yaptığı bu anlamlı 

günde mezunlarımız, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bir araya geldi.

26
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Tüm yaştan Kolejliler, kuru fasulye, pilav ve turşudan oluşan menüyü büyük keyif ve afiyetle yerken; hem hasret giderdi 

hem de Kolejli olmanın gururunu bir kez daha yaşadı.

Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nde her yıl olduğu gibi birçok farklı etkinlik oldu, Mezunlar Korosu, Onur Şener'95, Gizem 

Berk'98, TEDU Müzik Grubu ve Radyo TEDU sahne aldı. Ayrıca çocukların büyük ilgi gösterdiği pandomim gösterisi 

izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Birçok standın kurulduğu organizasyonda, mezunlar bugünü hatırlamak adına bol bol fotoğraf çektirdi.
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Geleneksel Mezunlar Balosu
Mezuniyet yılı 0 ve 5 ile biten mezunlarımız, Ankara Sheraton 
Otel’de düzenlenen baloda bir araya gelerek, mutlu bir gece 
yaşadı.

Derneğimiz tarafından geleneksel olarak düzenlenen Mezunlar Balomuz, 13 Haziran Cumartesi günü Sheraton Otel’de 

yapıldı. Mezuniyet yılı 0 ve 5 ile biten tüm yaştan Kolejlilerin katılımıyla gerçekleşen balomuz, bu yıl da coşku içinde 

geçerken katılanlar eğlenceli saatler yaşadı.

BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler

‘65 mezunları - Canan Yalaz, Nejat İmece, Güneş Yin Türen, Kazım 

Aksoy, Temel Beleli, Lale Akat, Zülal Menderes

‘75 mezunları - Pınar Okçal Müezzinoğlu, Hacer Aktaş, Füsun Olgun Akyuva, Hülya Özaral Dağlı, 

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

1950 mezunu Sayın Meliha Sayarı Keşkekçi'nin onur konuğu olduğu gecede TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Genel Başkanı Kutluhan Olcay, kendisine 65.yıl plaketini verdi. Ayrıca gecede '90 mezunları  Keşkekçi'ye atkılarından 
armağan ettiler.

KOLEJLİLER   TEMMUZ-AĞUSTOS 2014

Begüm Salırlı'84 - Sunullah Salırlı'80 '85 Mezunları - Pırıl Şahin, Feride Göğüş, Özlem Yolsal, İrem Kayserilioğlu, Murat 

Kantarcıoğlu, Ali Kemal Erdemoğlu, Esra Hoşgün

'90 Mezunları - Suzan Küçük Ünsal, Hande Öz, Tuğçe Evren, 

Ayşe Epikman

‘65 mezunları ‘80 mezunları 

'90 Mezunlarının Pankartı
‘90 mezunları 

'00 Mezunları - Açelya Altan, Sertel Seçer
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Mezuniyetinin 65.yılını kutlayan Sayın Meliha Sayarı 
Keşkekçi'50 onur konuğu olduğu baloda okul yıllarını anlattı. 

Meliha Hanım öncelikle gecemizde bizi 
şereflendirdiğiniz için teşekkür ederiz. 
Okul yıllarınızdan bize biraz bahdeser 
misiniz?
Başta tiyatro olmak üzere tüm sosyal 
etkinliklerde rol aldım, koro ve solo müzik 
çalışmaları yaptım. Tiyatroda Molliere’den 
İki Efendi’nin Uşağı, Kibarlık Budalası gibi 
oyunları hazırlayarak şimdi Türkocağı diye 
anılan Ankara Halkevi Sahnesinde sergiledik. 
Ayrıca, 6 yıl kardeşim Berrak ile piyano 
dersi aldık ve TRT Ankara Radyosunda 
4 el piyano konseri verdik. TED Ankara 
Koleji'nde çok iyi İngilizce öğrendim. Lisede 
İngilizce öğretmenimiz Miss Nosser, benim 
unutamadığım bir hocadır. Yalnız hoca 
değil aynı zamanda pedagojiden anlayan 
bilge bir kişiydi. Kendisi okulumuza çok 
emek vermiş, mesai mefhumu tanımayan 
bir insandı. Sadece kitaba bağlı öğretim 
tarzı uygulamazdı, bizi bahçeye çıkartır, 
oradaki bütün ağaçları, çiçekleri öğretirdi. 
Bize her gün on tane İngilizce kelime 
verirdi ve onlarla cümle kurmamızı isterdi. 
Hazırladığımız ödevleri evde tashih eder, 

getirir, ne kadar tekrarlamamız gerektiğini 
yazılı şekilde bize geri verirdi. Sonra onları 
tekrar toplar, gerekli tashihleri yeniden 
yapardı. Çocuklar ben bu yaşa geldim hala 
bu kadar özverili bir çalışmayı, fedakârlığı 
çözebilmiş değilim. TED Ankara Koleji’ne 
birinci sınıftan itibaren girdim ve bitirdim. 
Bütün lise hayatım boyunca öğrencisi 
oldum. Talebelerinin sadece dersleriyle 
değil her türlü durumlarıyla ilgilenirdi. Hem 
eğitim hem öğretime çok önem veren, çok 
başka bir insandı. Kendisini son senelerinde, 
üzdüler. Bunları anlatıyorum çünkü ona 
layık olmayan bir biçimde talebelerinden 
ayırdılar ve büro işlerinde görevlendirdiler. O 
talebelerine âşık bir hocaydı. Evinde ziyaret 
ettik fakat onu kararından vazgeçiremedik, 
Amerika’ ya döndü. Ben Amerika’dayken 
“İngilizceyi nerede öğrendiniz?” diye 
sorduklarında, okulda öğrendiğimi 
söylediğim zaman “Sizin okullarınızda bu 
kadar güzel mi öğretiliyor” diye şaşırıyorlardı. 
TED Ankara Koleji’nden en son küçük 
oğlumun kızı olan torunum mezun oldu. 
Hacettepe Sosyoloji bölümünde okuyor. 
Onun da TED Ankara Koleji’ndeki anıları o 
kadar kıymetli ki birlikte nostalji yapıyoruz, 
o güzel zamanları hatırlıyoruz. Evlenip 
çocuk sahibi olduktan sonra fark ettim; 
elbette ailemden bana geçen birçok güzel 

1950 mezunu Sayın Meliha Sayarı Keşkekçi'nin onur konuğu olduğu gecede TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği Genel Başkanı Kutluhan Olcay, Keşkekçi'ye 65.yıl plaketini verdi. 
Baloda keyifli vakit geçiren Keşkekçi'den okul yıllarından bir anısını bizimle paylaşmasını 
istedik;

12.12.1932 Ankara doğumlu. Yüksek Mimar Süruri Sayarı ve Naime Narmanlı-Sayarı’nın 
ilk kızları. Kendisi ve 3 kardeşi, Şakir Sayarı ‘56, Berrak Sayarı ’54 ve Mehmet Sayarı 
‘61 hepsi TED Ankara Koleji mezunudur. 1953 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi Cenap 
Keşkekçi ile evlendi ve 3 çocuk sahibidir. Kızı Sema Keşkekci ‘72, Mahmut Keşkekci ‘73 
ve Necdet Keşkekci ‘75 mezunudurlar. Sema Keşkekçi’ nin Ege Alper adında Bilkent 
Grafik mezunu Los Angeleste çalışan bir kızı, Mahmut’un Stanford Ekonomi mezunu 
San Fransisco’da çalışan Emilie Dettamanti Keşkekci adında bir kızı ve Necdet Keşkekçi’ 
nin de 2011 mezunu ve bu sene Hacettepe Sosyoloji Bölümünden mezun olan Damla 
Keşkekci adında bir kızı vardır. 

şey var ama Miss Nosser’ın da karakterimin 
şekillenmesinde çok büyük etkisi ve katkısı 
olmuş. Oturdum kendisine bir mektup 
yazdım. Mektubumda dedim ki “Hocam sizi 
büyük bir hasretle anıyorum, hele ki anne 
olup çocuklarıma terbiye vermeye çalıştığım 
sıralarda sizin bana kazandırmış olduğunuz 
doğayı sevme, insanları olduğu gibi görüp 
kabullenme gibi hasletler karakterimin 
oluşumunda sizin tesirinizi anlamama 
vesile oldu, bütün bunlardan dolayı çok 
teşekkür ediyorum”. “Allah senden razı 
olsun kızım, bu mektubu gözyaşları içinde 
yazıyorum” diye başlayan cevabını hala 
saklıyorum. Okul hayatım boyunca bana 
emeği geçen bütün öğretmenlerimi saygı 
ve sevgiyle anıyorum.TED Ankara Koleji’ 
ndeki tüm arkadaşlarım ve anılarım bence 
çok değerlidir. Mezuniyet gecesinde 1950 
yılı mezunu tüm arkadaşlarımı temsil etmek 
onurunu bana yaşatan Mezunlar Derneğine 
en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün burada olduğum için ayrıca 
mutluyum, kızım ve ben unutamayacağımız 
bir gece yaşadık. Böyle güzel bir geceye 
katılmak ve onur konuğu olmak, buradaki 
herkesin ilgisi, saygısı beni oldukça mutlu 
etti. Tüm TED Ankara Koleji camiasına 
teşekkür ederim.  

BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler
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BİZİM DÜNYAMIZ / Bizden Mutlu Haberler

Sevgili Mezunlarımız,

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

Zeynep Erkunt Armağan’a Amerika’dan 

Bir Ödül Daha

TED Ankara Koleji'nde Lions Klübü; "Ankara Kolej Lions" Kuruldu

Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt 

Armağan, 11 yıl önce kurulan Erkunt Traktörde yaptığı başarılı 

çalışmalarıyla ‘Dünyada Şirketini En Hızlı Büyüten 50 Kadın 

CEO’ arasına bu yıl da Dünya 23.sü olarak girdi ve listedeki ilk 

ve tek Türk kadın üretici unvanını sağlamlaştırdı.

Geçen yıl aynı kriterlerle yapılan araştırma sonucunda listeye dünya 6.sı 
olarak giren ARMAĞAN, 2014 yılında da aynı listeye girme başarısını gösterdi.
Amerika'da kurulu olan, ancak dünya çapında faaliyet gösteren Women 
Presidents’ Organization (WPO) tarafından değerlendirilen CEO listesine 2 yıl üst 
üste giren ARMAĞAN, yurtdışında da başarılı bir profil çiziyor. Genç girişimciler 
tarafından yakından takip edilen, mütevazı kişiliği ve güçlü iletişimiyle herkesi 
etkileyen ARMAĞAN, başarısının sırrını şu sözlerle dile getirdi:

“ İnandığınız, sevdiğiniz işi yaparken yüreğinizi koyarsınız ortaya. Zorluklardan 
yılmaz, yeniden başlayacak gücü içinizdeki sevgi ile her sefer yeniden 
bulursunuz. Kaçmak, vazgeçmek en kolay olanıdır.  Bunun kadar önemli olan 

bir başka faktör de aynı hedef odaklanmış, aynı amaca inanmış doğru ekibi kurmak ve motive edebilmektir. Sonra başarı zamanla gelecektir. 
Başarının ödüllendirilmesi en büyük motivasyon ve mutluluktur. Elbette ki Women Presidents’ Organization listelerine giren tek Türk kadın 
olmamın naçizane gururunu yaşıyorum. Ama inanıyorum ki, arkamdan gelen genç girişimciler benim gururla taşıdığım bu  bayrağı daha da 
ileriye taşıyarak Türkiye’ye yeni ödüller ve değerler kazandıracaklardır.”

Çeşitli dönemlerden mezun olan, genci-yaşlısı, 32 kişi bir araya gelerek, sadece TED Ankara Koleji mezunlarının üye olabileceği Ankara Kolej 
Lions Kulübü’nü 16 Mayıs 2015’te görkemli bir törenle kurdu. Türk Lions’unun misyonu olan, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve 
katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak ve karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek, ulusal ve 
uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratarak ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasini sağlamaktir. TED Ankara Koleji’nin de misyonu aynı 
değil mi? Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, eğitim vermek, yetiştirdiği sayısız başarılı öğrencileri ile çağdaş dünya içindeki yerini almasını 
sağlamaktır. Merkezi ABD’de olan ve şu anda 1.4 milyon üyesi olan Uluslararası Lions kulüplerinin arasına, sadece aynı okul mezunlarının üyesi 
olduğu için Kampüs Kulüp olarak anılan ve dünyada ilk kampus kulüp olan TED Ankara Koleji’nin adını uluslararasına ilk defa Türkiye tarafından 
yazılması bizim için Kolej adına büyük bir onur olmuştur. Siz, Sevgili Kolej’liler, çıktığımız bu uzun yolda bizleri yalnız bırakmayacağınıza, hatta 
aramızda göreceğimizden emin olarak, TED Ankara Koleji’nin adını, Lions’un amaçları doğrultusunda çalışarak Uluslararası Lions kulüplerinin 
arasına daha sıkı bir şekilde yerleştireceğimizi umuyoruz. Sizleri, en derin Lions sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz.
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Ln. Bülent Şen Ln. Vahap Göksu
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14 yıldır “Oyun… set ve maç”
Bu yıl on dördüncüsü düzenlenen Geleneksel Tenis Turnuvası’na ilgi büyüktü. kolejIN üyesi ve TED Ankara Koleji Mezunu tenis severler, 27 Nisan -17 Mayıs 
tarihleri arasında centilmenlik, dostluk ve spor aşkı için raketlerini salladı. kolejIN tenis kortları, her yıl olduğu gibi bu yıl da, heyecanlı ve çekişmeli 
karşılaşmalara ev sahipliği yaptı. Turnuvada dereceye giren isimler şöyle oldu:

40- Tek Erkekler: 1. Atay Maç
 2. Umut Seyhan’97

40+ A Tek Erkekler: 1. M.Cem Karakurt’82
 2. Mustafa Koçak

40+ B Tek Terkekler: 1. Birol Akman’87
 2. Tanju Erdi

40+ C Tek Erkekler: 1. Fikret Yenigün’92
 2. Hüseyin Kurnaz

Kazanan yarışmacıları tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyor, tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.

Tek Bayanlar: 1. Arzu Ateş
 2. Işıl Ersü’85

Çiftler Bayanlar: 1. Arzu Ateş / Sibel Bağdatlı
 2. Işıl Ersü’85 / Nurten Tercanlı

Çift Erkekler: 1. Mustafa Koçak / Emin Öngelen
 2. Altan Yenigün’84 / Evren Ersü’85

Karışık Çiftler: 1. Haluk Hamamcı’69 / Seda Yalvaç
 2. Zeynep Göle Benli’93 / Necdet Akdaş’91
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KOLEJLİLER   TEMMUZ 2015

23 Nisan’da minik eller Kurabiye Atölyesi’nde buluştu
Geleceğin marifetleri parmakları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kurabiye Atölyesi’nde unla ve şekerle buluştu. TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği ve Torch Restoran işbirliği ile düzenlenen atölyede çocuklar, bir yandan bayraklarını salladılar, bir yandan da kendi 
kurabiyelerini yapmanın keyfine vararak bayram coşkusunu yaşadılar. Bilkent Otel’in pasta ustalarının eğitmenliğinde yapılan kurabiyeler, Torch 
Restoran fırınlarında piştikten sonra afiyetle bir güzel yenildi.

Ege Yemekleri Haftası ile 

batıdan gelen lezzet esintisi…
20-25 Nisan tarihleri arasında Torch Restoranda düzenlenen Ege 

Yemekleri Haftası, konuklarımızın damaklarında keyifli ve unutulmaz 

tatlar bıraktı. Lezzet ustalarının hazırladığı menüde yer alan 

yemeklerden bazıları şöyle idi; domates, soğan, firik buğdayı ve kuzu 

etinin eşsiz buluşması ile Kuzukulağı Çorbası, sarımsak, zeytinyağı, 

limon sos ve balzamik sossuz düşünülemeyen Deniz Börülcesi, lav 

taşı içerisinde taze otlarla pişirilip lav taşında servis edilen Otlu Levrek 

Fileto. Ege Bölgesine has birbirinden doyumsuz karışımı ve kokuyu 

içinde barındıran Güveçte Karışık Ot Kavurması, Karışık Otlu 

Börek, İncir Tatlısı ve daha nicesi, bir hafta boyunca Torch Restoranın 

müdavimlerinin ve yeni misafirlerinin beğenisine sunuldu.
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TEDÜ

TEDÜ’de yeni fakülte ve bölümler...
TEDÜ 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle akademik anlamda da büyümeye devam ediyor. 

YÖK’e yapılan başvuru sonucunda Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, fakültenin ortak programı dışında, İngilizce Öğretmenliği 
diploma programı açılması için onay alınmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için İngilizce Öğretmenliği diploma programına öğrenci kabul 
edilecektir.

TED Üniversitesi’nin mevcut İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiş ve YÖK’e yapılan 
başvuru sonucunda aynı fakülte altında Psikoloji Bölümünün açılması ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı için Psikoloji diploma programına öğrenci 
kabul edilmesi için onay alınmıştır. Fakültede daha önce Uluslararası İlişkiler olan bölümün adı ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 
olarak değiştirilmiştir.

TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin iki ayrı fakülteye ayrılması talebi de onaylanmıştır ve bu yeni düzenleme ile Mimarlık programı, 
Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alacaktır. 

Erasmus Öğrenci Ağı Genel Kurul Öncesi 
"Ulusal Temsilciler Toplantısı" 
Avrupa’nın en büyük öğrenci sivil toplum kuruluşlarından Erasmus Öğrenci Ağı’nın her yıl farklı 
ülkelerde gerçekleşen Genel Kurul Öncesi Ulusal Temsilciler Toplantısı (Pre-AGM CNR) bu yıl 13-
15 Nisan 2015 tarihlerinde TED Üniversitesi’nde gerçekleşti. 

“Öğrenciler öğrencilere yardım ediyor” mottosuyla gönüllülük esasına dayanarak kurulan ve kâr 
amacı gütmeyen Avrupa’nın en büyük öğrenci sivil toplum kuruluşlarından Erasmus Öğrenci Ağı 
(Erasmus Student Network-ESN)’nın her yıl başka bir ülkede yapılan genel kurulu (Annual General 
Meeting-AGM), 37 ülkedeki 473 yükseköğretim kurumundan 800 temsilcinin katılımı ile bu yıl 
Ankara’da gerçekleşti. Toplantının amacı, Erasmus+ Yükseköğretim Programı’ndan yararlanan 
öğrencilerin değişim için gittikleri ülkelere uyum süreçlerini kolaylaştıran, kültürlerarası diyaloğa 
katkıda bulunan Erasmus Öğrenci Ağı’nın bir sonraki yıl için hedeflerini belirlemek ve daha etkin 
çalışması için gerekli eylemleri şekillendirmek. 

Toplantının ilk etabı olan Genel Kurul Öncesi Ulusal Temsilciler Toplantısı (Pre-AGM CNR), Erasmus 
Öğrenci Ağı-TEDÜ’nün ev sahipliğinde 13-15 Nisan 2015 tarihleri arasında, TED Üniversitesi’nde 
gerçekleştirildi. TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun açılış 
konuşmasını yaptığı etkinlikte katılımcılar, 16-19 Nisan 2015 tarihlerinde Erasmus Öğrenci 
Ağı’nın Genel Kurulunda görüşülecek konuları ele alarak genel kurula sunulacak 2015-2016 yılı 
taslak eylem planını hazırladılar. 

TED Üniversitesinde II. Ulusal Bilim Festivali gerçekleştirildi.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Komisyonunca desteklenen ve 12 ülkede uygulamaları yapılan “Chain Reaction” 

projesi etkinlikleri devam ediyor. Proje kapsamında liselerde yürütülen 2. yıl mesleki eğitim ve sınıf içi uygulamalarının tamamlanmasının ardından 

14 Mart 2015 tarihinde TED Üniversitesi kampüsünde “II. Ulusal Bilim Festivali” gerçekleştirildi. 

TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun açılış konuşmasını yaptığı festivale 13 liseden 300 öğrenci veli ve öğretmen 

katıldı. Öğrencilerin fizik ve biyoloji dersleri kapsamında yaptıkları araştırma ve sorgulama tabanlı 44 etkinlik ve rol model bilim insanlarının 

konuşmalarının yer aldığı festivalde öğrenci, veli ve akademisyenler bilim ve sorgulama dolu bir gün geçirdi. 
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“WARM-UP” Mimarlık Stüdyosu’na kayıtlar başladı!
6-7 Temmuz 2015 tarihleri arasında, ODTÜ ve TED Üniversitesi mimarlık bölümleri tarafından düzenlenen ve Ankara’da gerçekleştirilecek olan 
programda, lise eğitimini tamamlayarak Lisans Yerleştirme Sınavları’na (LYS) girmiş olan adaylar mimarlık eğitimi ve üretim ortamını deneyimleme 
fırsatı bulacak. 70 kişilik kontenjanın bulunduğu programa son kayıt tarihi 3 Temmuz 2015. Detaylı bilgi ve başvuru formu için: https://archwarmup.
wordpress.com/

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü TED Üniversitesi’nde 
kutlandı.
TED Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen söyleşilerin konuğu Sn. Songül 
Öden oldu. Öğrencilerle interaktif bir konuşma yapan Öden, Birleşmiş Milletler’deki görev tanımını anlattı. BM ile gerçekleştirdiği çalışmalardaki 
tecrübelerinden bahseden Öden söyleşisine TEDÜ öğrencilerinin ve davetlilerin sorularına yanıt vererek devam etti. Öden konuşma öncesinde 
TEDU Radyo’nun konuğu oldu ve bir söyleşi gerçekleştirdi. 

İkinci konuşmacı olarak Tüm Kadın Lobisi kurucularındanTED Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Mualla Çelik Hıdıroğlu yer aldı. Şiddeti 
engellemede çözüm sürecine değinen Hıdıroğlu, istatistiki bilgiler de sundu. 

Üçüncü konuşmacı olan TEDÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyeni Sn. Doç. Dr. Zuhal Yeşilyurt Gündüz “Türkiye'de Kadın Olmak - Beden 
Siyaseti, Muhafazakarlık, Kadın Kıyımı “ konulu sunumunu gerçekleştirdi.

TED Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Belgesel Gösterimi 
ve Söyleşi Etkinliği
Engelli Kadın Derneği, “Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları” Projesi kapsamında, engelli kadınların deneyimlerinden yola çıkılarak 
Trabzon Sinema Derneği ile (Sinezon) birlikte hazırladığı “Biz de Varız” Belgeseli, TED Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen bir 
etkinlikle 29 Nisan 2015 Çarşamba günü TED Üniversitesi Fatma-Semih Akbil Kültür Merkezi, Ahmet Ersan Konferans Salonu’nda öğrenciler ve 
davetllerle buluştu.

TED Üniversitesi’nde, engelli öğrencilerin yanısıra tüm öğrencilerin, üniversite tarafından kendilerine sunulan öğrenim programlarında katkıda 
bulunmak üzere farkındalık oluşturmaya yardımcı olmak üzere yapılan etkinlik sonrasında, belgeselin yönetmeni ve oyuncuları ile bir de söyleşi 
gerçekleştirildi.
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DIŞ HATLAR

Amatörlükten Profesyonelliğe Geçiş Serüveni
Ted Ankara Koleji'nde keşfedilen yeteneğini, Berklee'de profesyonelliğe taşıyan

Akın Orbay'12 ile müzik hakkında bir söyleşi yaptık.

Akın Orbay'ı kısaca okurlarımıza tanıtır 
mısınız?
20 yaşında Amerika’da müzik prodüksiyon 
öğrencisi ve davulcuyum. 1994 yılında 
Ankara’da doğdum, ve Boston’a gelinceye 
kadar hayatım orada geçti. 2012’de TED 
Ankara Koleji’nden mezun olup, müzikle 
uğraşmak ve derinlemesine öğrenmek için 
Boston’a Berklee College of Music’e geldim, 
ve son üç yıldır burada yaşıyorum.

TED Ankara Koleji’ne girişiniz nasıl oldu?
İkinci sınıfta okul değiştirmek için hem 
Bilkent’in, hem de TED Ankara Koleji’nin 
sınavına girmiştim. İki okula da girmeye hak 
kazanmıştım, fakat ailem beni TED Ankara 
Koleji’ne yönlendirdi. Başta ablam olmak 
üzere kuzenlerim de TED Ankara Koleji 
mezunu, ki zaten TED Ankara Koleji çok koklu 
ve prestijli bir okul, bu yüzden oraya geçmeye 
karar verdim. Sonra da liseyi bitirene kadar 
oradaydım.

Müziğe ilginiz nasıl başladı? Yönlendirmeler 
oldu mu?
Müziğe başlangıcım TED Ankara Koleji’ndeki 
müzik hocamın yönlendirmesiyle oldu. 
Üçüncü sınıfta, Canan Torun bir şekilde 
müziğe başlamamı önerdi. O sırada kendisi 
okulda keman kursları veriyordu, bu yüzden 
ben de kemana başladım. Kendisi daha sonra 
beni özel keman kurslarına yönlendirdi. 4 yıl 
da Serpil Besli’den ders aldım  Her ikisine de 
yönlendirmeleri ve emekleri için teşekkür 
borçluyum.

Müziği kariyer olarak seçmeye götüren 
süreci anlatır mısınız?
Aslında birkaç yıl öncesine kadar müzisyen 
olmak gibi bir fikir aklımda yoktu. Hatta özel 

Akın Orbay 1994 yılında Ankara’da doğdu. 

İlk ve ortaöğrenimini  TED Ankara Kolejinde 

tamamladı. Müzikle ilişkisi de müzik 

öğretmeninin yönlendirmesi sayesinde 

başladı. İlkokul yıllarında keman çalmaya 

başladıysa da onu asıl etkileyen enstrüman 

çalmaya daha sonradan başladığı davul 

oldu. Lisede IB programında eğitim 

gördükten sonra Berklee College of 

Musicde öğrenim hayatına devam etti ve 

amatör olarak başladığı müzik hayatına 

profesyonel olarak devam etti. Şu anda  

hala eğitim görmekte olan Akın davul 

konusunda ilerlemeye devam ediyor, aynı 

zamanda müzik yapımcılığıyla uğraşıyor.

derslere baslarken hocam bana konservatuara 
girmeyi düşünüp düşünmediğimi sormuştu, 
ve hayır demiştim. 13 yaşındayken, 
babamın bir arkadaşının evinde davul seti 
gördüğümde gerçekten etkilenip, kesinlikle 
davul çalmam gerektiğine karar vermiştim. 
Tabi bu kararda o zamanlar dinlemeye 
başladığım Metallica’nın da etkisi çoktu. İki yıl 
inat ettikten sonra kemanı bırakıp Teymuralp 
Merter’den davul dersleri almaya başladım. 
Kısa zamanda çalmak istediğim şarkıları 
çalışıyorduk, ve Teymuralp de beni ilerlemem 
için özellikle zorluyordu. Bir süre sonra zaten 
müzisyen olma fikri hem onun hem de 
benim tarafımdan ortaya atıldı, öğrendiklerim 
arttıkça davul çalma ve müzik yapma isteğim 
artıyordu. Bir yandan da iki arkadaşımla 
amatör bir grup kurduk, kendimizce şarkı 
yazıp kaydediyorduk. Fakat davul çalmak 
yanında grup provalarını ayarlamak, 
insanları şarkı yazmaya yönlendirmek, onları 
düzenleyip kaydetmeye uğraşmak gibi 
işlerle de ilgim oluştu. Bunların hepsi iki üç 
yılda beni tamamen müzikle uğraşmaya 
yönlendirdi. Şansıma ailem ve arkadaşlarım 
beni inanılmaz biçimde destekledi. Bütün bu 
yönlendirmeler sonucu Berklee’nin sınavına 
girip kabul edildim.

Biraz da uluslararası deneyimlerinizi 
anlatır mısınız? Eğitim, çalıştığınız ünlüler 
gibi.
Eğitim için ilk kez 2010’da Amerika’ya 
geldim. Teymuralp her sene öğrencileriyle 
Amerika’ya iki-üç haftalık turlar düzenler, o 
sene katılmaya karar vermiştim. Berklee’nin 
Perküsyon Festivali’ne katılmıştık, beş gün 
boyunca gündüzleri seçtiğimiz tarzlarda 
derslere girip, akşamları kliniklere katılıp diğer 
öğrencilerle çalıyorduk. Zaten Berklee’ye 
gelmeye karar vermem bu festivalle oldu, 
okulu ve öğretmenleri görmek kesinlikle 
etkiliydi. Özellikle Caz eğitimi konusunda 
Berklee dünyadaki en iyi okullardan biri 
sayılıyor, bünyesinde bu dünyada bilinen 
isimler var. Aynı şekilde bir turla 2011 yılında 
Cleveland’da Drum Fantasy Camp adlı bir 
programa katıldık. Burada davul dünyasında 
ünlü isimlerle çalışma fırsatım oldu. Dave 
Weckl, Steve Smith, Peter Erskine, Gavin 
Harrison ve Chris Coleman ile ders yapıp 
çalabildik, ki bu davulcular dünya çapında 
çok önemlidirler. Bu festival sırasında Güney 
Hint müziğinden Caz’a, Gospel’dan Rock‘a 
kadar birçok tarzı ustalarından öğrenme 
şansımız oldu. 

Türkiye’de profesyonel anlamda müzik 
yaptınız mı?
Türkiye’de sahnede çalmak için birkaç fırsatım 
oldu, fakat profesyonel bir çalışmam olmadı. 
Zaten onun için Berklee’ye gitme kararı 
almıştım, ve vaktim çoğunlukla onun üstüne 
yoğunlaşmakla geçti. Bir yandan üniversite 
sınavları ve IB programına çalıştığım için buna 
fırsatım olmadı. Tabi birkaç kere barlarda ve 

13 yaşındayken, babamın 
bir arkadaşının evinde davul 
seti gördüğümde gerçekten 
etkilenip, kesinlikle davul çalmam 
gerektiğine karar vermiştim. Tabi 
bu kararda o zamanlar dinlemeye 
başladığım Metallica’nin da etkisi 
çoktu. 
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etkinliklerde çaldım. Ayrıca lisede beraber 
çaldığım birkaç müzisyen vardı, fakat bunlar 
profesyonel bir seviyeye çıkmadı.

Şu anda neler yapıyorsunuz? İleriye yönelik 
hedefleriniz nelerdir?
Şu an prodüksiyon dalında yoğun bir 
biçimde çalışıyorum. Bu dala yöneldiğimden 
beri lisede çaldığım grupta yapmaya 
çalıştığım şeylerin tam olarak bu olduğunu 
fark ettim. Şarkı yazmak, onu düzenlemek, 
çalacak ve kaydedecek insanları bulmak, 
mixleyecek, pazarlayıp satacak insanı 
bulmak, bu insanların hepsinin arasındaki 
iletişimi sağlamak, veya bu işleri kendisi 
yapmak, bir prodüktörün yapması 
gerekenlerdir. Bu başlıkların her birinde bu 
işin ustası olan bir insanla tartışabilecek 
seviyede olmak, her seviyenin farkında ve 
hakimi olmak zorundayız. Son iki yılım davul 
çalmanın yanında bu işi öğrenmekle geçti, 
ve bu konuda eğitimime devam etmek 
düşüncesindeyim, bu yaz için hedefim Los 
Angeles’ta bir stüdyoda staj yapıp, bu konuda 
deneyim edinmek. Üniversite sonrasında da 
hedefim Amerika’da kalıp yine prodüksiyon 
ve işin Music Business denen işletmesi 
üstüne bir Master programına girmek.

Fusion parçaları icra eden çeşitli grup 
çalışmalarınız var. Biraz açıklar mısınız? 
Örneğin Türk-Fusion, Caz-Fusion ne 
demek?
Fusion, 60’li yıllarda Caz müzikten çıkan 
bir türdür, Caz ve başka türlerin çeşitli 
yollarla birleşiminden oluşmuştur. Caz’ın 
yapısı yenilikçi olmak ve etkileşimdir, bu 
da benzer düşünce yapılarındaki müzik 
türlerini kendisine çekmiştir. En başta Rock 
müzikle çok etkileşimde bulunup Caz’ın 
gelenekselliğinden uzaklaşan müzisyenler, 
bu müziğin Caz’dan çıkıp kendi içinde bir tür 
olmasını sağlamışlardır, fakat Caz’ın (bence) 
temelini oluşturan yenilikçi ve doğaçlama 
özelliklerini korumuşlardır. Türkiye’de Caz 
çalan müzisyenler dinlendiğinde, onların 
da geleneksel Caz’dan farklı, hatta kabaca 
birbirlerine benzedikleri anlaşılabilir. Bu 
duruma Türk müzikleri eklendiğinde kendine 
has bir müzik ortaya çıkıyor. Bence bu türün en 
iyi örnekleri Hüsnü Şenlendirici’nin eski grubu 
Laço Tayfa, Erkan Oğur’un grubu Telvin, İlhan 
Erşahin’in New York ve İstanbul’da çaldığı 
müzik, Boston’da yasayan Berklee mezunu 
besteci Mehmet Ali Sanlıkol’un Caz albümü 
What’s Next? sayılabilir. Bunlar dışında Türk 
müziğinden etkilenmeden Fusion çalan çok 
değerli, Aydin Esen (yine Berklee mezunu, 
çok iyi bir insan ve müzisyendir), Sarp Maden 
gibi birçok müzisyen vardır. 2013 yılında 
burada bahsettiğim müzisyenlerin şarkılarını 
sunduğumuz bir resital düzenledik. Onun 
dışında da şu anda çaldığım grupla orijinal 
Caz Fusion müziği yazıp çalıyoruz, çoğu 
Funk ve Caz’a dayalı parçalar bunlar. Bunu 
yazdığım sırada okulda vereceğimiz ilk 
konsere iki hafta kaldı.

TED Ankara Koleji’nin müzik kariyerinizin 
oluşmasına katkıları oldu mu? Açıklar 
mısınız?
Müziğe başlamam TED Ankara Koleji 
sayesinde oldu, bu yüzden katkısı oldukça 
fazla. Lisede müzikle ciddi uğraşmaya karar 
verdiğimde, IB programında olduğum için 
seçmeli müzik dersim yoktu, ve genel ders 
yoğunluğu okul içinde aktif biçimde müzik 
yapmama engel oldu. Bunun yanında 
okulda yaşıtım müzisyenleri tanıyordum, 
beraber çalıyorduk, bu da o donemde farklı 
insanlarla çalmamı sağladı ve müzisyen 
olarak beni geliştirdi. Onun dışında Berklee’ye 
girmemde yine TED Ankara Koleji mezunu ve 
Berklee mezunu Mert Özcan’ın katkısı çoktur. 
Berklee’ye giden tanıdığım ilk kişiydi ve 
gelene kadar bana birçok konuda yardımcı 
oldu. 

Bu alanda kariyer yapmak isteyen 
arkadaşlarınıza, kardeşlerinize 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Ben tabii hala bir öğrenciyim, onun için 
vereceğim tavsiyeler kesinlikle tartışmaya 
açık, fakat yine de söylenebilecek çok şey 
var. Ne kadar yetenekli oldukları söylenirse 
söylensin, bir müzisyen, hatta herhangi bir 
sanatçı, üstüne çalışmadan bir yere gelemez. 
Yoğunlaşmak istedikleri alan ne olursa 
olsun, performans, şarkı yazmak, müzik 
yapımcılığı, hepsi çok çalışma ve kendini 
geliştirme gerektirir. Hayal etmenin, büyük 
düşünmenin yanı sıra gerçekçi de olmak 
gerekir, müzik piyasası (benim gördüğüm 
kadarıyla) acımasız ve rekabet çok. Bunun 
bir uzantısı olarak iletişime açık, atılımcı ve 
fırsatları değerlendiriyor olmak gerekir. Müzik 
piyasasında başarandan çok başaramayan 
vardır. Fakat en önemlisi, bu yoğunlukta  
kendimizi kaptırmamaktır, çünkü müzik 
sosyal ve insancıl bir uğraştır, sadece odaya 
kapanıp müzik yazmaktan, bir programla 
uğraşmaktan veya enstrüman çalışmaktan 
ibaret değildir, bütün bu karmaşada yaşamayı 
ve tecrübe etmeyi unutmamak gerek. Bu son 

noktayı gerçekleştirme fırsatı olunca genelde 
müzikle iç içe oluyor, bu yüzden değerini 
bilmek gerek.

Bu güzel söyleşi için teşekkür ederiz. Son 
olarak eklemek istediğiniz hususlar var mı?
Ben teşekkür ederim, benim için de keyifliydi. 
Bir husus eklemek istersem eğer, Türkiye’deki 
müzik eğitimine yönelik olur. Türk eğitim 
sisteminin herhangi bir noktasında müzik 
eğitiminin değeri yok denecek kadar az. 
İlkokulda çocuklardan sadece blok flüt 
çalmaları isteniyor, ve bunun dışında teorik 
bilgi verilmiyor, müzik üstüne düşünceler 
kurulmuyor, tartışılmıyor. Haliyle müzik 
dersi çoğu öğrencinin gözünde ya boş 
ders, ya da vakit kaybı oluyor. Bu noktada 
ilgisi alınamayan çocuk zaten sonradan 
müzikle uğraşmaya tenezzül etmiyor. 
Müzisyenliğin toplumca ciddi bir meslek 
olarak görülmemesi zaten bir öğrencinin 
bununla hobi ötesinde uğraşması ihtimalini 
bitiriyor. Üniversite okuma imkanı olan 
insanlar ülkede geçim garantisi olan, toplum 
gözünde tercih edilen mühendislik veya 
hukuk gibi dallara yöneliyor, imkanı olmayan 
çoğunluk için ise zaten değersizleştirilmiş 
sanat varlığını yitiriyor. Bireyin çevresi 
tarafından fazladan bir çaba gösterilmezse, 
ki burada bir ilgi veya yeteneğin fark 
edildiğini farz ediyorum, birisinin müzisyen 
olması, veya ona sunulanların dışında müzik 
dinlemesi mümkün olmuyor. Bunun ucu 
gerçekten müzisyen olmak isteyen, bu 
durumdaki istisnai insanlara çıkıyor, toplum 
gözünde mesleğinin değeri neredeyse 
sıfır olan bu insanlardan imkanları olanlar 
genelde yurtdışına gidiyor, gidemeyenler 
ise müzikal olarak gerçekten sınırlı ve 
çeşitsiz bir piyasada hem geçinmeye hem 
de kendi müziklerini yapmaya çalışıyorlar. 
Türkiye’de müzik eğitiminin bence yeniden 
düşünülmesi ve planlanması gerekiyor. 
Müzik geçmişi ve bilgisi bu kadar geniş olan 
bir kültürde müziğin ve müzisyenin değersiz 
olması kabul edilemez, özellikle içinde bu 
kadar çok ve çeşitli yetenek barınıyorken.
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Kolej Bandosu 50. yaşını Kutluyor!
Vol.2 1975-1990

Kuruluş yıllarında müzik öğretmeni Sn. Nevzat Özgül ile çalışmaya başlayan bando öğrencilerine ilk dersleri askeri okullardan yarı zamanlı olarak 
görevlendirilen bandocu subay/astsubaylar vermekte idi. 1970’li yılların başından itibaren ise bando hocası olarak Sn. Hüseyin Alpaslan ve Sn. 
Süleyman Aydemir görevlendirildiler. Hüseyin Alpaslan tüm nefesli ve vurmalı çalgıların eğitmenliğini yaparken Süleyman hocamız sadece 
trompet, trombon vb. nefesli sazların eğitimini üstlenmişti. Bu görevlendirilmeler ile birlikte ortaokul binasının arka bölümünde yer alan (küçük 
spor salonu yanındaki) 3 küçük ve 1 büyük çalışma odası, 1 yönetim odası ve 1 küçük depo da okul yönetimi tarafından bandoya tahsis edilmişti..

Hüseyin ve Süleyman hocaların yoğun çalışmaları süresince bandonun hem öğrenci mevcudu hem de repertuarı çok hızlı bir biçimde artmıştır. 
Öğrenci sayısındaki artışta ve repertuarın zenginleşmesinde, öğle yemek araları ve ders çıkışı sonrası grup çalışmaları ile okul yönetiminin 
öğrencilerin müzik dersleri ve rehberlik saatlerinde de bandoya gitmelerine ve çalışmalarına izin vermeleri önemli rol oynamıştır. Bando repertuarı 
içinde İstiklal marşımız ve Kolej marşımızın yanı sıra Selimiye Marşı, Silahlı Kuvvetler Marşı, Gölcük Marşı, Bursa Işıklar Marşı vb. tören süresine ve 
anlamına uygun olarak çalınıyordu.

Okulun açılış/kapanış törenlerinin ve yılsonu müsamerelerinin vazgeçilmezi olan kolej bandosu, zaman içerisinde performansını icra edeceği çok 
değişik platformlar da bulmuştur.  Bunların başında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarında TRT’nin düzenlediği uluslararası çocuk 
şenliğinde okulumuzu ve ülkemizi temsil etme görevi bulunmaktadır. Kolej bandosu bu şenliklerde değişik ülkelerden gelen öğrencilerle birlikte 
resmigeçitlerde görev almış, ayrıca birçok halk türküsünü (Madımak, Bitlis’te Beş minare vb.) icra ederek halk müziğimizin tanıtılmasına da katkıda 
bulunmuştur. Kolej bandosunun katıldığı diğer bir aktivite ise Kızılay’ın kuruluş yıldönümlerinde kimi zaman Atatürk Bulvarı boyunca yürüyerek, 
kimi zaman da bir kamyonet arkasında (ve tabi marşlar çalarak) Ankara’nın değişik semtlerine müzik ziyafetini götürmesidir.

ZAMANDA YOLCULUK

Mayıs 1983

23 Nisan 1981 1981 Ortaokul Bayrak Töreni
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1980 li yılların başından itibaren Hüseyin Alpaslan ve Süleyman Hocanın emekliye ayrılmaları sonrasında yine bir askeri bandocu olan Sn. Hayrettin 
Yalım görevlendirilmiştir. Sn. Hayrettin Yalım ile bando çalışmaları değişik bir boyut kazanmış repertuar genişletilerek katlım sağlanan gösterilere 
yenileri eklenmiştir. Bu gösteriler içerisinde özellikle Ankara Koleji spor takımlarının (basketbol, voleybol vb.) yaptıkları maçlara eşlik etmek, Cumhur 
Senfoni Orkestrası konser salonunda yılsonu konserleri düzenlemek sayılabilir. Özellikle maçlarda bando eşliğinde hep bir ağızdan söylenen 
aşağıdaki dörtlük bugün mezun/okuyan tüm kolejlilerin hafızalarında yer almaktadır: 

Sımsıkı taş gibi, sımsıkı taş gibi, dağ gibi dağ gibi dağ
Dimdik dimdik, Kolej geliyor şimdik !

Yine Sn. Hüseyin Alpaslan ve Sn. Hayrettin Yalım hocaların çalışmaları süresince bando öğrencileri arasından küçük caz veya pop müzik grupları 
oluşturulmuş, bu gruplar okul yılsonun gösterileri, mezunlar derneğinin kuru fasulye günleri ve diğer özel günlerde çalışmalarını sergileyerek büyük 
beğeni toplamışlardır. Bir müzik aleti çalmayı bandodan öğrenen birçok öğrenci okulun diğer sanatsal aktivitelerinde de (yılsonu tiyatro, müzikal 
gösterileri vb.) yer alarak hem sanatsal üretkenliklerini zenginleştirmede hem de diğer çalışmalara destek olmada önemli fırsatlar yakalamışlardır. 
Bu öğrencilerin birçoğunun bugün ülkemiz müzik sektöründe önemli görevlerde oldukları bilinmektedir (Bkz. TED Ankara Kolejliler, Sayı 119, sayfa 
48-49 Altan Kalmukoğlu röportaj)

Sonuç olarak, kuruluşunda belki de küçük bir müzik topluluğu olarak çalışmalara başlayan TED Ankara Koleji bandosunun, günümüze kadar 
yüzlerce gencin müzikle tanışmasına, hobi olarak bir müzik aleti çalmasına ve belki de zaman içerisinde profesyonelleşerek bir meslek edinmesine 
imkân tanıdığı açıktır.  Kaldı ki,  bu şekilde bir paylaşım ile şekillenen o dönemlerdeki arkadaşlıkların çok uzun yıllar hiç sarsılmadan devam ettiğini 
de söylemek hiç te yanlış olmayacaktır. Bu nedenle başta yukarı da isimleri geçen bando hocaları olmak üzere bu konuda emeği geçen tüm okul 
yöneticilerine teşekkürlerimizi sunarız.

Caz Orkestra 1980

29 Ekim 1978 Hipodrom Geçit Töreni
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ZAMANDA YOLCULUK

Cenk Soyak'86
Aslında herşey bir özentiyle başlamıştı diye hatırlıyorum. Bahadır bir gün sınıfa elinde bir kutuyla gelip içinden parıl parıl gümüş rengi bir 
trompet çıkartıp "ben artık Bando'dayım" demişti... Eh tabi Haluk ve ben de bu durumdan geri kalamazdık. Aslında hangimiz daha önce başladık 
hatırlamıyorum ama o sıralarda Haluk bağlama ben blok flüt çalıyordum. Bir de tabi Cuma günü son dersler izinliydik ya da o çok havalıydı. Kolej 
bandosunda atılan bu adımdan şu anda hem kendim hem de çocuklarım için müzikle ve müziğin getirdiği arkadaşlık, dayanışma ve kültür 
ortamıyla dolu bir yaşam çıktı. Teşekkürler TED. Teşekkürler bandodaki hocalarım, ağabey ve ablalarım.

Kemal Gökakın '84
Okul yıllarımda bandoda Tenor Saksafon çalardım. TED Ankara Koleji Bandosu okul içinde ayrı bir okuldu. Bandocular özellikle ortaokul hazırlık 
sınıfından itibaren Koleje başlayanlar arasında yaygındı ve yedi yıl bandoda çalarlardı. En önemli özelliği, bandoda beraber çaldığınız hem üst 
sınıfları, hem de alt sınıfları en az kendi sınıf arkadaşınız kadar iyi tanımanızdı. Bugün sahip olduğum arkadaşlar işte hem üst sınıflardan hem de 
alt sınıflardan bandoculardır. Dolayısıyla Kolej bandosu bizlere yalnızca birer yetenek, birer kimlik kazandırmadı. Günümüze kadar gelen candan 
dostluklar da oradan çıktı. Bizlerde büyük emekleri olan Hüseyin Alparslan ve Hayrettin Yalım hocalarımızı da rahmetle anarım.   

Haluk Baybaş’83 (Ortaokul)
Kolej yıllarımda bandonun arka arkaya sıralanan odalarının tarif edilmez bir çekiciliği vardı benim için.  Orada uzun zamanlar geçirdim. Cuma okul 
kapanış törenlerinde İstiklal Marşı ve Kolej Marşından sonra küçük konserler veriyorduk.  Bu konserlerde de orta çaplı bir seyirci kitlemiz olurdu.  
Birkaç hayranım da yok değildi hani. Çeşitli bayramlarda ve Kolejin 50’nci yıl kutlamalarında da birçok yerde çalmıştık. Bu törenlerden çok keyif 
alıyordum.  Ortaokulda yapılan müzik gecesi için bir caz grubu dahi kurmuştuk. Çok beğenildiğini hatırlıyorum.  
Teşekkür ederim Kolej, teşekkür ederim Kolej Bandosu, teşekkür ederim Hayrettin Hoca, teşekkür ederim Bando arkadaşlarım.  

Başbuğ Yakar’87
TED Ankara Kolejindeki öğrencilik hayatımın ilk yılında (hazırlık sınıfında) müdürümüzün anonsuyla bandoya öğrenci alınacağı duyurulmuştu. 
İlk öğle arasında bando odasına koştum. Katılmayı arzu eden herkese şans tanıyorlardı ama kısa bir süre sonra gelenlerin çoğu bırakıyordu. 
Ben devam ettim çünkü müziği seviyordum. Ben sekiz yıl bandoda görev yapıp okuldan mezun olduktan sonra bile törenlere çıkmaktan çok 
keyif aldım. Mezuniyet törenlerimizde ve zaman zaman mezunlar olarak toplandığımızda trompetimle kolej ruhunu yaşamaktayım. Benim 
bando aşkımdan etkilenen oğlum Deniz orta birinci sınıfa başlar başlamaz bando odasına gidip bando hocamıza “Bizde aile geleneği, babamda 
bandocuydu bende bandocu olmak istiyorum” demiş. Üç yıldır bandoda görev yapıyor ve törenlerde yer alarak bizleri gururlandırıyor.

Hülya Şimşek Humphreys’83 (Ortaokul)
CSO'da kolej bandosu olarak İstiklal marşını çalmıştık. 23 Nisan veya 19 Mayıstı, tam gününü hatırlamıyorum. Çok sevinmiştim. Kolej bandosu 
sayesinde böyle güzel ve unutulmaz bir tecrübemiz oldu. Bir tören dönüşü Levent'in saksafonuyla bizlere otobüste çaldığı Azize hala 
kulaklarımdadır. Kolej bandosunun aşıladığı müzik sevgisini ben de kızlarıma aşıladım. Onlar da birer müzik aleti çalmayı öğrendiler.

Gamze Demiröz İlalan’87
Kolej bandosuna Rahmetli Babamın teşvikiyle katıldım. Güzel anılar ve dostlar biriktirdim. Küçücük yaşımızda boyumuzdan büyük işler 
başardığımızı, Kolej bandosunun bana kattıklarını mezuniyetimden 28 sene sonra çok daha net görebiliyorum. Bu güzel tecrübe için herkese çok 
teşekkür ederim.

Mustafa Kemal Peser’83
Her akşam Hayati ile beni rahmetli Alparslan Hoca krem rengi Reno marka arabası ile eve bırakırdı. Hayati için de gelmediği akşamlar “kerata 
basket takımına girdi, eskisi gibi gelmiyor!” der, içlenirdi.

Hayati Üstün’83
Bandoda yediğim köftenin tadını unutamıyorum. Annem öğle arasında trompet çalabilmem için sefer tasında köfte koyardı, hemen yiyip trompet 
çalabileyim diye. Ortaokulda her öğle arasında ve okul sonrasında bando odasına koşarak giderdik Kemal’le, bir dakika fazla çalabilmek için. Bize 
Bandoyu sevdiren rahmetli Hasan Hüseyin Alparslan Hocamızı da rahmetle anıyorum.

Levent Kurtoğlu’83
Bando benim hayatımı gerçekten çok etkiledi. Mezuniyet sonrası aile işimizdeki olumsuz gelişmeler sonrasında senelerce müzik sektöründe 
değişik işler yapıp, müzik mağazaları açmama zemin hazırlamıştır. 

Umay Gücük Şaplakoğlu’85
Bandoda olmak her sabah okula büyük bir hevesle gitmemi sağladı, şimdi ortaokulu düşündüğümde en çok hatırladığım bando arkadaşlarım ile 
geçirdiğim müzik dolu anlardır.

29 Ekim 1980 1982
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Halil İbrahim Dural’83
Bando ile ilgili ilk hatırladığım,  hazırlık sınıfında iken Müdür yardımcısı Yılmaz Narbay ve rahmetli Hüseyin Hocanın sınıfları gezerek öğrenci 
toplamasıdır.  Bandoya orta ikinci sınıfta trombon çalarak başladım ancak daha sonra davula/zil çalmaya karar verdim. Ondan sonra bandodan 
daha da zevk almaya başladım. 23 Nisan, 19 Mayıs ve 29 Ekim törenleri, ağır davulu yere indirmeden taşımama rağmen çok keyifli geçiyordu. 
Herkes dersteyken biz provalarda oluyorduk. Pazartesi birinci ders ve Cuma son derslere girmemeyi de diğer günlerin kazancı sayıyorduk 
ancak yanılmışız. Asıl kazançlarımızın farkında değilmişiz. Yine bir 23 Nisan töreninde, Cebeci Stadyumunda bütün provaların eziyetini Kolej 
Bandosunun çekip, son gün kutlama komitesi tarafından kenara çekilmemiz ise hepimizin hafızasındadır. Bando ve bandocuları koruyan kollayan, 
lise müdürümüz Sn. Kıvılcım Kamgözen’nin cenazesi için bandonun yaptığı hazırlıklar ve bandocuların o anki duyguları da çok özel durumlardır. 

Erhan Yenigün’83
1976-1983 yılları arasında Kolejimiz bandosunda alto saksafon çalarak görev yaptım. Lise son sınıfta ise bu güzide grupta şeflik yapma imkânım 
oldu. Hayatımın en güzel saatleri bandoda çalışarak veya törenlerde ve konserlerde çalarak geçirdiğimiz saatlerdir. Müzik sevgisini, müzik ile 
şekillenen arkadaşlıkları, sorumluluk duygusunu, öğrenme ve az da olsa bildiklerini  bir başkası ile paylaşma zevkini ilk olarak bando da yaşadım. 
Bu imkânı bana verdiği için tüm TED Ankara koleji yöneticilerine teşekkür ediyor, öğretmenlerimiz Sn. Hüseyin Alpaslan ve Sn. Hayrettin Yalım'ı 
rahmetle anıyorum. 

Şafak Tavkul’82
Dedem kanun, büyük dayım keman, küçük dayım gitar çalardı. Ben de ilkokulda mandolin çalarak katıldım onlara. Ama kalbim nefesli sazlardan 
yana atıyordu. Blok flüt, kaval gibi şeyler kesmedi. Tam o sırada Kolejin bir bandosu olduğunu öğrendim. Hemen dahil oldum.Önce bariton, sonra 
trombon çaldım orada.  Yedi sene boyunca hemen her gün gittiğimiz müthiş bir okuldu Bando. Bana kalırsa bir korservatuardı. Orkestra içinde 
müzik yapmayı, birbirinin sesini örtmeden enstruman çalmayı orada öğrendik. Nota okumayı, yazmayı da. Bu gün bir sürü konservatuar mezunu 
arkadaşımdan daha hızlı nota yazdığımı söyleyebilirim. İki hocamızın da emekleri inkar edilemez ama en çok bando arkadaşlarımızın emeği var 
üzerimizde.  Çünkü bugün anlıyorum ki en iyi öğrenme metodu birlikte çalmakmış.

Zafer Çehreli'87
Ben, silindir şapkalı kırmızı üniformalarla  törene çıkılan Hayrettin Hoca döneminde bandodaydım. Güçlükle taşıyabildiğim baritonla başlayan 
yolculuğum, uzun yıllar si bemol trombonla devam etti. Törenler bizimle açılıp kapanır, maçlar bizimle ruh bulur,  bayramlar, resmi ve konserler 
bizimle renklenirdi. Bando, apayrı bir kültürü ve geleneği olan, okul içinde bir okuldu. Mensubu olabilmek benim için büyük bir onur.

Hazırlayanlar: Gamze Demiröz İlalan’87, Erhan Yenigün’83

23 Nisan 1978
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“Devlet Tiyatrolarında Bir İlk”
Göktuğ Tolga Demiralp'99… 
Engelli olduğu için konservatuvara alınmayan Göktuğ Tolga Demiralp'99, Ankara Devlet 

Tiyatroları’nda dışarıdan başrol oynayan ilk kişi oldu. "Nihayet Bitti" adlı oyunun bedensel engelli 

sanatçısı Tolga Demiralp "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Tolga Demiralp 1981 Ankara doğumludur. 
İlk, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde 
okumuştur. 1999 yılında Bilkent Üniversitesi  
İşletme bölümünü kazanmış ve 2003 senesinde 
mezun olmuştur. Tiyatronun yanında aynı 
zamanda Deloitte gibi kurumsal firmalarda 
profesyonel iş deneyimleri olmuştur ve şuan 
Hewlett Packard (HP)’de profesyonel iş hayatına 
devam etmektedir. Demiralp, 17 yaşında geçirdiği 
trafik kazası nedeniyle bir süre tiyatrodan kopmak 
zorunda kalmıştır fakat; içindeki tiyatro sevgisi hiç 
sönmemiştir. Üniversiteden mezun olup, çalışmaya 
başladıktan sonra Ahmet Mümtaz Taylan, Meltem 
Cumbul gibi ünlü sanatçıların yanı sıra birçok 
Devlet Tiyatrosu sanatçısından özel dersler 
almıştır.  Demiralp, ilk defa Devlet Tiyatroları’nda 
2008-2009 sezonunda ‘Gitar’ adlı oyunda başrol 
oynamıştır. ‘Nihayet Bitti’ isimli oyunda ise ikinci 
başrolüyle seyirci karşısına çıkmıştır.

Amacım engelli olarak da tiyatro 
içerisinde yer alınabileceğini 
göstermek ama profesyonel olarak!

KÜLTÜR - SANAT

Sayın Demiralp kendinizi kısaca tanıtır 
mısınız?
1981 Ankara Doğumluyum. İlk ortaokul 
ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudum. 
Akabinde 1999’da Bilkent Üniversitesi 
İşletme Bölümü’ne girdim ve 2003 
senesinde mezun oldum.

On yedi yaşında kaza geçirdiniz ve 
yaşamınıza engelli olarak devam etmek 
zorunda kaldınız.  Peki tiyatro aşkınız nasıl 
başladı? Günümüze kadar yaşadığınız 
süreci bizimle paylaşır mısınız?
17 yaşımda bir trafik kazası geçirdim. Aslında 
kazadan önce de tiyatroya hep ilgim vardı 
fakat kaza sonrası konservatuara girmek 
kısmet olmadı. Dışarıdan eğitimime devam 
ettim, ünlü kişilerden ders aldım. Yıllardır 
tiyatronun içindeyim. Amacım engelli olarak 
da tiyatro içerisinde yer alınabileceğini 
göstermek ama profesyonel olarak!

Tek kişilik oyun oynamak daha zor mu? 
Başta zor ama oyuna alıştıkça ve ısındıkça 
kolaylaştı aslında. “Nihayet Bitti” benim 
Devlet Tiyatroları’ndaki 2. tek kişilik oyunum. 
2008 ve 2009 yıllarında da “Gitar” adlı oyunu 
oynamıştım.

Bu arada Devlet Tiyatrolarını da böyle 
bir sosyal sorumluluk projesi başlattığı 
için kutlamak gerek, bu sayede sizin 
gibi yetenekler kazanılıyor. Bu konuda 
söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
Devlet Tiyatroları’na öncelikle teşekkür 
ediyorum bu imkanı verdikleri için, kolay 
olmadı tabiki ama; karşılıklı güven sayesinde 
bu günlere geldik. Türkiye’de bunu ilk 
başaran kişi benim.

Ankara Devlet Tiyatroları’nda dışarıdan 
başrol oynayan ilk kişi olmak, engelli bir 
sanatçı olarak yılın En İyi Erkek Oyuncusu 
seçilmek, oyunun, oyuncularının bedensel 
engelli olması açısından repertuara 
alınan ve sürekli oynanan, dünyada ilk 
ve tek tiyatro oyunu olması gibi birçok 
“ilklere” imza attınız. Duygularınızı anlatır 
mısınız?

Yılın “En İyi Erkek Oyuncusu” ödülü, şuana 
kadar yaptığım oyunlar ve projeler için 
Güven Sanat Akademisi tarafından verildi, 
teşekkür ediyorum. Bunu başardığım için 
mutluyum.

Daha önce başrol oynadığınız “Gitar” adlı 
oyun da bir başarı öyküsü. “Nihayet Bitti” 
adlı oyundaki performansınız tavan yaptı. 
Bize bu oyunlardan, özellikle “Nihayet 
Bitti ”den bahseder misiniz? Yazarın ve 
sizin çıkardığınız mesaj nedir?
“Nihayet Bitti” ile gerçek seyirciye daha çabuk 
ulaşabildik, oyun daha çok duyuldu. Aslında 
“Nihayet Bitti”nin hikayesi biraz farklı. Oyunu 
kendim buldum ve Devlet Tiyatroları’na 
teklif olarak götürdüm. Tesadüfen 
kitapçıda gezerken gördüm ve okumaya 
başladığımda çok etkilendim. Daha sonra 
Devlet Tiyatroları’na  götürdüm öneri 
olarak, telif hakları alındı, gerekli prosedürler 
uygulandı ve şuan karşınızdayım. “Nihayet 
Bitti”den bahsetmek gerekirse;  her insanın 
içinde olan bıkkınlık oyunda oldukça göze 
çarpıyor. Aslında oyunda sürekli geçen 
“ölmek istiyorum” cümlesini herkesten 
duyarız, hayatta her zaman herşey süt liman 
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gitmez. Oyun karakterinin hayatı aslında her 
açıdan mükemmeldir fakat; ilginç bir şekilde 
karakter bundan sıkılmıştır. Herkesten 
nefret eden bir adamın sonunda nefret 
ettiği kişilere dönmesi ve bu yüzden ölmek 
istemesinin, dünyada daha fazla var olmak 
istememesinin hikayesini izliyoruz oyunda.

Hem iş hayatı hem de tiyatro zor oluyor 
mu? Bundan sonraki amacınız, hedefiniz 
nedir?
Şuan Hewlett Packard (HP)’de iki buçuk 
yıldır kurumsal satış danışmanı olarak 
çalışmaktayım. Öncesinde Deloitte’da 
çalıştım, daha önce ise bir nakliye şirketinde 
İthalat-İhracat yapmıştım.  Amacım engelli 
olarak da tiyatro yapılabileceğini göstermek 
ve Devlet Tiyatroları’nda engellilerden ve 

profesyonellerden oluşan ortak bir kadro 
kurmak aslında. 

Sizce bir gün Devlet Tiyatroları kadrolu 
oyuncusu olma ihtimali var mı?
Kadrolu oyuncu olma ihtimalim var tabiki. 
Aslında Devlet Tiyatroları’nda bir birim 
oluşturma hayalim var, engellilerden oluşan 
ve profesyonel kadrolulardan oluşan ortak 
bir kadro kurmak istiyorum. “Nihayet Bitti” 
onun örneklerinden biri, o yüzden daha çok 
seyirciye ulaştık. 

Engellilere, bilhassa genç engellilere 
tavsiyeleriniz, mesajınız ne olur?
Sanattan uzak kalmak büyük eksiklik bence. 
Mesela ben her akşam mutlaka kitap 
okurum. Oyunda vermek istediğimiz mesaj 
gençlerin popüler kültür etkisiyle yanlış 

gidişatını eleştirmek. Amacım ise gençleri 
sanata yönlendirmek. (Resim, tiyatro vs.) 

TED Ankara Koleji mezunu olarak camiaya 
neler söylemek istersiniz?  Kolejli olmanın 
yaşamınızdaki etkileri neler olmuştur?
Kolejli olmak bir ayrıcalıktır. Hayatımın her 
döneminde bana birçok kapıyı açtı, özellikle 
yabancı dil konusunda her zaman ayrıcalıklı 
hissettim kendimi. 

Bizim sormayı unuttuğumuz ya da sizin 
eklemek istediğiniz husus var mı?
Gençleri duyarlı olmak adına, empati 
kurmak adına, içlerinde yaşayan gerçek kişiyi 
bulmaları adına daha çok tiyatro izlemeye 
davet ediyorum. Gençler popüler kültürden 
çok çabuk etkileniyor, tiyatro onların kendi 
iç dünyalarını keşfetmeleri açısından da çok 
yararlı olacaktır. Sanattan uzak kalmak büyük 
bir eksiklik bence. Oyunda da dikkatinizi 
çekmiştir, “selfie”ye boğulmuş bir gençlik var 
ve oyunda da bunun eleştirisi yani popüler 
kültür eleştirisi yapılmaktadır. 

*Annesinin her oyunda ağladığını 
ifade eden Demiralp, “Demek ki 
onu inandırabiliyorsam işimi doğru 
yapıyorum."

*15.02.2015 Pazar günü Tolga Demiralp 
“Nihayet Bitti” adlı tiyatro oyununu TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği için özel 
olarak oynamıştır. Oyundan elde edilen 
tüm gelir burs fonuna aktarılmıştır. Tolga 
Demiralp’e TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği ve kendi adıma bir kez daha 
teşekkür ediyor ve başarılarının devamını 
diliyorum. 
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Marmara’dan Kaçış: Stelyanos 

Hrisopulos Gemisi (2013) • 10'16'

Antonio Cosentino hakkında
1994’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nden mezun oldu. 1996’da Hakan Gürsoytrak veMustafa 
Pancar ile Hafriyat Grubu’nu kurdu. Grup, 2006-2009 yıllarında 
işlettikleri bağımsız sanat inisiyatifi sergi mekânıHafriyat Karaköy’de 
16 sergi düzenledi. Cosentino, 1999-2001 yıllarında, kendi işlerinin de 
gösterildiği Yerli Malı, Yurttan Sesler ve Aileye Mahsustur sergilerinin 
küratörlüğünü yaptı. Son sergileri arasında, Anne Ben Beton Dökmeye 
Gidiyorum (Studio-X, İstanbul, 2015); Marmara’dan Gidenler (Bergsen 
& Bergsen, İstanbul, 2013) ve Teneke Şehir (Külah, İstanbul, 2013) 
bulunur. Türkiye ve yurt dışında birçok sergiye katılmış olan ve Hafriyat 
Grubu’yla birlikte Spare Time, Great Work (Platform 3, Münih, 2011) ve 
Tactics of Invisibility (Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Viyana; 
Tanas, Berlin; ARTER, İstanbul, 2010-2011) sergilerinde yer alan sanatçı 
İstanbul’da yaşıyor.

Antonio Cosentino’nun bu enstalasyonu, kullanılmış tenekelerden 
el yapımı bir gemi ile bu geminin İstiklal Caddesi ve Beyoğlu 
sokaklarından geçirilerek Boğaz’a indirilmesini gösteren bir videodan 
oluşur.

Bir mühendislik ürünü olan gemi, üstünde lunapark ve helikopter pisti 
gibi çeşitli mimari kurguları barındırır. Sanatçı, gemi imgesi üzerinden 
ironik bir anlatımla bu coğrafyadan gitmiş, gitmekte olan ve gitmek 
zorunda kalanlara dikkati çekerken Marmara Denizi’ni hem bir hareket 
noktası hem de bir geçiş rotası olarak ele alır.

Sanatçının esin kaynakları arasında, Sait Faik Abasıyanık’ın, oyuncak 
gemisi batırılan bir çocuğu anlattığı hikâyesi vardır. Cosentino, bu 
hikâye temelinde yazarın, Tanzimat’tan itibaren edebiyatta süregelen 
milliyetçiliğe ve azınlık tasvirlerine karşı duruşunu da hatırlatır. Sanatçı, 
geminin üretiminde kullandığı atık teneke malzemeyle ekosisteme 
ve İstanbul’un periferisinde bu malzemenin ekonomik değerine 
gönderme yapıp kent yaşamıyla paralellikler kurarak bir referans dizisi 
oluşturur. Enstalasyon, özellikle 1970’lerden günümüze şehrin maddi 
değişim hızı ve sosyo-kültürel dönüşümüne dair fikir verirken geçmişe 
ait mekânların kaybolmasının bireysel hafızaya etkilerini sorgular ve 
izleyiciyi, geleceği belirsiz bir “ideale doğru” yolculuğa çıkarır.

Aziz Nesin’in 100 yıllık arşivi “Ömrüne 

Sığmayan Adam” Sergisi
Edebiyat ve düşünce dünyamızın aydın yazarlarından biri olan 
Aziz Nesin’in yazılı ve görsel arşivi, doğumunun 100. yılı etkinlikleri 
kapsamında “Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin 1915-2015” 
sergisiyle ilk kez paylaşıma açılıyor. Nesin Vakfı tarafından düzenlenen 
sergide Aziz Nesin'e ait özel eşyalar, yazılar, kitaplar sergilenerek; 
Nesin'i edebiyatı, mizahı, hayat görüşü, politik duruşu ve geleceğe 
bıraktıkları açısından daha yakından tanıtmak amaçlanıyor. 
“Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin 1915-2015” sergisi 9 Haziran 
– 16 Temmuz tarihleri arasında Tophane’deki Tütün Deposu’nda 
ziyaretçilerle buluşacak.

Mehmet Güleryüz Retrospektifi
9 Ocak- 28 Haziran 2015
İstanbul Modern’in düzenlediği “Ressam ve Resim: Mehmet 
Güleryüz Retrospektifi”, sanatçının 1960’lı yıllardan 2010’lu yıllara 
uzanan kariyerinin bir dökümü niteliğinde. Sergi, Güleryüz’ün 
resimden desene, heykelden gravüre, tiyatrodan performansa 
uzanan zengin ifade arayışının gelişim ve dönüşümüne ışık tutuyor.
Eleştirel ve dışavurumcu üslubu ile yarım yüzyıldır Türkiye sanat 
sahnesinde kendisine özel ve ayrıcalıklı bir yer edinen Mehmet 
Güleryüz’ün sanatının merkezini insan ve onu çevreleyen sosyo-
politik koşullar oluşturuyor. 1938 yılında doğan sanatçı, figür temelli 
çalışmalarıyla Türkiye’deki sosyo-kültürel ve politik dönüşümün 
insanlar üzerindeki etkilerini eleştirel ve ironik bir dille dışavuruyor. 
Aile sevgisi, kadın-erkek ilişkileri, doğa ve canlılar, görsel ve sözel 
kültürü etkileyen tüm süreçler resimlerinde birer insanlık gerçeği 
olarak tanımlanıyor. Sanatçı izleyicisini tıpkı kendisi gibi tavır almaya 
ve yaşanan süreçlerle yüzleşmeye davet eden bir anlayışla sanat 
üretiyor.
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KİTAP AYRACI

"Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz, ama 
bazılarımız yıldızlara bakıyor."
dedi Oscar Wilde… Adeta “Seçimimizi yapalım: Ayaklarımızın altındaki bataklığı mı izleyeceğiz yoksa 

gökyüzündeki yıldızları mı?” der gibi.

İlk kitabı ‘Gölgede Kalanlar’ ile 2012 Orhan Kemal Öykü Ödülü’nü kazanan Suzan Bilgen Özgün'81’ün yeni 

kitabı “Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız” okurlarla buluştu. 

Ankara doğumlu. 1981 yılında Ankara Koleji'nden mezun 
oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünü 
bitirdi. Aynı üniversitenin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
Bölümü’nden yüksek lisans ile mezun oldu. UMAG Yazma, 
Uygulamalı Öykü, Roman İnceleme seminerlerini tamamladı. 
Senaryo yazım atölyesine devam ettikten sonra “Sinek 
Kral” isimli uzun metrajlı film senaryosunu yazdı. Notos, 
Özgür Edebiyat, 14 Şubat Dünyanın Öyküsü, Lacivert, Kül 
Öykü Karşın, Ada gibi çeşitli edebiyat dergilerinde öyküleri 
yayınlandı. 2008 yılında, Yılmaz Güney Kültür ve Sanat 
Festivali Öykü Yarışmasında “Babasız” isimli öykü ile 
mansiyon, 2009 yılında Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat 
Derneği, Kadın Öyküleri Yarışması’nda “Kırmızı Balık” isimli 
öyküsü ile birincilik ödülü kazandı. Yazar, “Yüzyıllık Perde” ve 
“Öyküden Çıktım Yola” isimli seçkilerde öyküleriyle yer almış 
olup ilk öykü kitabı “Gölgede Kalanlar” ile 2012 Orhan Kemal 
Öykü Birincilik Ödülü’nü kazanmıştır. Özgün, halen“Perşembe 
Edebiyat Grubu” ile yazma çalışmalarına devan etmekte ve 
çeşitli yazın atölyelerinde ders vermektedir.

İnsanın içine doğru, kazdıkça 
genişleyen, katmanlaşan öyküleriyle 
görmek istediğini görenlere, 
gördüğüne inananlara, bakmakla 
görmek arasında kalanlara farklı 
bir gökyüzünün de olabileceğini 
hissettiriyor, Özgün. Öykü 
karakterleriyle birlikte okur da 
yıldızlara bakmak istiyor.

İkinci öykü kitabınız için yola çıkarken 
Oscar Wilde’ın başlıktaki cümlesi mi 
size esin kaynağı oldu, yoksa dosyayı 
tamamladığınızda mı bu aforizmayla 
öykülerin örtüştüğünü farkettiniz? 
Öyküleri çok farklı dönemlerde, uzun 
denilebilecek bir zamana yayarak 
yazdım. Dosya olarak toparladığımda, 
değişik karakterlerin bakış açıları ağırlık 
kazandığından “bakış” ile ilgili bir isim 
düşünmeye başlamıştım. Öyküleri önden 
okumuş olan sevgili yazar arkadaşım Gamze 
Güller’in isim önerisi bana cazip geldi. 
Sadece şiirsel tınısı ve bana Van Gogh’un 
“Yıldızlı Gece” isimli tablosunu çağrıştırmış 
olması değildi buna sebep. Yaşam 
umutsuzluklarla dolu olabiliyorken bir yıldız 

gibi parlayan anlar da karşımıza çıkabiliyor. 
Önemli olan gökyüzü kadar sonsuz insanlık 
durumlarını, bambaşka bakış açılarını ve 
yıldızları kayıp gitmeden fark edebilmek… 
Bu anlamda da öykülerin bütünüyle kitabın 
isminin örtüştüğünü düşünüyorum.

İlk öykü kitabınız “Gölgede Kalanlar”ın 
bütün öyküleri 1. tekil şahsın ağzından 
anlatılıyor. Yeni öykülerinizde ise 
anlatıcıların da devreye girdiğini, 
hatta zaman zaman okura “sen olsan 
ne yapardın?” sorusunu incelikle 
sorduğunuzu görüyorum. Bu değişimi 
nasıl açıklarsınız?
Öyküleri yazan biri olarak açıklamam zor 
ancak şunu söyleyebilirim: Bu değişim 
bilinçli ama baştan planlı olmayan bir 
değişim. İlk kitabımı da bilen bazı okurlar, 
kullanılan teknik açısından beni daha cesur 
gördüklerini ilettiler. Bu değerlendirme tabii 
ki beni memnun etti ama açıkça ifade etmek 
isterim ki yazarken ben, “ya burada daha 
cesur bir teknik kullanayım” veya “çarpıcı 
ne yapayım?” diye yola çıkmıyorum. Yazma 
anında metnin bütünlüğüne ne uygunsa 
ve içimden nasıl geliyorsa öyle yazıyorum, 
sonrasında mutlaka öykünün demlenmesi 
ve üzerinde oynama süreci geliyor. Gölgede 
Kalanlar ile belki de ilk kitap olması nedeniyle, 

duygusal bağlantım daha fazlaydı. Bu 
durum da birinci tekil ağız anlatımı getirmiş 
olabilir. Yıldızlara Bakıyor Bazılarımız’da ikinci 
tekil yani sen diliyle anlatımı da kullandım ve 
metnin bütünlüğüne de uyuyorsa çok farklı 
bir ritmin yakalanabileceğini gördüm.

“Seçim” öyküsü, beni en çok etkileyen 
öykü. Sanki ardı ardına birçok kısa ve 
bağımsız öykücük biraraya gelmiş gibi. 
Ama yine de tek öykü. Bu öykü nasıl 
doğdu? 
“Seçim”, kitapta en çok ilgi çeken öykülerden 
biri. Daha önce yazmış olduğum ama film 
haline gelmemiş uzun metrajlı senaryomun 
bazı sahneleri ile ana karakterinden 
esinlenerek yarattığım ve sanki oyun 
oynarmışçasına, inanılmaz keyif alarak 
yazdığım bir öykü oldu. Farklı sahneleri 
birbirine bağlamak ve okuru da hep aynı 
anlatıcının diliyle sıkmamak için araya 
değişik bölümler ekledim. 

Bu kitapta da ilk kitapta olduğu gibi hem 
bireysel/kadın erkek ilişkisi, dostluk, çocuk 
ebeveyn ilişkisi gibi, hem de toplumsal 
konulara gönderme var. Toplumsal 
konularda belli bir seçiciliğiniz var mı? 
Gündem yazdıklarınızı ne kadar etkiliyor?
Hiçbir konuda belli bir seçiciliğim yok. 
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Bireysel veya toplumsal fark etmez, beni 
etkileyen, rahatsız eden, içimi kemiren 
kısacası bilinçli veya bilinçsiz meselem 
haline gelmiş her durum yazdıklarıma 
sızabilir. Öyle şeyler yaşanıyor ki insanın 
bunlardan etkilenmemesi için sadece ve 
sadece kendi dünyasına odaklı olması lazım. 
Benim tercihim, içselleştirdiğim meseleleri 
göze sokmadan, ders vermeye kalkmadan, 
okura sezdirerek ve biraz da sorgulatarak 
yansıtmak.

Öykülerinizde beş duyuyu da 
uyarıyorsunuz. Bazen müziğin sesi fazla 
geliyor. Bazı sayfalar ölüm kokarken, 
hemen arkasından gelen krizantem 
kokusu havamızı değiştiriyor. Bazen 
üşüyoruz, annemizin ördüğü şala 
sarınmak istiyoruz. Zengin bir görsel 
anlatım ise öykülerinizin en belirleyici 
özelliği… Bu atmosferi bilinçli mi 
yaratıyorsunuz, yoksa yazma sürecinde 
kafanızda böyle mi canlanıyor? 
Aslında ikisi de. Öyküler yazılmaya 
başlamadan önce zihnimde bazen sahne 
sahne, bazen de anlık canlanır. Bunda 
sinemayı da çok sevmemin etkisi olduğunu 
düşünüyorum. Yazarken de sahneleri 
mutlaka görsel olarak canlandırırım. Öyküler 
zaman zaman çok değişikliğe uğrasa da, 
atmosfer, metinde çok önemsediğim bir 
unsur olduğundan mümkün olduğunca 
onu zenginleştirmeye çalışırım. Başarılı bir 
atmosferin okuru yakaladığını, okurda bir 
keşif duygusu uyandırdığına inanıyorum.

Okurun zekâsına güveniyorsunuz. 
Söyleşilerde, imza günlerinde sizi şaşırtan 
yorumlar alıyorsunuz sanırım. Öyküleriniz 
sizin hiç düşünmediğiniz şekilde 
yorumlandığında neler düşünüyorsunuz? 

Böyle bir motivasyonla yeniden yazdığınız 
öykü oldu mu?
Zaman zaman benim hiç düşünmediğim 
yorumlar gelebiliyor, bu durum da yazan 
biri olarak beni mutlu ediyor.  Bir öykü ne 
kadar çok değişik yorumlara açıksa o kadar 
zengindir, diye düşünüyorum. Okur olarak da 
farklı çağrışımlar yaratan metinleri okumayı 
severim ama bambaşka yorumlanan bir 
öykümü yeniden yazmadım-henüz.

Her gün düzenli yazar mısınız? Okur 
musunuz?
Düzenli yazmam ama okurum. Yazma 
konusunda çok disiplinli değilim maalesef. 
Belki de bu yüzden öykü romana göre daha 
cazip geliyor bana.

TED Liselerarası Genç Meşale Öykü 
Yarışması jürisinde yer alıyorsunuz, 
dergimize de yarışmadan biraz 
bahsedebilir misiniz? 

Bu sene üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 
ilgi devam ediyor. Senin de yer aldığın 
jüride yazar arkadaşlarımız Gamze Güller’87 
ve Koray Özer var. Bu yıl, ilk yarışmada 
dereceye giren genç mezunumuz Ahmet 
Berat Bayer de yer aldı. TED İletişim Komitesi 
öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın 
amaçlarından biri de öğrencilerin yazmaya 
ilgisini teşvik etmek. Bizlerin keyifle yaptığı 
ve yararlı olduğuna inandığımız bu etkinliği 
başlattığı için TED’e tekrar teşekkür ederiz. 

Bizim dergimizin uzun yıllar Yayın Kurulu 
Başkanlığı’nı yaptınız. Bu birikiminize 
dayanarak soruyorum: Bir edebiyat 
dergisinin okunurluğunu ne sağlıyor 
sizce? 
Kolejliler Dergisi’nin hazır bir takipçi 
kitlesi olduğundan ve birbirinden değişik 
bölümler içerdiğinden bir edebiyat 
dergisinin yaratacağı birikimden daha 
farklı bir birikim oldu benimki.  Yine de, 
söz konusu “has edebiyat” ise,  en önemli 
kriterin iyi ve zengin edebi metinler sunması 
olduğunu söyleyebilirim çünkü böyle 
bir dergiyi takip edecek okur kitlesinin 
beklentisi de bu yönde olacaktır. Yeni ama 
yetenekli yazarları keşfedebilmesi, geniş bir 
dağıtım ve tanıtım ağıyla gençleri de içeren 
bir kitleye ulaşabilmesi, okunurluğunu da 
arttıracaktır diye düşünüyorum.

Son olarak yazarlık serüveninizde bir 
hedefiniz var mı yoksa kapıldım gidiyorum 
bahtımın rüzgârına şarkısı eşliğinde mi 
yol alıyorsunuz? 
Uzun zamandır hedef koymayı 
bıraktığımdan şarkı uydu aslında, bu 
nedenle hedef değil ama dilek diyebilirim: 
Seveceğim kitaplar okumaya ve mümkünse 
yazmaya devam etmek…

Güneşli bir Ankara gününde, 
Hamamönü’nde eski Ankara evleri 
arasında dolaşırken yaptık bu söyleşiyi. 

Ayrılırken, göremesek de yıldızların orada 
olduğunu ve sessizce geceyi beklediklerini 
biliyorduk. 

Ayfer Niğdelioğlu'81
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ÇOCUK

Sayın Dayanç “Çocuğum altını ıslatıyor” 

şikayeti nedir?

Çocukluk döneminde idrar kaçırma sık 

karşılaşılan bir durumdur. Çocuk üroloğuna 

başvuran hastaların bir çoğunu idrar kaçıran 

çocuklar oluşturur.

Yapısal ve nörolojik bozukluğu olmayan 

bir çocuk ortalama 2,5 yaşında çişini haber 

vermeyi , yardımlı veya yardımsız tuvalete 

çiş  yapmayı öğrenir. Bu çocukların çoğu 

gece de çişini tutmayı ve sabah kuru  olarak 

uyanmayı becerirler. İdrar kontrolü yaşamın 

ilk 5 yılında tamamlanır. 5 yaşından sonra 

idrar kaçırma normal olarak kabul edilmez.

Murat Dayanç, 1958 tarihinde Tekirdağ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da 
tamamladıktan sonra 1975 yılında Kuleli Askeri Lisesi’nden, 1981 yılında Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1981-1982 yılları arasında GATA’da mezuniyet sonrası 
eğitimini aldı. 1982-1984 yılları arasında İstanbul Merkez Komutanlığı’nda Sağlık 
Şube Müdürlüğü görevini yaptı, 1984-1988 yılları arasında Erzurum Mareşal Fevzi 
Çakmak Asker Hastanesi’nde Üroloji Klinik Şefi olarak çalıştı. 1989 yılında GATA 
Üroloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 1991-1992 yılları arasında 
ABD’de Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Üroloji bölümünde klinik 
ve araştırma faaliyetlerine katılarak pediatrik üroloji eğitimi aldı. 1993 yılında 
doçent, 1999 yılında ise profesör oldu. 2007-2011 yılları arasında GATA Üroloji A.D. 
Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aynı zamanda çocuk ürolojisi konusunda klinik ve 
deneysel alandaki bilimsel çalışmalarını da sürdürmektedir. Prof.Dr.Murat Dayanç 
halen American Urologic Association (AUA), American Academy of Pediatrics 
Section of Urology (AAP), Society of Pediatric Urology (SPU), European Society of 
Pediatric Urology (ESPU), Ulusal Çocuk Ürolojisi Derneği ve Türk Üroloji Derneği 
üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Çocuğum Altını Islatıyor

Bu sayımızda Prof. Dr. Murat Dayanç ile çocukluk döneminde sık karşılaşılan bir durum olan 

idrar kaçırma konusunda ,“Çocuğum altını ıslatıyor” başlığı altında çok bilgilendirici bir 

söyleşi yaptık

Biz burda nörolojik ve yapısal problemi 

olmayan çocuklardaki idrar kaçırma 

hakkında bilgi vereceğiz.

Genel olarak idrar kaçırmayı gece yatak 

ıslatma ve gündüz kaçırma olarak ikiye 

ayırabiliriz.

Peki gece yatak ıslatma nedir?

Bu alt ıslatma olayı çişini tutamayıp küçük 

miktarda kaçırmanın ötesinde idrarın 

tümünü boşaltma biçimindedir. Gece 

yatak ıslatma ( enuresis nocturna); 5 yaşın 

üzerindeki çocukların uykuda yatağını 

ıslatması durumudur. Bunların %75-80'i 

bebeklikten beri sürekli yatak ıslatan grup 
olup (primer) %20-25'i ise en az 6 aylık kuru 
bir dönem geçirdikten sonra tekrar yatak 
ıslatan (sekonder) çocuklardır.
Erkek çocuklarda 2 kat daha fazla görülebilir, 
ailesel yatkınlık söz konusudur.

Gece yatak ıslatmanın nedenleri nelerdir? 
• Gece idrar oluşumunu azaltan 

vazopressin denilen hormonun yeterince 
salgılanamaması

• Uykunun idrar hissini algılayamayacak 
kadar ağır olması ve uyanma güçlüğü

• İdrar torbasının yeterince büyümemiş 
olması

• İdrar tutmaya yarayan pelvik taban 
kaslarının kuvvetinde yetersizlik

Gece yatak ıslatmanın nedenleridir.
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Gece yatak ıslatma nasıl tedavi edilir?
Öncelikle iyi bir değerlendirme ile gece yatak 
ıslatmanın nedenleri belirlenir ve uygun 
tedavi planlanır. İlk olarak "işeme geliştirme 
programı" uygulanarak tedavi edilmelidir. 
İşeme gelistirme programinin içinde ; aile 
eğitimi, mesane eğitimi, günlük yaşam 
düzenlemesi,pelvik taban rehabilitasyonu 
ve biofeedback tedavi ve alarm tedavisi  
yer  almaktadır. Eğer sonuç alınamazsa ilaç 
tedaviside tedavi programına eklenmelidir.
Günümüzde enüresis'li çocukların çoğu ilaç 
kullanılmadan uzman bir ekip tarafından 
uygulanan "işeme geliştirme programı" ile 
tedavi edilmektedir. Bu nedenle tedavinin 
ilk basamağı olmalıdır.

Gündüz ıslatma (alt üriner sistem 
fonksiyon bozukluğu) ile ilgili neler 
söylersiniz?
Normal işeme paterni için düzgün bir 
pelvik taban kas aktivitesi olması gerekir. 
Pelvik taban kasları erkek çocuklarda 
yumurtalıklardan anüse kadar uzanan, kız 
çocuklarında ise vajenden anüse kadar 
uzanan hamak şeklinde bir kas tabakasıdır. 
Pelvik taban kasları işeme esnasında gevşek 
olmalıdır. Bu sayede idrar mesaneden tam 
olarak boşalır.
 
Günümüzde bilgisayar, tablet ve televizyon 
karşısında fazla zaman geçiren veya 
oyuna dalıp daha fazla oyun oynamak 
için işemelerini erteleyen yada okulda 
tenefüslerde oyun oynamak için tuvalet 
ihtiyacıni erteleyen çocuklar değişik 
manevralar kullanarak örneğin ; bacaklarını 
çaprazlayarak işemeyi ertelerler. Bunun 
sonucu olarak pelvik taban kas aktivitesini 
arttırırlar. Artmış pelvik taban kas aktivitesi 
nedeniyle çocuk dirence karşı işeyerek 
işeme paternini bozar ve işeme fonksiyon 
bozukluğu meydana gelir. Bozulan 
işeme fonksiyonu nedeniyle mesane 
tam boşalamaz. Mesanede kalan idrar 
nedeniyle sık sık idrar yolu enfeksiyonu 
gelişir ve bununla birlikte mesanenin dolum 
fonksiyonuda bozulur ve değişik tipte idrar 
kaçırma gözlenir.

Mesane dolum fonksiyonu bozulduktan 
sonra zaman içinde mesane basıncı artar. 
Artan mesane basıncı nedeniyle idrar yukarı 
böbreklere doğru kaçar. Buna vezikoüreteral 
reflü denir. Eğer kaçak önlenmez ise zaman 
içinde üst üriner sistem bozukluklarına 
neden olabilir.

Alt üriner sistem fonksiyon bozukluğunun 
belirtileri nelerdir?
• Sık tuvalete gitme ( günde 7 den fazla)
• Az tuvalete gitme (günde 3 den az)
• Acil idrara çıkma isteği ( yetişememe 

durumunda idrar kaçırma)
• Kesik kesik işeme , zayıf akımla işeme
• Sık idrar yolu enfeksiyonu
• Gülme anında idrar kaçırma
• Kabızlık
• İdrarı boşaltamama hissi
• Değişik miktarda ve sıklıkta idrar kaçırma

Gündüz ıslatma nasıl tedavi edilir?
İşeme fonksiyonunu bozan en önemli 
neden artmış pelvik taban aktivitesi olduğu 
için tedavideki öncelikli hedef pelvik 
taban kaslarını gevşetmek olmalıdır. Pelvik 
taban kaslarını gevşetmenin en etkili yolu 
"Biofeedback  tedavi" dir. Biofeedback 
tedavide makatın ön tarafının iki yanına 
2 adet elektrot bağlanır. Bu elektrotlar 
bilgisayardaki özel bir oyun programı ile 
bağlantı sağlayarak pelvik taban kaslarını 

kasmayı ve gevşetebilmeyi öğrenmede 
yardımcı olur. Çocuk ekranda gördüğü 
tırtılın, uçağın kendisi olduğunu farz eder. 
Pelvik taban kaslarını kullanarak oyunun 
gerekliliklerini yerini getirir. Haftada bir veya 
iki seans olacak şekilde toplam 8-10 seans 
olarak uygulanır. Eğer gerekirse elektroterapi 
yöntemleriyle pelvik tabana normal 
aktivitesi öğretilmeye çalışılır. Biofeedback 
tedavi ve elektroterapi "işeme geliştirme 
programı"nın bir parçasıdır. "İşeme 
geliştirme programı"nın diğer bölümleri 
olan ;aile eğitimi, tuvalet ve mesane 
eğitimi,günlük yaşam düzenlemeleri,kayıt 
tutma,ödüllendirme gibi tedavinin bütün 
parçaları uzman bir ekip ile uygulandığında 
başarı oranı çok yüksektir. Bu başarıda ailenin 
ve çocuğun katkısıda çok önemlidir. Bazı 
durumlarda "işeme geliştirme programı" ile 
kombine ilaç tedaviside verilebilir. Ancak 
öncelikli hedef ilaçsız tedavi olan "işeme 
geliştirme programı"dır. Bu tedavi sayesinde 
gereksiz ilaç kullanımıda önlenmiş olur.
Seans aralarında üroflow-emg ve diğer 
değerlendirme yöntemleri ile işeme 
fonksiyonu mukayeseli olarak değerlendirilir.  
20 yıldır uyguladığımız tedavilerde 
edindiğimiz büyük tecrübelerle başarı 
oranımız %90 lar civarında.

Sonuç olarak; idrar kaçırma çok önemlidir. 
İhmal edilmemelidir. Kendiliğinden 
geçmesini beklemek telafisi mümkün 
olmayan problemlere neden olabilir.
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Tiyatro Aşkı TED Ankara Koleji'nde
Sanat adına buluşmuş muhteşem bir ekip...

Derneğimizin böyle bir tiyatro çalışması ile 
ilgili çağrı yaptığını hangi yolla duydunuz? 
Tepkiniz ne oldu? Neden buradasınız?
Şebnem Süslüay'86 Dernekten gelen mail 
yoluyla duydum.Tiyatro hep sevdiğim,hayal 
ettiğim,merak ettiğim bir  yerdi.Çalıştığım 
Kurumun düzenlediği animasyon 
programlarının birinde,reklam filmi olarak 
çektiğimiz bir kısa filmde,canlandırdığım bir 
tipleme ile ''en iyi yardımcı kadın oyuncu'' 
Oskar ödülü almıştım. Bankacı olmasaydım 
tiyatrocu olabilirmişim, içimde varmış. 
Burada çalışmalarımız, ekibimiz, oyun her 
şey süper.Yaklaşık beş aydır buradayız ve 
hiç bitmesin istiyoruz. Hepimiz, bitince ne 
yapacağımıza dair fikir üretmeye başladık. 
Ekip olarak ilk defa burada karşılaştık ve çok 
iyi anlaştık. Tabii yönetmenimizin de bunda 
çok büyük katkısı var. Çok disiplinli bir 
çalışma dönemi geçirdik, kendisine çok şey 
borçluyuz. Finans sektöründen geliyorum 
ve 22 senelik finans sektörünün stresini 
gerçekten burada attım. 

Aslı Topçuoğlu‘84 Hacettepe 
Üniversitesinde İngilizce okutmanıyım. 
Sanırım sekizinci sırada kaydımı yaptırdım. 
Yönetmenim bana şans tanıdı ve aralarına 
katıldım. Çalışmalara koşa koşa geliyoruz, 
cumartesi günlerini iple çekiyoruz, doymak 
bilmiyoruz. Birbirinden farklı on iki kişinin 
belli bir yaştan sonra bu şekilde buluşması 
çok kıymetli ve keyifli.

HOBİ

Böyle bir fırsat verildiği için hem kendi 
adıma hem dernek adına teşekkür ederim. 
Bu güzel insanları tanımaktan çok keyif 
aldım, inşallah devam eder.

Hakan Şahin‘96 Benim ortaokul ve lise 
döneminde, sonrasında ise bazı sivil toplum 
kuruluşlarında birkaç sahne deneyimim 
olmuştu. Duyunca hemen başvurumu 
yaptım. Gün sıkıntım vardı ama arkadaşlarım 
ve yönetmenimin anlayışlı yaklaşımlarıyla 
takvimi ayarladık. İnşaat mühendisiyim. 
Turizm sektöründe çalışıyorum ama gönlüm 
tiyatroda. İnşallah tiyatroya dair bir şeyler 
yapmaya devam ederiz. Güzel bir çekirdek 
kadro oluşturuldu, devamı da gelir diye 
ümit ediyorum. TED Ankara Koleji’nin hem 
ortaokul hem lise kısmında sanata eğilim 
vardır. Çeşitli vesilelerle sanatsal aktivitelerin 
içinde olan kişiler bizim tiyatro oyunumuzu 
duyduktan sonra; “Keşke bizim de haberimiz 
olsaymış” diye hayıflanmışlar. Bir kısmı 
maili görmemiş, bir kısmı “Yapabilir miyim” 
diye düşünmüş. Provaların fotoğraflarını 
paylaştığımız zaman Facebook’ta bana çok 
fazla dönüş oluyor. Hem bizim oyunumuza 
ciddi bir talep olacağını hem de bundan 
sonraki projelerin içinde olacaklarını 
düşünüyorum.

Başak Billur Mutlu‘96 Mail yoluyla gördüm. 
Gördüğüm anda gözlerim parladı. Yapmayı 
hayal ettiğim ama fırsat bulamadığım bir 
şeydi. Ben küçükken,girişken olmadığım 

için okulda bu tip şeylere seçilen biri 
değildim. Arkadaş ortamlarında taklit 
yapıyordum. Jeoloji mühendisiyim. Böyle 
bir fırsatı görünce “Seçilir miyim” diye çok 
heyecanlanarak geldim. Herkese mutlaka 
irili ufaklı bir rol verileceğini duyunca çok 
sevindim. Böyle bir deneyim yaşadığım için 
ve böyle bir arkadaş grubu edindiğim için 
çok mutluyum. Bunun için hem derneğe 
hem de yönetmemize çok teşekkür ederim. 
Hayatımda yaptığım en güzel faaliyetlerden 
biri.

Özlem Bayraktar Küce‘87 Ekonomistim. 
Demir çelik sektöründe çalışıyorum. Bu 
benim TED Ankara Koleji bünyesinde 
ikinci tecrübem. 1998 senesinde böyle bir 
çalışmamız olmuştu. Çok daha kalabalık 
bir grupla oynamıştık. Haşmet arkadaşımızı 
da oradan tanıyorum. Biraz geç katıldım 
ama çok mutluyum, hatta sonradan eşimi 
de dâhil ettim. Tiyatro muhteşem bir şey, 
ekibimiz süper. Yönetmenimiz gerçekten 
çok profesyonel ve başarılı. Hem oyuncu 
hem dansçı hem de müzisyen kişiliğiyle tek 
başına bir ordu gibi. Bu bizim şansımız. Hayal 
gibi. İnanılmaz bir keyif oldu bu benim için. 
Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum.
Murat Baybalı. TED Ankara Koleji’nde 90 
mezunu ablam var. Kolej mezunu değilim. 
Fahri kolejliyim. Çok sevdiğim arkadaşım 
Hakan her gün tiyatroya gidiyoruz, prova 
yapıyoruz diyordu. Hakan’ ın davetiyle gruba 
katıldım. Arkadaşlar da yönetmenimiz de 
beni çok iyi karşıladılar, hepsine çok teşekkür 
ederim. 

Kaan Küce Kolejde başlayıp mezun 
olamayanlardanım. Makkarna Restoran’ ın 
sahibi ve kurucusuyum.Ben, eşim Özlem 
sayesinde dede rolünü üstlenerek geldim. 
Ben, tiyatronun dışında şöyle bir şey 
söylemek istiyorum; inanılmaz arkadaşlar 
ve dostluklar edindim burada. Çok uzun 
süreler yurtdışında kaldığım için dostluğun, 
arkadaşlığın keyfini özlemişim. Hem 
tiyatronun içinde hem tiyatronun dışında 
yapılan muhabbetler, şarkılar, türküler 
sayesinde fikir babası Haşmet, Funda, 
yönetmenimiz ve arkadaşlarla beraber 
çok keyifli zamanlar geçirdik ve geçirmeye 
devam ediyoruz. Bu arada ekipte tek ezber 
yapamayan benim, daha zaman var, inşallah 
üstesinden geleceğim. 

Meriç Gülcü‘02 ODTÜ’de İngilizce 
okutmanlığı yapıyorum. Grubun, - 
yönetmenimizi saymazsak - hem en genç hem 
de en geç katılan üyesiyim. Ben katıldığımda 
çalışmalar başlayalı iki hafta olmuştu.Tiyatro 
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Grubundan mail yoluyla haberdar oldum. 
Hem boş vaktimi değerlendirmek ve yeni 
Kolejli dostlarla tanışmak, hem de sahne 
heyecanını deneyimlemek istiyordum.                                                          
Konservatuvara gitmeyi çok istedim ama 
bir şekilde kısmet olmadı, öğretmenlik 
aşkı biraz daha ağır bastı. İyi ki gelmişim. 
Hayatımda yaptığım en iyi üç şeyi düşünsem 
birisi burada olmak derim. Çok güzel 
dostluklar kurduk, birbirimizden ve sevgili 
yönetmenimizden çok şey öğrendik ve 
öğrenmeye devam ediyoruz. Her provada 
oyun daha da eğlenceli bir hal alıyor. Herkesi 
çok seviyorum ve bize bu şansı tanıyan 
sevgili derneğimize teşekkür ediyorum. 

Nil Uzun‘72 Eczacıyım. Biz on iki arkadaş 
sanki tiyatrocuymuşuz gibi, tiyatroya 
âşık olarak gelip mesleklerimizi unuttuk. 
Tiyatroya gönül verdik. Çok güzel bir ortam, 
her şey çok güzel. Hep bir ağızdan… Seneye 
böyle bir proje olursa herkes katılıyor.

A. Haşmet Kasapoğlu‘79 2014 yılında 
Yönetim Kurulu’ nda görev aldığımızda, 
25-30 kadar proje başlığı oluşturduk. 
Bunların içinde benim de önerimle bir 
tiyatro çalışma grubu kuralım istedik. 1979 
yılında, Lise son sınıfta rahmetli Kıvılcım 
Hanım döneminde ilk defa tiyatro oyunu 
sergilemiştik. O tarihlerde, İştar Gökseven 
‘79 ile beraber kafa kafaya verip, tiyatroya 
yönelelim dedik.Kendisi şu anda Devlet 
Tiyatroları sanatçısıdır.Ticaretle uğraşan bir 
ailenin tek erkek çocuğu olarak ticarete 
yönelmek zorunda kaldım. Tiyatro içimde 
ukde kaldı. 1979 yılında Hüseyin Siret’in 
“Hülle” oyununu,TED Ankara Koleji tiyatro 
Salonunda 5 kez oynadık. Rahmetli Kıvılcım 
Hanımın bir projesiydi. Mükemmel olmuştu. 
Üst düzey insanlar gelip gittiler, gazetelerde 
haberlerimiz çıktı. 1998 yılında benim de 
katkılarım ile,yine Mezunlar Derneği olarak 
bir proje oluşturduk. Anton Çehov'un 
“İnsan denen garip hayvan” oyununu 
sergiledik. Devlet Tiyatroları’ ndan, TED 
Ankara Koleji mezunu Edip Tümerkan'82, 
yönetmenliğimizi yaptı. Aradan yıllar geçti, 
herkes kendi hayatına devam ederken, bu 
anlamda içimde kalan tiyatro aşkı, 2014 
yılında Mezunlar Derneğimizde,projeler 
oluştururken canlandı. Başta başkanımız 
Kutluhan Olcay olmak üzere,yönetimce 
çok ilgi topladı. Sevgili Funda Dağdelen, 
Deniz Özme, Rahmetli Engin Turgut, 
Sim Karaman, Hakan İnandık ile birlikte, 
sanıyorum geçen sene bu zamanlar 
toplandık, üç ay kadar çalıştık. Senaryonun 
özgün yazılması yönünde karar verdik. Daha 
sonra sevgili yönetmenimiz Berke Yüksel 
ile tanıştık. Senaryoyu Ümit Andaç yazdı.. 
Aradaki süslemeler sevgili yönetmenimizin 
gayretleriyle hala devam etmekte. 
Tamamen amatör olmamıza rağmen güzel 
bir oyun çıkardığımıza inanıyoruz. Herkes, 
kimi zaman zor şartlarda geçen yoğun iş 
tempolarının arkasından saat 19.30’dan 

22.30’a kadar, çalışmalara gönülden katılıyor. 
Bu projenin herkese keyif vereceğini ve TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin amacı 
olan birlik, beraberliğin mezuniyetten sonra 
da sürdürülebilmesinde çok etkili olduğunu, 
ve sanatsal faaliyetlerin, özellikle tiyatronun 
bu konuda çok büyük önemi olduğunun 
kanıtı olduğuna inanıyorum. Birbirini 
hiç tanımadan, buraya tiyatro için gelen 
arkadaşların, “Tiyatro sayesinde yıllardır 
görmediğim birçok arkadaşımı gördüm” 
dediğine tanık oluyoruz. Bilet gelirinin 
tamamıyla TED Burs Fonuna verilmesi ile  
amacımıza ulaştığımızı ve en mükemmel 
tatmini yaşadığımızı düşünüyorum. Bunun 
bir başlangıç olduğuna, bundan sonra 
tiyatro faaliyetlerimizin gelişerek süreceğine, 
değişmez projelerimizden biri olacağına 
inanıyorum. Herkese başarılar diliyor, 
teşekkür ediyorum.

Funda Dağdelen'82 Benim burada sıkça 
duyduğunuz gibi “İçimde kalan bir tiyatro 
aşkım var, sahnede olmak istiyorum” gibi 
bir durumum yok ama belki mesleğimden, 
belki son yıllarda sivil toplum örgütlerinde 
çalışmamdan dolayı devamlı proje üretilen 
bir ortamdayım. Geçtiğimiz yıllarda, sosyal 
fayda sağlayan projeler arasında bir projede, 
tiyatroyla ilk tanışmam gerçekleşti. Konu, 
Haşmet’inde saydığı arkadaşlarımızla 
beraber tekrar gündeme gelince “Neden 
olmasın” dedik. TED Ankara Koleji camiası 
çok büyük bir camia, kocaman bir aileyiz. 
Biz bu grubu kurarken hedefimiz çok 
farklı dönemlerden insanları bir araya 
getirip keyifli zaman geçirmek, dostlukları 
pekiştirmek, ortak, güzel bir şeyler ortaya 
çıkartmaktı. Bu projeye başlarken çok 
heyecanlıydık, aynı zamanda endişelerimiz 
vardı. Gerçekten şunu gördük; duyurudan 
sonra gelen grup o kadar istekli, o kadar 
sevgi doluydu ki, bir anda süper ve sıcak bir 
arkadaşlık ortamı oluştu. Tiyatro bir yana, 
müthiş dostlar kazanmış olduk ki her zaman 

olmayacak bir şey. Yönetmenimize ben de 
çok teşekkür ediyorum. Onunla beraber 
çalışmak benim için ayrıcalık.

Yönetmenimiz kim?
Berke Yüksel Mimar Sinan ve İstanbul 
Üniversitesi olmak üzere iki konservatuvar 
mezunuyum. Modern dans, bale ve müzikal 
oyunculuğu bölümü okudum. Uzun 
zamandır ikisini de aktif olarak yapıyorum. 
16 senedir sahnelerdeyim. Dört senedir 
Ankara’da sanat yapmaya çalışıyorum. Sağ 
olsunlar, böyle kapıları açık, söyleyecek sözü 
olan gruplar ve sivil toplum örgütleri bizle 
bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz de elimizden 
gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bir 
şeyler söylüyoruz, anlattığımız şeylerle 
toplumsal bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz 
ki tiyatronun amacı da budur. Dolayısıyla 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin 
böyle bir şeye ön ayak olması müthiş bir 
şey, herkese örnek olması gerekir. Yönetim 
başta olmak üzere tüm TED Ankara Koleji 
mezunu arkadaşlara, oyuncu arkadaşlara 
teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu proje 
gelişemezdi. Başlarken kimse birbirini 
tanımıyordu, bende kimseyi tanımıyordum 
ve ben TED Ankara Koleji mezunu değilim. 
Yaşça küçük olduğum için zorluklar 
çekebilirim kaygısıyla başladım ama hiç 
de öyle olmadı, herkes son derece saygılı 
ve gerçekten tiyatro yapmaya gelmiş 
insanlar. Hakikaten inanılmaz dostluklar 
oluştu. On altı senedir tiyatro camiasında 
böyle bir oluşum, atmosfer görmedim. 
İnsanlar hasretmiş, böyle bir şey olsun da 
birbirimize sarılalım diye düşünüyorlarmış. 
Aynı dili konuşuyoruz. Ben TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği’nin tiyatro grubunun 
kalıcı olacağını ve seneler geçtikçe sayının 
artacağını düşünüyorum. Ekip provadan 
çıktıktan sonra bile ayrılamayıp kahve 
içmeye gidiyor. Neticede silah zoruyla olan 
bir şey değil, bu ortamı yakalamış olmamız 
severek yapıldığını gösteriyor. Ben de 
buradan sizler vasıtasıyla her birine sonsuz 
teşekkürler ediyorum 
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Farklı hayatların ortak mutluluğu...
Kendimizi en verimli hissettiğimiz zamanlar

Derneğimizin böyle bir koro çalışması ile 
ilgili çağrı yaptığını hangi yolla duydunuz? 
Tepkiniz ne oldu? Neden buradasınız?
Seher Balbay'93 ODTÜ’de öğretim 
görevlisiyim. ODTÜ korosunda da yer aldım 
ama bu kadar samimi bir ortam bulamadım. 
Burada olduğum için çok mutluyum. 
Daha önce katıldığım koronun Facebook 
sayfasındaki bir yazışma vasıtasıyla 
haberim oldu, toplantıya katılamama 
rağmen sonrasında geldim ve bir daha 
da bırakmadım. Herkesle ilk kez burada 
tanıştım, hiç bu kadar samimi, birlikte 
olduğunda mutlu olan, şarkı söylemeyi 
terapi haline getiren bir ortama rastlamadım, 
burada manevi olarak çok tatmin olduğum 
için buradayım, eşimi de getirdim. Eşimden 
çok ümitli değildik ama Çağdaş, Özgür ve 
Duygu hocaların gayretleriyle onu da koroya 
dâhil etmeyi başardık. Bundan dolayı çok 
mutluyum, hocalarıma teşekkür ediyorum. 
Bundan sonraki süreçte artık kesinlikle 
buradayım, hatta grup dağılacak olsa bir 
arada tutmak için elimden geleni yaparım. 

Burcu Tezcan'88 Çok yoğun bir çalışma 
hayatım var. Geçen sene kendim için bir 
şeyler yapayım, hobi falan edineyim diye 

düşünürken Eylül ayında TED Ankara Koleji 

Mezunları Derneği’ nden mail yoluyla bu 

aktivitenin duyurusu geldi. Toplantıya 

koşa koşa gittim ve “Ben bu faaliyete 

başlayacağım ve devam edeceğim” diye 

o gün kararımı verdim. İlk defa böyle bir 

korodayım ve herkesle ilk defa tanıştım. 

Sesimden emin değildim, hatta hocamla 

gruptan çekilmeyi konuştum. Duygu hocam 

da sağ olsun “Asla geri çekme diye bir şey yok 

hepimiz birlikte ilerleyeceğiz” diye motive 

etti, altından birlikte kalkacağız dedi ve 

haftada üç saat buraya terapi gibi gelmeye 

başladım. Haftanın stresini sadece burada 

atabiliyorum. Hepimiz birbirimize büyük 

bir enerji ile bağlandık. Ümit ediyorum 

ki seneye de devam edeceğiz. Kopmalar 

olursa ben de bütün çabamla toplamak 

isterim. Hocalarımızı çok seviyorum, hepsi 

ayrı, ayrı o kadar değerli, o kadar özel 

insanlar ki; profesyonel anlamda müzikle 

hiç ilgilenmemiş kişiler olarak bizlere çok 

büyük destek veriyorlar. Müzik âlemi harika 

bir dünya ve minicik bir parçası olduğum 

için TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ne 

de çok teşekkür ediyorum. Hayatımdan çok 

memnunum.

Özgü Serttaş'95 Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. 
Aktivitelere daha önce katılmamıştım. 
Ancak dönem arkadaşlarımdan Ebru ve 
Irmak koroya başladıktan sonra izlemeye 
geldim ve “Ben de gelmek istiyorum” dedim. 
Sesimin iyi olmadığını düşünüyordum ama 
herkes amatör olduğu için onlar yapıyorsa 
ben de yaparım diye düşündüm. İyi ki 
başlamışım, ortam çok güzel ve çalışmalar 
çok zevkli ve eğlenceli geçiyor. Çok güzel 
şarkılar öğreniyoruz, hocalarımıza teşekkür 
ederim. Duygu hoca tatlı sert, bizi çok iyi 
motive ediyor. Amatör olduğumuz için 
bizimle uğraşması zor olsa gerek. Eğitmenin 
zorluklarını bilen birisi olarak hocalarımıza 
sabırları ve çabaları için teşekkürü borç 
biliyorum.

Nem Ayşen İpekoğlu'82 Emekli bankacıyım. 
Tiyatro çalışmaları, atölye çalışmaları sahne 
sanatları ile ilgili bir çok çalışmalara katıldım. 
Orada müzik çalışmalarımız da oldu çünkü 
ufak tefek müzikaller de yapıyorduk, 
dolayısıyla aşinayım. Ben de uzun zamandır 
bu tür faaliyetlerden uzak kalmış biri olarak 
bunun parçası olmak istedim. Bir cumartesi 
günü geldik ve gerçekten herkesin ilk 
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burada tanışmış olmasına rağmen gayet 
samimi ve güzel bir ortam bulduk. Hep 
beraber bir şeyin parçası olmanın hazzını 
yaşadık. Hocalarımız çok iyiler ve bize çok 
sabırlı davrandılar. Erkek sesi az olunca ben 
eşimi de getirdim. Burada çok mutluyuz.

Ülkü Işıkhan'80 Ekonomistim. Facebook’ta 
bir açıklama yapıldı, hemen koşa koşa 
geldim. Burada olmak gerçekten çok keyifli 
bir şey. 2012 yılında TED Ankara Koleji’nin 
senfoni orkestrasıyla birlikte kısa süreli bir 
çalışmamız olmuştu. İçimizde kaldı, devamı 
gelmedi, daha sonra bu oluşuma karar 
verildi. Çok büyük keyif aldım. TED Ankara 
Koleji ailesinin içinde olmayı, çalışmalara 
katılarak bir parçası olmayı istedim. Farklı 
üniversitelerin guruplarında çalışmıştım. 
Fakat burada profesyonel hocalarımızla 
aşama kaydetmek, bu farkı hissetmek beni 
ayrıca mutlu ediyor. Gelecek sene de devam 
ederse yine burada olmayı çok isterim. 
Hocalarımız bizlere sabırla emek veriyorlar. 
Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Burası 
bizim evimiz. Arkadaşlarımızla beraber 
aynı ruhu taşıyoruz. Grubun içinde koro 
çalışmaları dışındaki işlerimizle ilgilenen 
Hakan Beyimiz var. Sahne arkasında 
halledilmesi gereken işlerle de ilgileniyor 
sağ olsun, ben ona da çok teşekkür etmek 
istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum.

Çiğdem Özkan Eynek'80  Emekli bankacıyım. 
Eski bir basketbolcu olarak müzikle 
uğraşmak hele ki 'soprano' olarak şarkı 
söylemek bayağı uzak geliyordu bana. 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
vasıtasıyla haberim oldu. Benden birkaç 
yaş büyük basketbolcu arkadaşım Selma 
da hep çağırıyordu ama bir türlü denk 

gelmemişti. İçindeki müzik ruhunu ortaya 
çıkartmak isteyen Ebru'yu teşvik etmek için 
Ayşen'le beraber ücümüz geldik. Burada 
hocalarımızin ve arkadaşların cok pozitif 
enerjileri var, keyifle çalışıyoruz; bu nedenle 
İstanbul kaçamaklarımı bile erteliyorum. Er 
ya da geç bir solo performans yapmadan da 
bırakmaya niyetim yok.

Irmak Baran'95 Doktorum. Ben buraya 
arkadaşım Ebru sayesinde geldim. 
Konuşurken bile heyecanlanıyorum 
farkındaysanız, bu heyecanı yenebilmek için 
geldim. Daha önce müzikle uğraşmamıştım. 
Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Burada 
şarkı söylemeyi çok sevdirdiler, kendi 
sesime tahammül edebilmemi sağladılar. 
Koroda olmak, yaptığım her şeyden çok 
farklı. İnsanın kendini en mutlu hissettiği an, 
anda olduğu zamanmış. Bana onu sağlıyor. 
Hayatımın diğer yönlerinde de bana faydası 
olduğunu hissediyorum. Ben biraz kişisel 
gelişim amaçlı buradayım.

Ebru Atakurt'95 Irmak ve Özgü’yle aynı 
dönemdeniz.  Arkadaşlarımın söyledikleri 
dışında söyleyebileceğim şey şu; eğer bir 
TED Ankara Koleji ruhu varsa daha fazla 
olmamız lazım. Kocaman bir grup olmamız 
lazım. Bu kadar senenin mezunundan 
daha fazla sayıda kişinin bu koroya katkıda 
bulunup, beraber güzel şeyler üretip, 
çabalıyor olmamız lazım.

Yücel Balbay Mutluluğum yüzüme, 
gözlerime bakınca anlaşılıyor değil mi? 
Hayatımda ilk defa müziğin ‘’M’’ sine girdim. 
Eşim aldı getirdi beni. İyi ki gelmişim. 
Bu konuda yeteneğimin olmadığını 
düşünüyordum ki hala öyle düşünüyorum. 

Hocalarımı, buradaki insanları tanıdığım 
için çok mutluyum. Hayatımda müziğe bir 
şekilde girdim ve çok mutluyum.

EĞİTMEN
Duygu İnandık Devlet Opera Balesinde 
koro peditörü olarak çalışıyorum. Piyanistim. 
Kardeşim Hakan İnandık Yönetim Kurulu 
adına böyle bir teklifle geldiğinde, “Böyle 
bir koro yapar mıyız” dediğinde tabii ki çok 
heveslendim. Nasıl bir işe de kalkıştığımın 
farkındayım. Seçici olma şansımız yok 
çünkü amacımız insanlara hobilerinde 
yardımcı olmak, onlara bunu sevdirmek, 
dolayısıyla başta kişi sayısının azlığı bizi 
biraz üzdü. Fakat herkes o kadar hevesliydi 
ki; ilk başladığımızda on kişi olmamıza 
rağmen bunu bozmamaya, bir şeyler 
yapabileceğimizi göstermeye karar verdik. 
Bunu tek başıma yapmam çok zordu onun 
için de operadan iki kıymetli meslektaşım; 
bas Özgür Savaş Gençtürk ve bariton 
Çağdaş Koçak bana yardımcı oluyorlar. 
Üçümüz birlikte kolektif bir biçimde 
çalışıyoruz. Benim burayla ilgili kişisel 
görüşüm, burası çok önemli bu bir tez 
konusu olabilir. Hep denir ya müzik kulağım 
yok; evet müzik kulağı olmayabilir ya da çok 
minimum da olabilir ama bu koro, bunun 
geliştirilebileceğinin büyük bir kanıtıdır. 
Herkes inanılmaz derecede keyifle geliyor ve 
onların keyifle gelmesi bizi de çok etkiliyor. 
Bizim de bütün yoğunluğumuza rağmen- 
mesela bu akşam buradan çıktıktan sonra 
temsilimiz var ya da yarın yine temsil olacak- 
hiçbir şekilde bir gün bile ayaklarımız geri 
geri gitmedi, her seferinde öncesinden 
gelip ve sonrasında kalıp burayı sonuna 
kadar yaşayıp, sonuna kadar çalışıp keyif 
alıyoruz. Arkadaşlarım adına da söylüyorum, 
biz çok mutluyuz. Esas ben onlara teşekkür 
ediyorum bana sabrettiklerinden dolayı 
çünkü ben sabredilmesi kolay bir insan 
değilim ama bir kere bana teslim oldular.

Şef: Duygu İnandık
Eğitmenler: Özgür Savaş Gençtürk ve 
Çağdaş Koçak

Koro:
Selma Acuner'72
Çiğdem Eynak'80
Ülkü Işıkan Özsoy'80
Ayşen İpekoğlu'82
Burcu Tezcan'88
Hakan İnandık'89
Yeşim Dellaloğlu'90
Seher Balbay Sağlam'93
Ebru Atakurt'95
Irmak Baran'95
Özgü Serttaş'95
Yücel Balbay
Mehtap Bozkır
Ebru Karaca
Yusuf İpekoğlu 
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Seçim Değil Nesil Kurtarma Zamanı! 

“Seçim değil nesil kurtarma zamanı” diyen TED, 20 Nisan’da kamuoyuna açıkladığı 
Ulusal Eğitim Programı ile 2015-2022 yılları arasında eğitim sistemimizi tümüyle 
dönüştürecek akademik bir çalışmayı hem siyasetin hem de kamuoyunun 
gündemine sundu.

Türk Eğitim Derneği, 2 yıldır hazırlıklarını sürdürdüğü çalışma ile artık Türkiye’nin 
gerçek gündemine dönme çağrısını dile getirdi. Seçim sonrası, siyasi partilerin yeni 
yasama döneminde öncelik vermesi amacıyla hazırlanan Ulusal Eğitim Programı’nın 
en önemli gündem maddesini; “Bölgesel ve yerel farklılıkları ortadan kaldırmak için 
bazı bölge ve okullara pozitif ayrımcılık yapılarak eğitimde adalet ilkesinin hayata 
geçirilmesi” oluşturuyor. 

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TEDMEM Direktörü Prof. Dr. Ziya Selçuk 
tarafından İstanbul’da açıklanan Ulusal Eğitim Programı ile tüm siyasi partilere “Artık 
kendi hikayemizi yazma zamanı. Türkiye’nin birikimiyle bu milletin bütün evlatları için 
bunu başarabiliriz” çağrısında bulunuldu. 

Aynı gün verilen gazete ilanları ve change.org’da başlatılan imza kampanyası ile 
TED, farklı kesimlerin dikkatini konuya çekti. İmza kampanyası devam ediyor: https://
www.change.org/ulusalegitimprogrami 

7. TED ELT Konferansı “Educated Educators”
Teması ile TED Ankara Kolejinde Gerçekleştirildi 

Türk Eğitim Derneğinin İngilizce dil eğitimi konusunda geleneksel olarak 

düzenlediği TED ELT Konferansı’nın yedincisi, “EDUCATED EDUCATORS” teması ile 

TED Ankara Kolejinde gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye’deki özel okul ve devlet 

okullarından gelen 950 öğretmen katıldı. Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip 

olmaları için öğretmen mesleki gelişiminin öneminin irdelendiği konferansta 

İngilizce dil eğitimi konusunda uluslararası üne sahip uzmanların konuşmaları ilgiyle 

izlendi. 7. TED ELT Konferansı’nda ayrıca yabancı yayınevleri tarafından kurulan 

stantlarda yeni çıkan İngilizce eğitim kitapları tanıtıldı ve yazar Ataol Behramoğlu 

okuyucuları için kitaplarını imzaladı. TED Ankara Koleji öğrencilerinden oluşan caz 

orkestrasının konseri ise beğeniyle izlendi.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

TED Tam Eğitim Bursu Sınavı 
Türkiye genelinde yüksek bir 
katılımla gerçekleşti!

25.643 öğrencinin başvurduğu Türk Eğitim Derneği 

Tam Eğitim Bursu Sınavı; 4 Nisan 2015 tarihinde 

Türkiye genelinde 30 il ve ilçede, 54 sınav merkezinde, 

1175 salon kullanılarak gerçekleştirildi. 

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, burs 

almaya hak kazanacak öğrenciler; başarı puanı 

sıralamasına göre ev ziyaretlerinde yapılacak 

mülakatlar sonrası belirlenecek. Tam Eğitim Bursu ile 

eğitim almaya hak kazanan öğrenciler, TED Okullarında 

eğitimlerini sürdürecek. 
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TED’den Sanata Destek:

Sinemaya Gidemeyen Genç Kalmayacak!

Türk Eğitim Derneği, geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu “Askıda Bilet Var” uygulamasıyla öğrencileri sanatla 

buluşturmaya başlamıştı. Sivil toplum kuruluşu kimliğiyle fırsat eşitliği ilkesini savunan TED, Simtes İş 

Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin katkılarıyla bu yıl da Ankara Film Festivalinde biletleri askıya çıkararak 

olanağı olmayan öğrencilerin festival filmlerini izlemesini sağladı. 

23 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında Ankara Büyülü Fener Sineması’nda gerçekleşen Ankara Film Festivalinin 

ilk 3 seansında biletler askıya çıkarıldı. Böylece, olanağı olmayan öğrenciler, festival boyunca her gün ilk üç 

seansta, filmleri Türk Eğitim Derneğinin misafiri olarak izleme şansı buldu. Dernek, festival filmlerinin daha 

çok seyirciye ulaşmasını ve Ankaralıları sanatla buluşturmayı hedefliyor. 
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Türk Gençliği İngilizce 

Öğreniyor – TYLE Projesi 

Başladı

Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği 

ortaklığıyla bu yıl ilk kez yürütülen Türk Gençliği 

İngilizce Öğreniyor – TYLE Projesi, TED Bodrum Koleji 

ve TED İzmir Kolejinde başladı. 

Proje kapsamında; çeşitli devlet okullarında okuyan, 

maddi imkânları yetersiz ancak başarılı 60 dördüncü sınıf öğrencisi, iki yıl süreyle toplam 360 saat İngilizce eğitimi alacak. Eğitimin sonunda, 

daha önce dil eğitimi almamış ya da çok yetersiz düzeyde yabancı dil bilgisine sahip bu 60 öğrencinin İngilizceyi iyi konuşabilecek düzeyde 

öğrenmeleri hedefleniyor.

Soma'da Anne Olmak panelinde Somalı 
anneler yürek burkan hikayelerini dile 
getirdiler
Soma’da yaşanan maden faciası sonrasında “Soma’ya El Ver 
Kampanyası”nı başlatan Türk Eğitim Derneği, Soma’da dünden bugüne 
gelinen noktayı ve yapılan çalışmaları 11 Mayıs 2014 tarihinde Soma'da 
Anne Olmak panelinde Soma anneleri ve uzmanlarla birlikte masaya 
yatırdı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenen panelde 
Somalı anneler Hidayet Tokgöz ve Leyla Cambal’ın yanı sıra sanatçı Filiz 
Akın ve Hacettepe Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhunde Öktem yer aldı.

Türk Eğitim Derneği, Soma’ya El Ver Kampanyası kapsamında 186 
çocuğa eğitim bursu, psiko-sosyal destek ve eğitim materyali desteği 
sağlamaktadır.

Türk Eğitim Derneği ve Enocta işbirliği ile 
10.000 Genç Meşale Akademisi Hayata 
Geçti
Türkiye’nin e-öğrenme alanındaki ilk şirketi olan Enocta, Türk Eğitim 
Derneğinin “10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına 
destek vermeye başladı. İçeriği Enocta tarafından hazırlanan 10.000 
Genç Meşale Akademisi online eğitim ve gelişim portalı, eğitim 
hayatını TED Tam Eğitim Bursuyla sürdüren orta ve yüksek öğrenim 
öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine destek verecek.

Farklı öğrenme stillerine uygun olarak geliştirilen e-öğrenme portalı, 
TED desteğiyle okuyan, başarılı ancak maddi imkânları kısıtlı olan 
orta ve yükseköğrenim çağındaki öğrencileri iş hayatına ve geleceğe 
hazırlamayı hedefliyor. 10.000 Genç Meşale Akademisi kapsamında 
her ay farklı bir eğitim hakkında bilgilendirilecek olan kullanıcılar, 
bir ay içinde yalnızca yarım saatlerini ayırarak bu gelişim fırsatından 
yararlanabilecekler.
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7.TED ELT Konferansı “EDUCATED EDUCATORS” Teması ile Gerçekleştirildi

Türk Eğitim Derneği’nin İngilizce dil eğitimi konusunda geleneksel olarak düzenlediği TED ELT Konferansı’nın yedincisi, “EDUCATED EDUCATORS” 

teması ile 28 Mart 2015 tarihinde TED Ankara Koleji’nde gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye’deki özel okul ve devlet okullarından gelen 

950 öğretmen katıldı. Açılışta konuşan Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay, “Yabancı dil öğrenmek o dili bir iletişim aracı olarak 

kullanmanın ötesinde bir başka kültüre, farklılıklara ve inançlara hoşgörüyle bakabilmeyi öğretir” dedi. Konferansın onur konuğu olarak konuşan 

şair-yazar Ataol Behramoğlu ise öğrenmenin bir sevinç olgusu olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmaları için öğretmen mesleki gelişiminin öneminin irdelendiği konferansta Norwich Institute for 

Language Education Akademik Direktörü Rod Bolitho, Bell Educational Services Akademik Direktörü Jim Scrivener, University of Maryland TESOL 

Professional Training Programs Öğretim Üyesi Joan Kang Shin, ELT Danışmanı Prof. Simon Borg, Cambridge University Press Eğitim Teknoloğu 

Brendan Wightman yaptıkları sunumlarla İngilizce dil eğitimi konusundaki yeni bakış açılarını ele aldılar. 7. TED ELT Konferansı’nda ayrıca yabancı 

yayınevleri tarafından kurulan stantlarda yeni çıkan İngilizce eğitim kitapları tanıtıldı ve şair-yazar Ataol Behramoğlu okuyucuları için kitaplarını 

imzaladı. 

KAMPÜS
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TÜBİTAK'a Katılan 100 Projeden 21’i 

TED Ankara Koleji’nin

Ortaöğretime devam etmekte olan öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında 

çalışmalar yapmaya teşvik etmek, araştırma ve geliştirme odaklı bilgi ve becerilerini 

geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen 46. 

Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Elemeleri, Türkiye 

çapında 12 bölgede gerçekleştirildi. Ankara Bölge Elemelerine 21 projesi davet 

edilen TED Ankara Koleji, tüm Türkiye’de en fazla projesi sergilenmeye değer görülen 

okul oldu ve bu başarısını Bilgisayar, Kurumsal Fizik, Uygulamalı Fizik ve Sosyoloji 

dallarında dört birincilik, Bilgisayar, Biyoloji ve Coğrafya dallarında üç üçüncülük ile 

taçlandırdı. Birinci olan projeler Mayıs ayında Ankara’da gerçekleştirilecek Türkiye 

elemesine katılmaya hak kazandı.

Ülkeler Gösterisi ile Barış ve 

Dostluk Mesajı Verdiler

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri, 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle geleneksel 

olarak her yıl gerçekleştirilen “Ülkeler Gösterisi”nde barış 

ve dostluk mesajı verdiler. Öğretmenleri ile birlikte bir ülke 

seçerek o ülkenin kültürünü,  müziklerini, yemeklerini ve 

danslarını öğrenen öğrenciler, 16 Nisan 2015 tarihinde 

amfi tiyatroda gösterilerini aileleri için sergilediler. Büyük 

bir emek, arkadaşlık, dostluk, eğlence ve kaynaşmanın 

ürünü olan gösteride ülkelere özgü rengarenk kostümleri 

ile sahne alan anaokulu öğrencileri, kimi zaman Sirtaki ve 

Flamenko danslarıyla Ege ve Akdeniz’den esintiler taşıdılar, 

kimi zamansa etnik danslarla izleyenleri Afrika’ya ve Mısır’a bir 

yolculuğa çıkardılar. Gösteriler bittiğinde öğrenciler, Atatürk 

Marşı eşliğinde ellerinde bayraklarla Türkiye dansını yaptılar. 

Uluslararası Matematik Yarışmasında Büyük Başarı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortaokulu 8. Sınıf Ulusal ve Uluslararası Matematik Yarışmaları Kulübü öğrencileri, matematik öğretmenleri Yurdagül 

Aydınyer ve Nida Hoşafçı rehberliğinde yürütülen yoğun bir çalışma programının ardından üç oturumda yapılan ISMTF (International Schools 

Mathematics Teachers Foundation) sınavlarına girdiler. Sınavlarda yüksek başarı gösteren 43 öğrenci sertifika ile ödüllendirildi.
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Hedefler ve Projelerle Önder Bülbüloğlu'79

Sn. Önder Bülbüloğlu, öncelikle yeni 
devraldığınız Vakıf Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevinizden ötürü kutluyor 
ve başarılar diliyoruz. Önceki görevinize 
dönersek TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü 
Başkanlığı’nı ne kadar süre yaptınız?
Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğim sekizinci yılına 
giriyor. Burada Yönetim Kurulu Üyesi iken ve 
okulun spor aktivitelerinden sorumlu üye 
iken Spor Kulübü Başkanı seçildim. Beş yıl 
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Spor 
Kulübü Başkanlığı yaptım.

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanlığı 
döneminizde sizi heyecanlandıran başarılar 
hangileri oldu?
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanlığı 
bir başka keyifli görev. Kolej’e hizmet 
etmenin başka bir yolu. Beş yıl içerisinde çok 
değişik heyecanlar yaşadık. Bunlardan bir 
tanesi dört takımı da Türkiye birinci liglerine 
çıkarıp oralarda yarıştırmak oldu diyebilirim. 

1961 Ankara doğumlu olan  Önder Bülbüloğlu 1979 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra İTÜ Makine Mühendisliği 

Bölümü’ nü bitirmiştir. 1985 yılında başladığı iş hayatına halen makina, çelik, inşaat, turizm ve otelcilik konularında faaliyet gösteren 

grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’ nı yapmaktadır. Ankara Sanayii’ ne ve Türk sporuna 20 yılı aşkın süre hizmet veren 

Önder Bülbüloğlu, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanvekilliği, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gençlerbirliği, 

Ankaragücü ve Trabzonspor  Kulüpleri’ nde  Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

TED Ankara Koleji  Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’ ne 2007 yılında seçilen Önder Bülbüloğlu, 4 yıl Başkan Yardımcılığı, TED Üniversitesi 

Vakfı Yönetim Kurul Üyeliği ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra halen TED Ankara Koleji 

Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Bunların hepsi şampiyonluklarla sonuçlanan 
birer başarıydı. Üçüncü ligden başlayan, 
ikinci ligde olan A Erkek Basketbol Takımımız 
dahil, takımlarımızın hepsi şampiyon olup 
birinci ligde mücadele ettiler. Bir yıl da 
olsa dört takım ile mücadele edebilme 
şansını yakalamamız gerçekten hem büyük 
bir başarı hem de büyük bir heyecandı. 
Bunların dışında yine bu dört takımın üçü 
de benim Başkan olduğum dönemde 
Avrupa kupaları için oynadı. Yurt dışında da 
çok güzel başarılar, heyecanlandıran anlar 
vardı. Ama bunun en güzeli geçen sene A 
Erkek Basketbol Takımımızın Euro Cup’ ta 
çeyrek finale kadar yükselmesi oldu. Çeyrek 
finalde özellikle Yunanistan’da oynadığımız 
Paok maçı çok büyük bir heyecan vermişti. 
İlk yarı bittiğinde 17 sayı gerideydik ve 
bizimde çok ümidimiz yoktu. Paok bu 
alanda Avrupa’da da bilinen iyi bir takım. 
Yunanistan’da oynuyoruz, çok müthiş bir 
seyircisi var ve atmosfer müthiş. Ancak 17 
sayı öndeler. Devre arasında aslında Kolej 

böyle değildir dediler. Çok misafirperver 
davranmakla beraber bu tarz konuşmalar 
oldu. İkinci yarı çıktık, bizim takım yanlış 
hatırlamıyorsam yedi sayı farkla yendi. Çok 
keyifli ve heyecan verici bir olaydı. Sonra da 
İtalyanları yendik. Olmayacak şeyler oldu. 
Çok heyecan vericiydi ama beş yıl zaten bu 
heyecanlarla geçti. 

Atatürk’ün değerlerine çok dikkat 
etmemiz ya da yüceltmemiz 
gereken bir dönem olduğuna 
inandığımız için bence çok 
önemliydi. Okula giren herkesin, 
her öğrencinin, her velinin, TED 
Ankara Kolejli ile ilgili o yürüyüş 
anıtını görmesini istedim.

Başkanlık görevini devraldığınızda, 
aklınızda hangi hedefler ve projeler vardı, 
bunlar ne oranda gerçekleşti? Yarım 
kalanlar varsa onlar için ne söylersiniz?

KAMPÜS
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TED Ankara Koleji Vakıfı Yönetim Kurul 
Başkanlığı'nda çok yeniyim. Başkanlık 
görevini devraldığımda aklımda ilk olan 
Sunullah Salırlı gibi çok uzun yıllar TED 
Ankara Koleji’ne ve tüm Kolej camiasına 
hizmet etmiş bir Başkandan sonra, 
burada Başkanlık yapmanın çok kolay 
olmayacağıydı. Gerçekten kendisinin yeri 
hepimizde ayrı. Birlikte sekiz yıl Yönetim 
Kurulu’nda çalıştım. Emekleri için kendisine 
bir kez daha sizin vasıtanızla da teşekkür 
ediyorum. Kendisi TED Ankara Koleji’nde 
birçok şeyi gerçekleştirdi. Tabi ki birçok 
hedefimiz var. Onların yarım bıraktığı şeyleri 
tamamlamak olabilir. Öncellikle Atatürk 
anıtımız yoktu ve bence büyük bir eksiklikti. 
İlk önce onu gerçekleştirdik. Bir iki proje 
sunuldu okula. Sonra iyi bir heykeltraş 
sanatçı ile anlaştık. Ve yürüyüş temalı 
Mustafa Kemal Atatürk anıtını okulumuzun 
hemen girişine inşa ettirdik. Atatürk’ün 
değerlerine çok dikkat etmemiz ve 
yüceltmemiz gereken bir dönem olduğuna 
inandığımız için bence çok önemliydi. Okula 
giren herkesin, her öğrencinin, her velinin, 
TED Ankara Kolejli ile ilgili o yürüyüş anıtını 
görmesini istedim. Böyle bir kompozisyon 
çıktı. Orada hem küçük bir öğrenci 
çocuğumuz, hem lise öğrencimiz, hem 
öğretmenimiz, hem meşalemiz hem de 
onların arasında mutlu yürüyen bir Atatürk 
Anıtımız var. İlk gerçekleştirdiğimiz proje 
bu anıt oldu. Ama tabi TED Ankara Koleji 
çok büyük ve dinamikleri çok olan bir yer. 
Burada hiçbir iş bitmez, çok yoğun. Altı bin 
öğrencinin olduğu yedi bin kişinin sürekli 
yaşadığı dev bir kampüs burası. Bundan 
sonraki düşüncemiz büyük bir konferans 
merkezi yapmak. Bence bu kompleksin 
içerisindeki eksiklerden bir tanesi bu. 
Çünkü spor, sanat ve sosyal etkinlikler 
Kolejdeki eğitimin hep bir parçası, yıllarca 

böyle olmuş. Neredeyse bir asıra yaklaşmış 
Atatürk’ün kurduğu eğitim kurumu burası. 
Bende bütün çocuklarımıza bu olanakları 
sağlamakla mükellef olarak görüyorum 
kendimi. Bilmiyorum izleme fırsatınız 
oluyor mu? Birçok tiyatro oynanıyor birçok 
müzikal yapılıyor. Bunlar her yıl anaokullu, 
ilkokullu, ortaokullu ve  liseli çocukların 
sahnelediği oyunlar. Örneğin şimdi bu 
çocuklar “Cats’’i yapacaklar. “Hayallerimin 
Peşinde” müzikalini yaptılar. Hayranlıkla 
izledim. Anaokullu çocuklar da vardı işin 
içinde, liseli çocuklarda. Ancak biz bunları 
hep başka salonlarda gerçekleştiriyoruz. 
Kimisi Şinasi Sahnesi’nde kimisi Cüneyt 

Gökçer’de sahneleniyor. Bazen büyük bir 
salon olmasından ötürü Ticaret Odası’nın 
salonunu tutuyoruz. Diploma törenlerimiz 
oluyor. 19 Mayıs, 23 Nisan gibi törenlerimiz 
oluyor. Yağmur yağdığı zaman, kötü hava 
koşullarında herkes panikliyor. İçeri alıyoruz 
ve Kolej sokaklarında yapmaya çalışıyoruz. 
Bu yüzden kapasitesi büyük bir konferans 
salonu yapmak için hazırlıklara başladık. 
Şimdiki hedefimizde ki proje bu.

Bu görev değişikliğinden dolayı neler 
hissediyorsunuz?
İnsanın yıllarca okuduğu, mezun olduğu 
bir okula yıllar sonra tekrar Yönetim Kurulu 
Başkanı olması çok onur ve gurur verici. 
Bunun mutluluğunu yaşadığımı söylemek 
isterim. Bu bana da bir örnekti çünkü burası 
Atatürk’ün kurduğu bir vakıf ve hep bu 
okulda bu sıralarda yetişmiş  çocuklar gelip 
bu okulu yöneterek okulun devamlılığını 
sağlamışlar. Ben Vakıf Yönetim Üyeliği veya 
Başkanlığım döneminde de, buradaki 
törenleri izlerken çocuklara onu söylemek 
istiyorum. Sizde belki yirmi yıl sonra, belki 
on yıl sonra gelip burayı yönetip, aynı bu 
Atatürkçü çizgide, ülkesini seven vatanına 
milletine bağlı bir okul olma yolunda hizmet 
edecek kişilerden birisiniz. Bunu hissetmek 
ve hissettirmek çok güzel bir duygu. Burada 
Başkanlar, Yönetim Kurulu Üyeleri hepsi aynı 
o çocuklar gibi okuldan gelmiş insanlar. 
Bu çok güzel bir duygu bunu da söylemek 
isterim.    

Vakfın şu anki durumunu bizler için 
değerlendirir misiniz?
TED Ankara Koleji Vakfı bu okulları yaşatmak 
için sürekli uğraşan bir kurum. Aslında 
bizden önceki yönetimler, başkanlar o kadar 
güzel hizmetler yapmışlar ki neticede bu 
kompleksi yaratmışlar. Bence Vakıf aynı 
zamanda tüm TED camiasında ki en önemli 
aktörlerden biri ama parçası burada hem 
TED Üniversitesi hem Türk Eğitim Derneği 
hem de tüm Türkiye’deki okulların bizim 
dışımızdaki okulların dışında belki maddi 
anlamda hepsini düşünecek bir yapı olması 
gerektiğine inanıyorum. Çalışmalarım hep 
bu yönde. Belki, vizyonun yeni okullar, 
yurtlar açmak, onlara destek olmak olması 
lazım. Buradaki amaç Atatürk’e bağlı Türkiye 
Cumhuriyeti’ne bağlı ve önüne çıkacak 
bütün engelleri aşmaya azimli, gayretli 
çocuklar yetiştirmek olmalı. Bir tek Ankara 
da değil Türkiye’nin her yerinde.

Bu söyleşi için zaman ayırdığınızdan 
dolayı teşekkür ederiz. Son olarak bizim 
sormayı unuttuğumuz ya da sizin eklemek 
istediğiniz bir husus var mı? 
TED Ankara Koleji Vakfı Başkanı olarak, 
Türk Eğitim Derneğine, TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneğine, TED Ankara Kolejliler 
Spor Kulübüne, ve Kolejli İşadamları 
Derneğine bu camia için yaptıkları tüm 
hizmetler için teşekkür ediyorum. Birlikte, 
aynı ahenk ve bütünlük içerisinde bu 
camiaya hizmet etmeye devam edeceğimizi 
belirtmek istiyorum.
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Sayın Sunullah Salırlı, TED Ankara Koleji 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminizi 
anlatır mısınız? Paylaşabileceğiniz ilginç 
anılarınız var mı?
2001 yılında, TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği Başkanlığım sırasında, Mezunlar 
Derneği temsilcisi olarak Ankara Koleji 
Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine atandım. 
2007 yılına kadar Yönetim Kurulu üyeliği 
ve Başkan Yardımcılığı yaptım. 2007 
yılında değerli abim Deniz Coşkunsu’nun 
ardından Vakıf Başkanlığına seçildim. 2007 
yılından 2015 Şubat ayına kadar mezunu 
olmaktan onur duyduğum okulumun Vakıf 
Başkanlığı görevini yürüttüm. Çok farklı 
bir dönemde görev almıştım. 2001 yılında 
İncek Kampüsümüzün ihalesi yapılmış ve 
inşaatına başlanmıştı. 2001 krizinin yarattığı 
sorunlara rağmen inşaat faaliyetlerini 
sürdürmek için, o dönemde yönetimde 
bulunan arkadaşlarımla birlikte çok ciddi 
bir mücadele verdik. Akabinde TED Ankara 
Koleji’nin lise bölümünü, takip eden yılda da 
ilkokul ve ortaokul bölümlerini taşıdık. Benim 
görev dönemim sırasında,yönetmeliklere 
göre sadece Anaokulundan başlayarak 
yapılabileceğini görünce, kuruluşunda 
olmasına rağmen daha sonra kapatılmış 
olan Anaokulunu yeniden açtık. Yaklaşık 
yüzde yirmi civarında olan mezun çocukları 
oranı şimdi yüzde yetmişlere çıktı. Her 
kurum kendi bireyini korur, kollar. TED 
Ankara Koleji, mazisi 80 yılı geçen bir 
kurum, bu sistemle, bünyede başladığını 
gözlediğimiz çözülmeleri durdurmuş, 

1963 Ankara doğumlu olan Sunullah Salırlı 1980 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra, ODTU Makina Mühendisliği 

bölümünü bitirmiştir. 1984 yılından itibaren otomotiv ve inşaat sektörlerinde çalışmıştır. 2015 yılında TED Atakent Koleji kuruluşuna 

ortak olarak katılmıştır. Halen TEDÜ Mütevelli Heyet Üyeliği, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Onur Kurulu Üyeliği, Kolejli İş 

Adamlar Derneği Üyeliği, Kayseri İli Yardım Derneği Başkan Yardımcılığını sürdürmektedir.

mezunlarımızı çocukları ile birlikte kazanmış 
olduk. Bugün gururla görüyorum ki; TED 
Ankara Koleji Anaokulu projesiyle, kurada 
kazanamadığı  ya da sonrasında sınav 
stresine sokmamak için çocuğunu TED 
Ankara Koleji’nde okutamayan birçok 
mezunumuz ve çocukları tekrar TED 
Ankara Koleji şemsiyesi altında toplanmış 
oldu. Kızım ne acıdır ki, ben TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği Başkanı ve Vakıf 
yönetiminde olduğum dönemde kurayı 
kazanamadığı için TED Ankara Koleji’ne 
başlayamadı. Üçüncü sınıfta sınavla 
girmek zorunda kaldı. Başka bir okulda 
veli görüşmesine gitmek zorunda kaldık. 
Diğer okulları tanıyınca buranın kıymetini 
çok daha iyi anlıyorsunuz.İlköğretim 
seviyesinde, dünyada sayılı proje içinde yer 
alan hakikaten gurur duyduğumuz projeydi. 
Üniversiteler haricinde -dünyanın en ileri 
eğitim düzeyinde olan Amerika’da da dâhil- 
tanıtım dosyalarına baktığında herkesin 
şaşırdığı, fiziki büyüklüğü, imkânları, eğitim 
düzeyi ve sosyal tesisleriyle çok takdir 
toplayan bir projedir. Başından beri içinde 
bulunmam, bu seviyeye gelmesinde 
benim de emeğim olması hasebiyle 
benim için ayrıca gurur vesilesidir. Bugün 
içinde bulunduğumuz sosyal tesisler bu 
ölçekteki bir okulun, hiçbir yerden ilave 
yardım almadan, kendi imkânları - tabii 
ki TED Ankara Koleji Vakfı'nın çok büyük 
desteği ile - her türlü sportif faaliyeti de 
destekleyebilecek hale gelmiş olması 
hepimizin hayaliydi. Kızılırmak sokakta 

başlattığımız Torch’la birlikte, okulumuzun 
İncek’e taşınmasıyla,  İncek kampüsünde 
bütün mezunlarımıza, velilerimize ve TED 
ailesine hizmet verebilen on bin metrekare 
büyüklüğünde bir sosyal tesise kavuşmuş 
olduk. Burası; velilerimizi, öğrencilerimizi,  
öğretmenlerimizi,çalışanlarımızı buluşturan, 
kaynaştıran, mezuniyet sonrasında da 
ilişkilerin sürmesini, birlikte hareket 
etmelerini sağlayan büyük bir birliktelik 
yarattı ve bundan çok büyük gurur 
duyuyorum. Bugünkü haline bakmak, 
herkesin buradaki mutluluğunu görmek o 
günkü sıkıntılarımızı bize unutturuyor.

Burslu öğrenci sayısı, oransal olarak 
birçok yükseköğrenim kurumunun 
üstünde olan Üniversitemiz şu 
anda kapasitesinin tamamını 
doldurarak önemli bir başarıya 
imza atmıştır.

Daha önce benzer görevlerde bulundunuz 
mu?
1998 yılında TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği yönetimine talip olduk ve yönetime 
girdim. 1999 yılında TED Ankara Koleji 
Mezunlar Derneği Başkanlığına seçildim. 
2006 yılına kadar mezunu olmaktan gurur 
duyduğum okulumun Mezunlar Derneği 
Başkanlığını yaptım. Birçok etkinlikler,  
faaliyetler düzenledik, mezunları bir arada 
tutmak, onları kaynaştırmak, daha önce 
görev alan arkadaşlarımızdan aldığımız 
bayrağı biz de birkaç adım ileriye taşımak 
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için çaba sarf ettik. 2014 yılında TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği Onur 
Kuruluna seçildim. Bütün mezunlarımızın 
beklediği Üniversite projemizi, okulumuzun 
İncek kampüsüne taşınmasıyla birlikte 
anılarımızın yaşadığı eski binalarımızdan 
oluşan yerleşkelerde TED önderliğinde, 
Genel Başkanımız Selçuk Pehlivanoğlu'nun 
üstün gayretiyle gerçekleştirdik. Camiamıza 
yakışan TED Üniversitesi’ nde, Mütevelli 
Heyeti üyesi olarak görev yapmaktan 
gurur duyduğumu da ifade etmeliyim. İlk 
ve orta öğretim düzeyinde ortaya birçok 
eğitim zinciri çıktı ve büyük rekabet ortamı 
oluştu. Ama bakıldığında bunlar arasında 
anaokulundan üniversitenin sonuna kadar, 
kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeden, 
ticari kaygılar gütmeden eğitim faaliyeti 
veren bir eğitim zincirini camiamıza 
kazandırdığımızı düşünüyorum. 

Burslu öğrenci sayısı, oransal olarak birçok 
yükseköğrenim kurumunun üstünde 
olan Üniversitemiz şu anda kapasitesinin 
tamamını doldurarak önemli bir başarıya 
imza atmıştır. İlk yıllarını yaşayan 
Üniversitemizin, ileride eğitimdeki diğer 
başarılarımıza bir halka olarak ilave edileceği 
şüphesizdir. Türk Eğitim Derneği, Atatürk’ün 
bize emanet ettiği bu meşaleyi sadece 
Ankara’da değil, tüm Türkiye’ye yaymak için 
çok büyük bir emek ve çaba sarf etmektedir.  
Sayıları TED Ankara Koleji'nin katkılarıyla otuz 
üç okula ulaşan, bölgelerinde çok önemli 
konumlara gelen okullar kurulmuştur.  

Bu görevde ne kadar süre kaldınız? Çok 
isteyip gerçekleştiremediğiniz ya da yarım 
kalan projeleriniz oldu mu? Nedenleri 
neydi?
Sekiz yıl bu görevde kaldım. Bu sürelerde 
bütün projelerimizi gerçekleştirmeye 
çalıştık. Proje kapsamında Türkiye’de eşi 
benzeri olmayan spor ve sanat merkezimizin 
yanında, kaynaklarımızın o günkü 
şartlarından dolayı ertelediğimiz, yaklaşık 
5000 kişilik bir spor salonu ve konferans 
merkezi vardı. 2000’li yılların başında çıkan 
Üniversite projemiz de bu yatırımımızı 
ötelememizi gerektiren etkenlerden biriydi. 
Yönetimdeki arkadaşlarımızın bu projeleri 
tamamlayacaklarını biliyorum.

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan 
ne zaman ve neden ayrıldınız? Şu andaki 
hisleriniz nelerdir?
TED Ankara Koleji’ ndeki görevimden 2015’in 
Şubat ayında ayrıldıktan sonra bu zincirin bir 
halkası olacak İstanbul TED Atakent Koleji’nin 
yatırımcı ortağı olarak, arkadaşlarıma 
katıldım. Bu da iftihar ettiğim bir husus, 
çünkü bu kadar uzun bir görev süresinden 
sonra “bıraktım demiyorum” bayrağı 
İstanbul’da da dalgalandırıp, yeni Atatürkçü 
nesiller yetiştirmek üzere çalışmaya devam 
ediyorum. TED’inde atılımları sayesinde 
inşallah bu sayı seksen bir ilde 81 okula 
çıkacaktır. TED Ankara Koleji’ nin açtığı 
bu yolda Türk Eğitim Derneği’ yle birlikte 
Atatürkçü gençler yetiştirmek üzere görev 

alan ekipten biri olarak devam ediyorum. 
Okulun başında Değerli arkadaşım Uğur 
Boz bulunuyor. Şu an aileden ayrılmadığım 
için çok fazla değişiklik hissetmiyorum. TED 
çatısı altındayım ve görevimiz her ne olursa 
olsun ölene kadar bu bayrağı taşıyacağız. 
Kızım bu okuldan mezun oldu, oğlum 
bu sene sekizinci sınıftan mezun oluyor. 
Liseye devam edecek. İnşallah nesillerimiz 
boyunca torunlarımız da buralardan mezun 
olup bu camiaya hizmet edecek. Bütün 
hayalimiz ve hedefimiz bu yönde. 

İleriye yönelik planlarınız var mı?
İleriye dönük planlarımızı, işlerimizi, 
görevlerimizi artık yavaş yavaş çocuklarımıza 
aktarmak gerekiyor diye düşünüyorum. 
Kızım şu an İstanbul’da bulunuyor. 
Onu arkadaşlarıyla birlikte, her zaman 
desteklediğim Mezunlar Derneğine üye 
olması için teşvik ediyorum. Her nerede 
yaşarsa yaşasın bu camiadan ayrılmamasını, 
kopmamasını ve bu camianın bir aile 
olduğunu unutmamasını, bir ferdi olarak 
da her zaman görevini yapması gerektiğini 
telkin ediyorum. Görevlerim boyunca ve 
görevleri bırakırken, Türkiye’de eşine çok 
rastlanmayan son derece Demokratik 
ortamlar yaratmaya çalıştık. Bizden sonraki 
arkadaşlara son derece güvenle, gözümüz 
arkada kalmadan bayrağı gururla teslim 
ettim. Yapacakları bütün projelerde 
destek olacağımı, elimden gelen her türlü 
şeyi yapmaya hazır olduğumu biliyorlar. 
Dolayısıyla gönüllü görevlerim her zaman 
devam edecektir. Sadece Ankara’da değil, 
başta İstanbul olmak üzere Türkiye’de tüm 
kamu kuruluşlarında ve özel sektördeki üst 
düzey arkadaşlarımızı bir araya getirerek bir 
sinerji yaratıp, birbirleriyle iş yapmalarını, 
birbirleriyle ortaklık yapmalarını, yeni 
projeler üretmelerini sağlayacak ve bu 
vesile ile hem camiaya hem de Türkiye’ye 
hizmet yolunda önemli bir başlangıç 
yapacağına inandığım Kolejli İş Adamları 

Derneği’ nin kuruluşunda görev aldım. 
Bir üyesi olarak bu derneğe hizmetler 
vereceğimi düşünüyorum. Derneğin ileride 
çok başarılı olacağına, camiada eksikliğini 
hissettiğimiz iş adamlarına önderlik yapıp 
onları bir araya getireceğine inandığım 
bir yapıya kavuşacağını ümit ediyorum. 
1963 doğumluyum, 1969 da TED Ankara 
Koleji’ne ilkokul birden girdim, yaklaşık yirmi 
yıldır çeşitli kuruluşlarında görev alıyorum. 
Hayatımda TED Ankara Koleji olmayan 
hiçbir dönem yok. Üniversiteyi ODTÜ’de 
Makine Mühendisliği Bölümünde okudum. 
Hayatımın her döneminde TED Ankara 
Koleji’ nin damgası var. Bugün olduğum 
noktada, sosyal seviyede,  ticari hayatımda 
bunun inanılmaz faydalarını gördüm. 
Bulunduğum konuma TED Ankara Koleji’ 
nin sayesinde geldiğimi düşünüyorum. 
Benim burada okumamı sağlayan aileme 
bu vesileyle teşekkür ediyorum, herkesi de 
bu camiaya davet ediyorum. Bu camiadan 
kopmamalarını, ilişkilerini yakın tutmalarını 
öneriyorum. Bu camia Türkiye’nin en önemli 
kurumlarından biridir ve her ahvalde bu 
önemini koruyacağına inanıyorum.    

Bu söyleşi için teşekkür ederiz. Camiamızın 
hizmetlerinizden dolayı daima müteşekkir 
kalacağına inanıyoruz. Son olarak sormayı 
unuttuğumuz, eklemek istediğiniz bir 
husus var mı? 
Bahsetmeyi unuttuğum bir proje var, 
yeri gelmişken bahsedeyim. TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği yönetimine 
geldiğimiz ilk yıllarda banka kredi kartı 
projesi üstünde çalıştık. Çevremizde 
bu projeyi gerçekleştirmek için çalışan 
benzer gruplar başarılı olamamıştı. Biz o 
zamanlar TED Ankara Koleji Mezunları’ 
na aidiyet duygularını güçlendirmek için 
böyle bir kurum kartı vermeyi düşündük 
ve Finansbank’la yola çıktık. Sonraki 
birkaç dönemde  - İstanbul dâhil -  Türkiye 
çapında benzerleri arasında birçok dalda 
birinci oldu. Banka bize o dönem gerek 
kart gelirlerinden verdiği paylarla gerek 
etkinliklerimize ve dergilerimize verdiği 
ilan ve reklamlarla destek olmuştur. Bu da 
mezunlarımızın camiamıza nasıl destek 
verdiğinin bir göstergesi olarak bizleri çok 
mutlu etmiştir. Hem maddi anlamda hem 
manevi anlamda çok gurur duyduğum 
projelerden biri olmuştur. Bu vesileyle 
bu kartı kullanan tüm mezunlarımıza da 
teşekkür ediyorum. Geriye baktığımızda, 
buralarda başlayan kıvılcımın, bugün her 
biri değişik dernek, vakıf yönetimlerde 
görev alan arkadaşlarımızın ellerinde 
meşaleye dönüştüğünü görüyoruz. Tabii 
Kutluhan Olcay’ın bende ayrı bir yeri var. 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nde 
çeşitli görevler yaptı ve son iki dönemdir de 
başkanlığını yürütüyor. Bu arkadaşlarımızla 
beraber büyüdük, yürüdük. Bizim farkımızın 
kadroları sıkça yenileyerek, arkadan gelen 
arkadaşların önünü açarak, hiçbir zaman 
gruplaşmaya gitmeden yürümemiz 
olduğunu düşünüyorum.
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Tedfed Olağan Toplantıları;
Karadeniz Ereğli ve Zonguldak

Ocak 2015 Polatlı toplantısında alınan kararla Şubat ayı olağan buluşması 26 Şubat günü TED Karadeniz Ereğli Koleji Mezunları Derneği ev 

sahipliğinde Karadeniz Ereğli ‘de, Nisan 2015 Toplantısı 17 Nisan günü Zonguldak’ta gerçekleştirildi. Henüz üye olmayan TED Karadeniz Ereğli 

ve Zonguldak Koleji Mezunları Derneklerinim evsahipliğinde gerçekleşen toplantı okulların  ziyaret edilmesi ile başladı. Daha sonra gerçekleşen 

olağan toplantılarda TEDFED üyeliği konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu. Federasyona üye olmak için gerekli tüzük değişikliklerinin biran 

önce yapılması konusunda fikir birliğine varıldı ve süreç başlatıldı.

Bu güzel organizasyon için TED Karadeniz Ereğli Mezunlar Derneği’nden Sn. İbrahim Kayhan, Sn. Celal Bozkuş, Sn. Kaan Fidan’a, TED Zonguldak 

Mezunları Derneği’nden  Sn. Özgür Demirtaş, Sn. Burçin Bahadır ve Sn. Ali Fuat Soydaş ‘a teşekkür ederiz.

Karadeniz Ereğli Toplantısı

Zonguldak Toplantısı Zonguldak Toplantısı



63

Engin Turgut’75 Anısına

Sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmak bir bilinç işidir. İnsanlığı, vatanını, camiayı candan sevmeyi gerektirir. Ben dünyaya ne verebilirim 

sorusunu sorarak başlarsınız işe! 

Kimimiz aidat ödeyerek katkıda bulunuruz, vakit ayırabilen vaktini, emeğini esirgemeyen yüreğini koyar ortaya. Bir elin nesi var diyerek, kendimiz 

gibi düşünenlerle bir araya gelip farkındalık yaratmaya çalışırız; fark yaratabilmek için…

Ne yazık ki, bu yürekli adamlardan birini Şubat ayında kaybettik: Engin Turgut’75

Benjamin Franklin demiş ki “Öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız, ya okunmaya değer bir kitap yazın ya da yazılmaya değer işler başarın.” 

Şubat ayından bu yana her yayın kurulu toplantısında anıyoruz Engin Turgut’u. Adı, sporsever kolejlilerin, Sanatsever kolejlilerin, yönetimdekilerin, 

federasyondakilerin dilinden düşmüyor. 

Dostlarından bir kaçının anılarını paylaşmak istedik sizlerle… 

''GÜZEL KARDEŞİM...''

2014 Ocak ayında yapılan TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Genel Kurulu’ndan önce, muhtemelen Kasım-Aralık 2013 aylarında yapılan ilk tanışma 
toplantısında masada yer alan tanımadığım kişileri tanımaya çalışıyordum.

Şık ve zarif giyimiyle, kendinden emin dik duruşuyla, babacan ses tonu ve kibar hitabıyla sevgili Engin hemen dikkatimi çekmişti. Camiada hep görüyor 
ama tanımıyordum. Toplantı bitince yanına gidip, kendimi tanıttım, tokalaştık ve ''Siz hangi dönemdensiniz?'' dedim. O da kendisini tanıtıp ''Ben “75 
mezunuyum, peki sen kaç mezunusun?'' diyerek ''Sen'' hitabıyla dostluğumuza ilk adımı kendisi atmış oldu.

O günden sonra çok sık görüşmeye başlamıştık. Hem bilgi alış verişi yapıyor, hem de çok güzel muhabbetlerimiz oluyordu.

Seçim sonrası yapılan Tanışma Toplantısında ise birçok ortak noktalarımız ortaya çıktı. Sevgili Cengiz Bıçakçıoğlu ud ile müzik ziyafeti verirken,  bir baktım 
Engin'le kendimi sahnede buldum ;)) ve birlikte geç saatlere kadar şarkılar söyledik.

Daha sonraları ise; Derneğimizin önemli Projelerinden biri olan ''Sahne Sanatları Proje Grubu’nda birlikte çalıştık. İlk toplantımızda konuştuklarımızı 
not edecek içimizden bir sekreter gerekiyordu. Ben o gün çok yorgundum ve ''Ne olur biriniz sekreterlik görevini alsanız'' dedim. Daha sözüm bitmeden 
''Tamam Güzel Kardeşim, ben yazarım'' demişti. Problem çıkarmaz, olan problemi de o anda çözerdi.

Onunla birlikte olup faaliyetler yapmaktan, muhteşem muhabbetlerimizden hep mutlu oluyordum. Çünkü; ortamı anında rahatlatıp neşeye boğan, 
pozitif insan Engin TURGUT herkesi kucaklamasını, kaynaştırmayı çok iyi biliyordu.

Sevgili Engin TURGUT, birlikte başladığımız ve içinde çok emeğin olan Tiyatro-Koro gibi projelerimiz başarıyla devam ediyor.  İlk gösterilerimizi izlediğini 
biliyorum...

Sözlerimi senin hep kullandığın sözle bitirmek istiyorum;

''Güzel kardeşim, rahat uyu, nur içinde yat...''

A. Haşmet Kasapoğlu'79

KOLEJLİLER   TEMMUZ 2015

TED Ankara Kolejinden 1975, ODTÜ Ekonomi Bölümünden 1980 yılında mezun 

olan Engin Turgut, yirmi  yılı aşkın bir süre Mağdenli şirketler Grubunda yönetici 

olarak çalışmıştır.

Uzun yıllar Türk Eğitim Derneği’nde Yönetim Kurulu üyesi, TED Ankara Koleji 

Mezunları Derneği ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü yönetimlerinde şerefle 

görev yapmış olup son olarak TEDFED Başkan vekili ve TED Ankara Kolejliler Spor 

Kulübünde Denetleme Kurulu Başkanı olarak Camiamıza hizmet etmiştir.

 

20 Şubat 2015 tarihinde aramızda ayrılan Turgut, Evrim Turgut’un sevgili eşi, Ece 

ve Eda Turgut’un kıymetli babalarıdır.

Ben giderim adım kalır,

Dostlar beni hatırlasın.

Düğün olur, bayram gelir,

Dostlar beni hatırlasın.

Aşık Veysel
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Engin abi sadece benim değil, görev aldığımız dönemlerde hem spor kulübünde hem Türk Eğitim Derneğinde, herkesin çok sevgiyle saygıyla andığı çok 

değerli bir kardeşimiz, abimizdi. Daha sonra Federasyonun kurulması aşamasında da beraber olduk. Ne acıdır ki çok genç yaşta kaybettik. 

Engin abi, bu camiada hakikaten yeri doldurması güç olan birisidir. Kendisini bu vesileyle saygıyla anıyorum. İnşallah çocukları onun yolundan gider ve 

camia içinde hizmet etmeye devam ederler diyorum. 

Engin abiden bahsederken Rahmetli Mehmet Mağdenli’yi de unutmamak lazım. İlk görev aldığım sıralarda bizi çok destekleyen, çok saygı duyduğum 

bir büyüğümüzdü, kendisini de çok erken yaşta kaybettik. Mağdenli’nin kaybı camiamız açısından çok büyük bir kayıptır. Zaten Engin abi de Mehmet 

Mağdenli’nin bize emanetiydi. Kendisinin bulunamadığı toplantılarda, etkinliklerde muhakkak Engin ağabeyin aramızda bulunmasını ister ve onu çok 

sever, güvenirdi. Engin abiyi tanıdıktan sonra onun ne kadar haklı olduğunu gördük. Bu dönemde birçok arkadaşımızı, büyüğümüzü kaybettik. Hepsini 

rahmetle, saygıyla anıyorum.

Sunullah Salırlı‘80

Sevecen, adam gibi adam, yüzünden gülümsemenin hiç eksik olmadığı değerli Engin abi.   

Güzel bir sanat etkinliği olan koro çalışmalarında seni tanımak şansına eriştim. Günler geçtikçe şahsına karşı duyduğum sevgim ve saygım arttı.

Koro provaları sonundaki sohbetlerimiz, yediğimiz yemekler bizler için unutulmayacak anılar oldu.  Abiciğim, "DENİZ ÖZME FAZLA DA GEZME BABANI DA 

ÜZME" diye  bana takılırdın her zaman. Gülümsememe neden olurdun. 

İyi ki seninle bu güzellikleri ve de dostlukları yaşadık.  Sen Okulumuza yürekten inanan, gerçek bir Kolejliydin... Ankara Kolejlilerin organize ettiği tüm 

oluşum ve etkinlikleri içtenlikle destekler ve bunlara her zaman katılmaya özen gösterirdin...

Engin abi, sporcu kimliğinle de tanıdık seni... Kolejimizin basketbol takımına verdiğin destek unutulamaz... Seni yakından tanımamıza vesile olan tüm 

Kolejli kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ederim...

 Değerli dost nurlar içinde yat... Seni hiçbir zaman unutmayacağız... Adını her zaman, sevgi ve saygıyla yaşatacağız…

Deniz  Özme’81

Engin Turgut, benim yaşamımda değer verdiğim, saygı duyduğum, arkadaş olmaktan onur duyduğum bir kişiydi. Onu zamansız kaybetmemiz, herkes 

gibi beni de derinden yaraladı. Engin’le çok fazla anımız var. Ama bir tanesi var ki, sonradan sık sık hatırlayıp güldüğümüz ve onu da her zaman anarken 

yine gülümsememize yol açacak bir anıdır. 

Türk Eğitim Derneği Yönetim Kurulu olarak üniversite kurmaya karar verdiğimiz zamanlar yaşadığımız keyifli bir olayı aktarayım. O dönem rektörlük 

üzerine kendi aramızda şakalaşıp, rektör olabilmek için profesörlük şartını hatırlatıyorduk. Engin Turgut da Mağdenli şirketinin Kazakistan’daki havaalanı 

işiyle ilgilendiği için sık sık oraya gidip geliyordu. Engin’e orada olduğu bir sırada telefon açarak bana bir profesörlük belgesi getirmesini söyledim. Karşı 

tarafta benim isteğimi duyunca derin bir sessizlik oldu. Sessizliğinin üstüne giderek “Ne yani Engin, TED Genel Başkanı’na bir profesörlük belgesini çok 

mu görüyorsun?” diye sordum. İlk andaki şaşkınlığını üzerinden atarak “Ama Başkan, bu nasıl olacak, peynir-ekmek mi alıyoruz?” diye itiraz etti. Ben 

sözde ısrarımı biraz daha sürdürüp “Oranın YÖK Başkanı düzeyinde kim varsa onu yaptığınız havaalanına indirmeyeceğinizi söyleyip, benim belgeyi 

ayarlayacaksınız.” deyince gülüştük. 

Bu konuşmanın ardından ilk Yönetim Kurulu toplantısına geldiğinde toplantının gündem maddelerinden birinin “Sayın Engin Turgut’un Sayın Genel 

TEDFED
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Başkan’ın profesörlük belgesi ile ilgili sunuşu” olduğunu gördü. Engin’in gündem maddesini okur okumaz yüzü değişti, üstüne o gün Başkan Yardımcımız 

olan Sayın Ertuğrul Dokuzoğlu’nun da “Genel Başkanımızın bir profesörlük unvanını halledemiyorsun” şeklindeki çıkışı rahmetlinin şaşkınlığını daha da 

artırdı. O günkü toplantımız gülüşmeler, bu şaka üzerine Engin’in verdiği tepkiler üzerine keyifli bir sohbetle sona erdi. 

Bir sonraki toplantıya bu sefer Engin, bir sürprizle geldi. Elinde Rusça hazırlanmış “çakma” bir profesörlük belgesi, Türkçe tercümesi ve bazı belgeler vardı. 

Bana verirken fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Hatta hazırladığı belgeyi bir anı olarak saklıyordum. Büroda evrakları karıştırırken karşıma çıkınca 

“Aman sahte profesör belgesi diye başımız ağrır, bunun şaka olduğunu anlatamayız” deyip belgeyi attırdım. 

Engin’le paylaştığımız birçok keyifli anıdan sadece bir tanesiydi anlattığım. Kendisini her zaman çok özleyeceğiz. Sevgili dostumuz, huzur içinde yatsın. 

Selçuk Pehlivanoğlu’81

Hayatın adaletini sorguladığımız anlar çoktur insan hayatında. Ölüm, bu sorgulamanın en yıkıcı ve acı olduğu durumdur. Bazen bu sorgulama bir isyana, 

haykırışa hatta Yaradanın bile sorgulandığı, son derece acı veren, içinden çıkılamayan bir duruma dönüşür. Çok sevdiğim birinin zamansız ölümü bende 

bu haykırışa sebep olmuştur. Babamı, genç sayılacak yaşta kaybettiğimde yaşadım bu durumu, bir de yıllar sonra da sevgili Engin Abimi kaybettiğimde. 

Çok ironiktir; İkisi de hemen hemen benzer yaşlarda, aynı amansız hastalık nedeniyle, bir çırpıda ayrıldılar aramızdan. Doyamadan! Babamdan sonra 

gözyaşı dökmem herhalde demiştim. Yanılmışım!

Engin Abimle yıllarca TED Ailesi içinde beraber bulunduk. Spor Kulübünde birlikte görev yaptık. Çok neşeli insandı. O kadar güzel anlatırdı ki hikâyeleri, 

aynı olayı defalarca dinler, her defasında ilk kez duyuyormuş gibi, kahkahalarla gülerdim. 

Basketbol takımına her sene oyuncu transferi zamanında gelirdi kulübe, “Şöyle ŞAKIR ŞAKIR şut atan bir oyuncu alalım derdi”, Clay TUCKER’ı aldık, dönem 

dönem attı da şutları. Çok iyi adam işletirdi, spor kulübü zamanında beni bir işletişi vardır ki hâlâ hatırlar, arkadaşlarla güleriz. Ama sizinle paylaşamam 

burada; herkese rezil olurum.

Selçuk Pehlivanoğlu bana “TEDFED’i kurduk başında seni görmek isterim” dediğinde tek koşul rica ettim kendisinden. Engin Turgut yanımda olsun. Benim 

için önemli bir yol göstericiydi. Işığımdı adeta. Sadece iş ile ilgili değil hayata dair de çok şey öğrendim ondan. Spor kulübünden sonra beraber çalıştığımız 

bu kısa dönemde çok keyifli günler geçirdik. Hiç unutamam TEDFED için CV’ler hazırlanıyor. Ben CV sonunda yazmışım “evli ve 2 çocuk babası” diye. 

Telefon çaldı, eşim beni fırçalıyor. “Ne biçim CV hazırlamışın git Engin Abinden feyz al” diye.  Açtım onun CV’sini. Adam yazmış “22 yıldır Evrim Turgut’un eşi, 

Ece ve Eda Turgut’un babasıyım” diye. İşte böyle ince bir adamdı Engin Abi. Hemen aradım, “Abim senin bu yaptığını insan düşmanına yapmaz, madem 

öyle yazacaktın bir arasaydın bize de yol gösterseydin. Hanım fena fırçaladı beni.” 

Yetiştirdiği iki pırlanta gibi kız Engin Abimizi her zaman layıkıyla yaşatacaklar. Sevgili Evrim, Ece ve Eda’ya sabır diliyorum. 

Güle güle Engin Abi, mekanın cennet olsun demeyeceğim çünkü eminim oradasın. Umarım ileride orada yine bir araya geliriz. 

Kemal Yüce’85

Engin Ağabey, 

 kolejIN’ de Mezunlar Derneği seçimi öncesi Emre ve bana söylediklerini, öğütlediklerini kızlarımızı her mıncıkladığımızda hatırlıyoruz, yüzümüze yayılan 

sıcak gülümsemeyle. Hepimizin kalbine dokundun! Ruhun şad olsun…

Gamze Demiröz İlalan’87

Nur içinde yat Engin Abi! Unutmayacağız…

KOLEJLİLER   TEMMUZ 2015
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SPOR

Bayan Voleybol Takımımız 2. Lig'de

Yüzücülerimiz Ankara'yı Başarıyla Temsil Etti

2014-2015 sezonunda Türkiye Bayanlar Voleybol 3.Ligi'nde mücadele eden bayan voleybol takımımız aldığı başarılı sonuçlarla 2.Lig'e yükselmeye 

hak kazandı.

Üst lige çıkan takımımızın teknik ekip ve sporcularını tebrik ederiz.

11-12 Nisan 2015 tarihlerinde Mersin’de yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Arda İlhan 2015 Yüzme Türkiye Şampiyonası müsabakalarında Ankara'yı 

temsil eden sporcularımız Deniz Ertan, Duru Albayrak, Kaan Akdağ, Mert İravul ve Sarp Ilgaz’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Sporcularımızın almış olduğu dereceler:

Deniz Ertan 100m Kurbağlama 11 Yaş Türkiye Birincisi

Deniz Ertan 100m Kurbağlama 11-12 Yaş Türkiye Altıncısı

Duru Albayrak 50m Kurbağlama 9-10 Yaş Türkiye Dokuzuncusu

Kaan Akdağ 50m Serbest 9-10 Yaş Türkiye Dördüncüsü

Kaan Akdağ 50m Kelebek 9-10 Yaş Türkiye Dördüncüsü

Kaan Akdağ 200m Serbest 9-10 Yaş Türkiye Beşincisi

A.Mert İravul 50m Serbest 9 Yaş Türkiye Birincisi

A.Mert İravul 50m Serbest 9-10 Yaş Türkiye Beşincisi

A.Mert İravul 50m Kelebek 9 Yaş Türkiye Birincisi

A.Mert İravul 50m Kelebek 9-10 Yaş Türkiye Üçüncüsü

Sarp Ilgaz 50m Serbest 11 Yaş Türkiye İkincisi

Sarp Ilgaz 50m Serbest 11-12 Yaş Türkiye Onbeşincisi
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TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ

www.kolejliler.com

TEDAnkaraKolejlilerSK

  tedkolejliler

  tedkolejlilersk
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KOLEJLİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Güç birliği ve iş birliği içinde, Kolejli İşadamları Derneği 
çatısı altında el ele…

68

9-10-11 Mayıs tarihlerinde Kolejli İşadamları Derneği’nin geleneksel hale getirmeyi hedeflediği Kolejli İş Dünyası Zirvesi’nin ikincisini gerçekleştirildi. 
Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve TED Üniversitesi’nin desteğini de arkasına alan Kolejli 
İşadamları Derneği, TED Ankara Koleji Kampüsü’nde yer alan Spor ve Sanat Merkezi’nde Kolejli iş dünyasının buluşmasına ev sahipliği yaptı. 
100’ün üzerinde firmanın katıldığı Zirve’yi 5.000’in üzerinde ziyaretçi gezdi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Zirve’de, Kolejli firmaların birbirlerini 
tanıma fırsatı bulduğu, firmaların birbirleri ile iş bağlantıları yaptığı, değerli bilgilerin paylaşıldığı oturumlar ve etkinliklerle dolu, samimi bir ortam 
vardı.

9 Mayıs Cumartesi sabahı Kolejli İş Dünyası Zirvesi açılış töreni, Fulya Akbuga’nın sunumuyla başladı. İş, siyaset ve bürokrasi dünyasının önemli 
isimlerinin bir araya geldiği törene aralarında Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, CHP Milletvekili Aylin Nazlıaka, 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı Kutluhan Olcay’ın bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Açılış töreninde bir konuşma 
yapan KİD Başkanı M. Hakan Çınar, zirvenin amacının Kolejli iş adamları arasında dayanışma ve iş birliğini artırmak olduğunu söyledi. Çınar, 
“Temelinde dostluk ve güvenin yer aldığı Kolejli İş Dünyası Zirvesi’nde sloganımız; ‘Kolejli En İyilerle Çalışır’ olarak belirlenmiştir” dedi. Merkez 
Bankası Başkanı Başçı da konuşmasında çocuklara tasarruf bilicinin yerleştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni çalışmalara başladıklarını 
söyledi. Başbakanlık genelgesi ile bu konuda koordinatör kuruluş olarak bazı alanlarda yardım sağladıklarını bildiren Başçı, TED Ankara Koleji 
Kampüsü içinde özellikle ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine yönelik tasarruf bilincinin geliştirilmesi amacıyla stant açtıklarını ifade etti. Zirve 
süresince TCMB Kuruş standını gezen TED Ankara Koleji öğrencileri, oldukça keyifli vakit geçirdiler. Açılış töreninde konuşma yapan bir diğer isim 
olan Nurettin Özdebir ise, ülkenin potansiyelini açığa çıkarmak için kurumların, özel sektör temsilcileriyle yeni bir kurgu yaratması gerektiğine 
işaret ederek, üniversite, mesleki eğitim ve akademik kariyer şartlarının, çağın ve teknolojik gelişmenin ihtiyaçlarına göre yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğini belirtti. Törende daha sonra KİD Başkanı Hakan Çınar, TED Ankara Koleji mezunu Merkez Bankası Başkanı Başçı'ya plaket ve 
Fahri Üyelik rozetini takdim etti. Tören sonrasında KİD Yönetim Kurulu, Erdem Başçı ve Nurettin Özdebir, tüm stantları bir bir ziyaret ederek, firma 
sahipleriyle görüştü, bilgi aldı.

Zirve süresince gerçekleştirilen oturumlara katılan Elif Dağdeviren, Ömer Aydıner, Celal Göle, Vahit Altun, Osman Zeki Özger, İskender Aruoba, 
Barış Öney ve Zeynep Erkunt Armağan ise, çok değerli bilgi, tecrübe ve görüşlerini dinleyicilerle paylaştılar. Pazar günü gerçekleşen ses sanatçısı 
Erdinç’in, Kayahan şarkılarından oluşan konseri çok beğenilirken, Ekrem Kadak’ın canlı resim performansı da konuklardan tam not aldı. 

Pazartesi günü de devam eden zirvenin bu defa konukları TED Ankara Koleji öğrencileriydi. Amaç öğrencilerin kendileri ile aynı sıralarda 
okumuş olan büyüklerinin başarılarına tanık olmaları ve genç zihinlerde girişimcilik bilincinin oluşturulmasıydı. Dışarıdan ziyaretçiye kapalı 
olarak gerçekleştirilen üçüncü günde, stantları gezen öğrenciler, ismine aşina oldukları firmaların sahiplerinin veya yöneticilerinin kendileri gibi 
Kolej mezunu olduklarını öğrendiklerinde, yüzlerinde oluşan gurur ifadesi görülmeye değerdi.  Merkez Bankası’nın katkılarıyla tasarruf bilincinin 
geliştirilmesi amacıyla kurulan TCMB Kuruş standı ise, özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerinden büyük ilgi gördü. Kuruş adam ile fotoğraf 
çektirirken oldukça eğlenen miniklere, TCMB’nin görevlileri, içinde kumbara da bulunan çantalar hediye etti.
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KAYBETTİKLERİMİZ

Esin Ersoy'53

1953 mezunlarımızdan Sayın 
Esin Ersoy'u kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Oktay Sinanoğlu'53

1953 mezunlarımızdan Sayın Oktay 

Sinanoğlu'nu kaybettik. Kendisine 
Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

 F. Yüksel İnan’60

1960 mezunlarımızdan Sayın F. 

Yüksel İnan'ı kaybettik. Kendisine 
Allah’tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Remziye Demirağ'62

1962 ortaokul mezunlarımızdan 

Sayın Remziye Demirağ'ı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mehmet Hayri Erol'63
(Ortaokul)

1963 ortaokul mezunlarımızdan 
Sayın Mehmet Hayri Erol'u 

kaybettik. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

Ahmet Başar'64

1964 mezunlarımızdan Sayın 
Ahmet Başar'ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Hayri İnanç'68

1968 mezunlarımızdan Sayın 
Hayri İnanç'ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Atilla Tezkan'66

1966 mezunlarımızdan Sayın 
Atilla Tezkan'ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

F Yük l İİİ ’60
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M. Kamil Şukün'69

1969 mezunlarımızdan Sayın M. 
Kamil Şukün'u kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Yaşar Cengiz Gürsu'70

1970 mezunlarımızdan Sayın 
Yaşar Cengiz Gürsu'yu kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Y C i Gü '70

Derviş Ömer Parlar'68

1968 mezunlarımızdan Sayın 
Derviş Ömer Parlar'ı kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

M. Aykut Kutlay'68

1968 mezunlarımızdan
Sayın M. Aykut Kutlay'ı kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ayşegül Beşe 
Mantini'69

1969 mezunlarımızdan Sayın 
Ayşegül Beşe Mantini'yi kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Şükriye Ünver Ruhi'74

1974 mezunlarımızdan Sayın 
Şükriye Ünver Ruhi'yi kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Tijen Tortop Cengiz'74

1974 mezunlarımızdan Sayın 
Tijen Tortop Cengiz'i kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Serdar Akkaş'76

1976 mezunlarımızdan Sayın 
Serdar Akkaş'ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Hasan Aydın Tansu'72

1972 ortaokul mezunlarımızdan 
Sayın Hasan Aydın Tansu'yu 

kaybettik. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

Emine 
Küçüksakarya'78

1978 mezunlarımızdan Sayın 
Emine Küçüksakarya'yı kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Murat Sabri Baysan'92

1992 mezunlarımızdan Sayın Murat 
Sabri Baysan'ı kaybettik. Kendisine 

Allah’tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%5
Cermodern

Altınsoy Cad. No: 3 Sıhhiye / Ankara

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

www.cermodern.org

Konaklama %40

Teras Restoran 

%15

City Hotel

Oyak 415.Cad. 412. Sok. No: 8 Çankaya / Ankara

T. 0 312 495 01 02 F. 0 312 495 48 44

www.cityresidencehotel.com

%10
Bodrum Ecofarm

Gümüşlük Cad. No:111 Turgutreis / Bodrum

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

bodrumecofarm@gmail.com

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

Sağlık Sok. No: 31 Sıhhıye /Ankara

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

www.ankurye.com

%50
Best Otel Turizm A.Ş.

Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara

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

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

%10
Bach-çe Sanat Atölyesi

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

T. 0 312 236 77 17 

www.bahcesanat.com

%50 TÜRK TABİBLER 

BİRLİĞİ LİSTE FİYATI 

ÜZERİNDEN

Biofiz Sağlık Medikal İth.İhr.San.Tic.A.Ş.

Öveçler Mah. 1332 Sok. No:15 Çankaya / Ankara

T. 0 312 473 88 55 F. 0 312 473 72 22

www.ankaracerrahimerkezi.com

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

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

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

www.blandgorup.com.tr

Can Stea Sig.Ara.Hiz.Ltd.Şti.

Rabindranath Tagore Cad. (4.Cad) No:17/3 Yıldız / Ankara

T. 0 312 439 65 06 F. 0 312 439 65 07

www.canstea.com.tr

%5
Peşin %10

%10
Aliye Wedding

Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara

T. 0 312 437 20 70

www.aliye.com.tr

7 Renk Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.

İlkbahar Mah. 596. Sok. No:55/A Yıldız / Ankara

T. 0 312 490 13 15-16 F. 0 312 490 99 22

www.7renksigorta.com

%5Peşin

Peşin Fiyatına 

6-7 Taksit

%5
Anadolu Sigorta

Kemal İnal Sigorta ve Aracılık Hiz.Ltd.Şti.

Mithatpaşa Cad. İnal İşhani No:31/26 Kızılay / Ankara

T. 0 312 433 45 00 F. 0 312 433 45 00 sigorta@kemalinal.com

%10
Delta İş Sağlığı Güvenliği Teknolojileri

Hiz.Don.Dan.Ltd.Şti.

Anadolu Bulvarı 145. Sok. 6/F Yenimahalle / Ankara

T. 0 312 397 14 74 F. 0 312 397 14 74 www.deltaisg.com

Çeşme Ladin Otel

Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme / İzmir

T. 0 232 724 83 27 F. 0 232 724 70 39

www.ladinotel.com.tr

Temmuz, Ağustos 

Aylarında %10,

Diğer Aylarda %15

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

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

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

fatihnamli9906@gmail.com

Armador Danışmanlık Mak.Ltd.Şti.

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

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

www.armador.com.tr

Elmas

Uçlarda%3
 Ekipmanda %5

Ariva Turizm Temsilcilk Müşavirlik ve 

Tic.Ltd.Şti

Bestekar Sok. No:70/8 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 427 13 14 F. 0 312 427 13 10 www.arivaturizm.com

%5 Otel, %20 Bilet,

%2 Tatil Otelleri,

%40 Vize 

İşlemleri

%20
Diamond Of Bodrum Hotel

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

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

www.diamondofbodrum.com.tr

Deniz Atlanta Hotel Ankara

Necatibey Cad. No:28 Kızılay / Ankara

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

www.otelatlanta.com

STD SNG ODA BB 100TL, 

STD DBL ODA BB 140TL, 

STD TRP ODA BB 170TL, 

CRN SNG ODA BB 80TL, 

CRN DBL ODA BB 110TL 

FİYATLAR 

ÜZERİNDEN %30

Diricanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

Postane Mah. Gülistan Sok. 4/2 Tuzla / İstanbul

T. 0 216 701 18 80 F. 0 216 701 18 80

www.dreambagturkiye.com

%30
Kupon Kodu:

KOLEJ
Dream Story Photography

Fotoğrafçılık Hizmetleri

GSM. 0 532 220 76 01

www.dreamstory.net

%20

%10
Alaçatı İzmir Mercan Köşk Butik Otel

Hacı Memiş Mah. Şehitlik Altı No:9 Alaçatı / İzmir

T. 0 232 716 07 44 F. 0 232 716 07 45

www.mercankoskalacati.com

TED ANKARA KOLEJİ 

MEZUNLARINA ÖZEL 

HİZMETLER

Dünya Göz Hastanesi San. Tic. A.Ş.

Tunus Cad. No:28 Kavaklıdere Ankara

T. 0 312 416 70 00 - 444 4 469 F. 0312 417 93 37

berna.kilic@dunyagoz.com

%30
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

%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

%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

Doğan Motorlu Araçlar San.Tic . A.Ş.

Çetin Emeç Bulvarı No:69 Dikmen 

Ankara Servis: Bahçekap Mah. 2474 Cadde No:11 Şaşmaz Ankara

Showroom T. 0 312 473 03 33 - Servis T. 0 312 278 54 80

7/24 Acil Servis T. 0532 357 46 46 servis@dogan.web.tr

SIFIR KM OTOMOBİL
SATIŞLARINDA %1

SATIŞ SONRASI
HİZMETLERDE %10
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TED ANKARA KOLEJİ 
MEZUNLARINA ÖZEL 

HİZMETLER 

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

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

Beşiktaş 4.Levent / İstanbul

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

%10
GEN-ART Kadın Sağlığı

Tüp Bebek ve Üreme Biyoteknolojisi Merkezi

Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara

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

%30
Harun Şahin Men Hairdesign

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

T. 0 312 439 09 52

Satış Ürünleri Hariç

%40
Hotel Etap Mola

İzmir Cad. No:27 Kızılay / Ankara

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

www.hoteletapmola.com.tr

%10
Hayatın Ritmi Concept Art Center

C.Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/2 Balgat / Ankara

GSM. 0 535 277 01 78

hayatinritmi.cac@gmail.com

%30
Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi

Tahran Cad. No:38 Kavaklıdere / Ankara

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

www.integra.com.tr

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

Kuveyt Cad. No:7/C Kavaklıdere / Ankara

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

www.ilkyaz.com.tr

Suite tek kişi 180TL,

Suite çift kişi 220TL,

Standart Tek kişi 140TL, 

Standart Çift Kişi 180TL 

(Açık büfe

kahvaltı dahil)

Tek Yataklı Oda 65 TL

 İki Yataklı Oda 120 TL

Üç Yataklı Oda 150TL

(Açık büfe kahvaltı ve

KDV dahildir.)
Hotel Yeni

Sanayi Cad. No: 5/B Ulus / Ankara

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

www.hotelyeni.com

%20
Jineklinik Kadın Sağlığı Merkezi

İran Cad. 33/2 Kavaklıdere / Ankara

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

%10
Ka-Ergun Halı San.Tic.Ltd.Şti.

Bülbülderesi Cad. No:38/A K.Esat / Ankara

T. 0 312 425 52 98 F. 0 312 425 64 57

www.ergunhali.com

%5
Kalli Makina Madencilik

Tur.İnş.Gıda İth.İhr.Ltd.Şti.

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

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

%20
Liv Hospital (Ankara)

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

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

info@livhospital.com.tr livhospital.com

%20
Liv Hospital (İstanbul)

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

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

info@livhospital.com.tr livhospital.com

%5
Lady Med

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

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

www.ladymed.net

%20
MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi

İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere / Ankara

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

%15
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

%10
%15

Medya Sanat Galerisi

Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara

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

%20
La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi

Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara

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

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

KOKETİM

0-12 yaş kız çocuklarına özel online butik

T. 0 850 500 09 50

iletisim@koketim.com www.koketim.com

%20
Kupon Kodu: KOLEJ

%10
Moe By Beyaz Butik

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

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

www.gelinlikankara.info

%25
Melike Şentürk Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı

Cinnah Cad. No:38/14 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 440 11 95 F. 0 312 440 11 95

melikesenturk2002@yahoo.com

%25
Mty Dizayn-Akrilik Tezgah

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

T. 0 312 369 02 15

www.mtydizayn.com

Hotel İçkale

GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara

T. 0 312 231 77 10 F. 0 312 230 61 33

www.hotelickale.com

S. Single BB 65€,

S. Double BB 90€,

Suite Oda BB 250 €

%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

%25
Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi

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

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

%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

KOLEJLİLER   MART 2015
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%25
Stalu Boutique Hotel

Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları / Çanakkale

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

www.stalu.com.tr

%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

S SO

P
ET S

H
O

P%8
Solomusic Ankara Gitar ve Aksesuarları

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

T. 0 312 433 38 76 

www.solomusicankara.com

%10
Pet Hospital Ümitköy

2432. Cadde No:51 Ümitköy / Ankara

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

www.pethospital.com.tr

%10
Pilatesport

Bağdat Cad. No:401/1 Suadiye / İstanbul

T. 0 216 474 67 43

www.pilatesport.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

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

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

İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara

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

www.prefi.com.tr

100 Bin - 1 Trilyon %1

10 Bin- 100 Bin %3

Konut Alımları %10 %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

2 ders ücretsiz

%25Suna Korat Müzik ve Güzel Sanatlar

Akademisi

Arjantin Cad. No:17/7 Kavaklıdere / Ankara

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

www.sunakorat.com

%20
Şafak Perde Çeyiz Ev Tekstil

Reşit Galip Cad. No:53/A GOP / Ankara

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

www.safakperde.com

Yurtdışı tur 

40€-50€

Yurtiçi tur %5
Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti.

Tunalı Hilmi Cad. Binnaz Sok. No:1/4 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 428 20 96 F. 0 312 466 76 76 

www.tempotur.com.tr

%15
Türk - İngiliz Kültür Derneği

Bestekar Sok. No:32 06680 - Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 419 18 44 F. 0 312 418 54 04

www.tba.org.tr

%5
Transfer 312 

Demirhendek Cad. No:71 Altındağ / Ankara

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

www.transfer312.com

%30
Wall Street Institude Dil Okulu

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

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

www.wse.com.tr

YÜZDE95

Online Anket ve Araştırma Danışmanlığı Hizmetleri

T. 0 850 500 09 50

communication@01095010.com www.yuzde95.com

%20

%10
Özel Kudret International Hospital 

GMK Bulvarı No: 81 Maltepe / Çankaya / Ankara

T. 444 44 10 F. 0 312 229 98 68 

www.kudretinternational.com

TTB Fiyatları Üzerinden

Muayene %20

Tetkik %30

Özel İlgi Laboratuarlar Grubu ve Tani Merkezi

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

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

%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

%15
Pegasus Rent A Car

Güniz Sok. 4/2 Kavaklıdere / Ankara

T. 0 312 468 74 35 F. 0 312 468 74 37

www.pegasusrentacar.com

%10
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

%20
Özel Metis Polikliniği

Turan Güneş Bulvarı No:41/A Çankaya / Ankara

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

www.metispoliklinigi.com

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%30 İndirim
Göz Muayenelerinde 15 TL 

FTR Muayenelerinde 10TL 

Fark Uygulanacaktır

Özel İlgi Göz KBB Fizik Ted. Hast. Merkezi 

Ziyabey Cad. 1421. Sok. No: 9 Balgat / Ankara

T. 0 312 287 77 33 F. 0 312 285 05 08 

www.ilgigozkbb.com

TTB Fiyatları Üzerinden

 %50
Özel Du-Çe Fizik Tedavi ve Reh. Merkezi

Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sok. No:9 Çankaya / Ankara

T. 0 312 439 28 11 F. 0 312 442 97 09

www.ducefiziktedavi.com

%25
Özel Erk Dora Sürücü Kursu 

Meşrutiyet Cad. No:18/4 Kızılay / Ankara

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

www.erkdora.com


