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Veda ve merhaba... Kanımca bu iki sözcük yaşam döngüsünü en iyi 
şekilde özetliyor. Vedalarla bıraktığımız geçmişimiz, merhabalar ile 
karşıladığımız geleceğimiz. Kısaca hayatın ta kendisi. 

Mevsimsel özelliklerden ziyade sahip olduğu gündem ile son 
yılların en sıcak yazına veda ettiğimiz bu günlerde, mutlu bir 
gelecek sunmasını dilediğim kışa merhaba diyoruz. Bu döngü, 
doğal olarak Dernek faaliyetlerimizin de içerik ve yoğunluğuna 
etki etmektedir. Her ne kadar doğa için bir sakinleşme, içe 
çekilme süreci olsa da umutlu bir merhaba ile karşıladığımız kış, 
etkinliklerimizin artmasına, bir araya gelişlerimizi sıklaştırması 
adına heyecanlı ve coşkulu bir döneme işaret etmektedir.

Yeni eğitim ve öğretim döneminin tatlı telaşesi ile birlikte; 
Tesisimizde yaptığımız aktivitelerle yaza veda ederek kışa merhaba 
dedik. Henüz karşılamakta olduğumuz kış ve ardından gelecek 
olan ilkbahar dönemimizin; hepimize sağlık, huzur ve mutluluk 
getirmesini dilerim.

Yaz sezonumuzda ara verdiğimiz K-İNSAN seminerlerimize programız dâhilinde başladık.  Seminerlerimizin içeriğini belirlerken her yıl 
olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın gelişimine yönelik konulara öncelik verdik. Bunun yanı sıra kişisel gelişime katkıda bulunacak, beden 
ve ruh sağlığı konularında bilinçlendiren, günlük yaşam pratiklerine deneyim katan, iş yaşamlarımıza vizyon katacak içerik ve uzmanları 
siz değerli üyelerimiz ile kesiştirmek seminerlerimizin en önemli amacı.

Nitekim okulların açılması ile birlikte ‘Amerika'da Eğitim’ konulu ilk seminerimiz, siz değerli üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşti. 
Aldığımız olumlu geri bildirimlerin bundan sonraki seminerlerimiz için ciddi bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtmeliyim.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak; üyelerimize yaşattığımız her keyifli zaman, bizlerin çalışma azmini tetikleyen, mutlu eden 
faaliyetlerimizdir. Bu bağlamda 2016 tarihinde ‘Berçin Yayla’ yürüyüşünü gerçekleştirdik. 5 saati bulan yaklaşık 15 km. yürüyüşümüzün 
zirvesinde Berçin yaylasını izlerken tüm katılımcılarımızın ortak isteği üzerine trekking faaliyetlerimize devam etme kararı aldık. 

Salon aktiviteleri olarak da; Masa Tenisi ile yeni sezona merhaba diyerek başlıyoruz. Fiziki koşullar çerçevesinde heyecanlı ve tatlı 
rekabetlere sahne olacak diğer bazı salon sporlarına da gündemimizde yer vereceğiz. 

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları yönetimi tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Okulumuz 
Kampüsündeki kutlamalara, veli ve öğrencilerimizin yanı sıra, dernek olarak mezunlarımızla törenlere katılarak her yıl olduğu gibi o büyük 
coşkuyu birlikte yaşadık. Bu vesile ile benim en büyük eserimdir diyerek Cumhuriyet’i korumamız gerektiği gerçeğini bizlere her zaman 
hatırlatan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum.

19 Mayıs 2015’te Kampüsümüzde açılışı yapılan, Heykeltıraş Metin Yurdanur’un eseri “Yürüyüş” temalı Atatürk Anıtı’nın ardından, 
Cumhuriyet kutlamalarında sanatçının yeni bir yapıtı olan Atatürk büstü ile birlikte; birçoğumuzun önünde yıllarca saygı duruşunda 
durduğumuz, eski Okul binalarımızdan getirilen büstler de eğitim binalarımızın önüne yerleştirilerek törenle büstlerin açılışı yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamamızın coşkusu bana bir kez daha gösterdi ki geleceğimiz, ümidimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz 
için daha yapılacak ve gerçekleştirilecek çok projemiz var. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak bizler, bu amaç için her türlü 
fedakârlığı ve faaliyeti gerçekleştireceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz.

Bir sonraki sayıya kadar yaşayacağımız her günün umut veren güzellikler getirmesini diliyor, güzel günleri paylaşmak, güzel günler 
yaratabilmek dileği ile tüm mezunlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum...

BAŞKAN’DAN 
MESAJ

A. Haşmet Kasapoğlu'79
Yönetim Kurulu Başkanı
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Cumhuriyetimizin 93. Yılını 
Çoşkuyla Kutladık
Cumhuriyetimizin 93. yılını 29 Ekim sabahı, Anaokulu, İlkokul, 
Ortaokul ve Lise öğrenci, öğretmen, veli ve mezunlarımızın 
katımıyla gerçekleştirilen törenle kutladık. Törenimizin ardından 
hep birlikte Atatürk büstlerinin açılışını yaptık. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi ile başlayan 
Cumhuriyet Bayramı töreninde konuşma yapan TED Ankara Koleji 
Genel Müdürü Sevinç Atabay, günün anlam ve önemine değinen 
konuşmasında şunları dile getirdi: "Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı sonrasında "Türk Milletinin 
karakterine en uygun yönetim Cumhuriyettir" diyerek 29 Ekim 
1923'te Cumhuriyeti ilan etmiştir. Çünkü Cumhuriyet demokrasidir, 
özgürlüktür. Çünkü Cumhuriyet çağdaşlıktır, bağımsızlıktır.  Çünkü 
Cumhuriyet laikliktir ve Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en 
büyük mirastır. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir, diyen Büyük 
Atatürk, Cumhuriyet yönetimiyle Türk milletini ulus olma bilincine 
kavuşturmuştur. Değerli Kolejliler, Cumhuriyet bizden fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür nesiller yetiştirmemizi ister. Sizler, hür nesiller olarak 
aklın ve bilimin yolundan ayrılmadan Cumhuriyetimizin yılmaz 
bekçileri olacaksınız. Cumhuriyeti korumak ve yüceltmek her Türk 
evladının milli bir görevidir. TED Ankara Koleji'nin çağdaş ve laik eğitim 
anlayışıyla yetişen Siz Gençler, aydınlık ve özgür zihinlerinizle geleceği 
yönetecek, Türkiye Cumhuriyeti'ne,vatanın her bir karış toprağına sahip 
çıkacaksınız. Gözün arkada kalmasın Atam. Emanetin, emanetimizdir.
Cumhuriyetimizin 93. yılı hepimize kutlu olsun."

Daha sonra Dernek ve Vakıf yöneticilerimizle birlikte Öğrenci 
Meclisi Başkanlık Divanı, Lise ve Ortaokul bahçelerindeki Atatürk 
büstlerinin açılışını yaptılar. Genç Kolejlileri temsilen konuşan 11. 
sınıf öğrencimiz Cerensu Yılmaz, “Bu mutlu ve güzel günümüzde, 
Lise kısmımızdaki kaideye konulan Atatürk büstü, okulumuzun 86 
yıllık şanlı geçmişini simgelediği gibi, geleceğe taşıyacağımız en 
anlamlı emanet olarak, yeni kampüsümüzde gerçekleştireceğimiz 
atılımlarla birlikte TED Ankara Koleji varlığını ve geleceğe çağdaş 
bakışını anlatmaktadır.  Bizlere böylesine anlamlı bir yapıtı ve değerleri 
devreden bütün Kolejli büyüklerimize arkadaşlarım adına saygılarımı 
ve şükranlarımı sunarım” dedi.
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Cumhuriyet Kutlamalarında 
Atatürk Büstleri Törenle Açıldı
19 Mayıs 1915’te Kampüsümüzde açtığımız Heykeltıraş Metin 
Yurdanur’un eseri olan “yürüyüş” temalı Atatürk Anıtı’nın ardından, 
Cumhuriyet kutlamalarında sanatçının yeni bir yapıtı olan Atatürk 
büstü ile birlikte eski okul binalarımızdan getirilen büstler de 
törenle açıldı.

Cumhuriyetimize ve kurucumuz Atatürk’e bağlılığımızın simgesi 
olarak 1931-2003 yılları arasında Ziya Gökalp Caddesi’ndeki Okul 
binalarımızda bulunan Atatürk büstleri, geçen yıl Kampüsümüze 
getirilmiş ve hazırlıklar tamamlanarak büstler yeni kaidelerine 
yerleştirilmiştir. Anaokulumuzdaki büst 28 Ekim 2016 tarihinde, 
Ortaokulumuzdaki büst ise 29 Ekim 2016 tarihinde yöneticilerimiz 
ve öğrenci temsilcilerimiz tarafından kurdele kesilerek açıldı. İlkokul 
binamızdaki büstün açılışı ise 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde 
gerçekleştirildi.
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seminer

Amerika'da Yaşam ve 
Üniversite Eğitimi 
15 Ekim Cumartesi günü '84 yılı 
mezunumuz, Yurdışı Eğitim Danışmanı ve 
Öğrenci Koçu Zeynep Yaratan tarafından 
kolejIN İncek Salonu'nda "Amerika'da 
Yaşam ve Üniversite Eğitimi" konulu bir 
seminer verildi. Yüksek öğrenimde ABD 
seçeneğini tüm boyutlarıyla ele alan 
Yaratan, SAT, ACT, TOEFL, IELTS sınavlarına 
hazırlık gibi konularda da bilgiler verdi. 

Mutluluğun 
Formülü Var mı?
K-Seminer etkinlikleri kapsamında 5 Kasım
Cumartesi günü İncek Salonu'nda 
Profesyonel Koç ve İK Danışmanı Nazlı 
Kılan Ermut ve Profesyonel Koç ve 
Eğitmen Feyza Köseoğlu tarafından 
"Mutluluğun Formülü Var mı?" konulu 
söyleşi gerçekleştirildi. Mutluluk 
kavramına farklı bir pencereden bakmanın 
getirileri üzerine konuşulan seminer, 
mezunlarımızdan büyük ilgi gördü.
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İÇİMİZDEN BİRİ

Sayın Ayşem Sargın Işıl bu yoğun iş temponuzda bize 
vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle sizi 
okuyucularımıza tanıtmak istiyoruz. Bize kendinizden, 
eğitiminizden ve ailenizden bahseder misiniz?
TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra ODTÜ Ekonomi 
Bölümünü bitirdim, mezun olduğum iki okulla da gurur 
duyuyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra öncelikle Türk 
Eximbank ‘da daha sonra da Amerikan Büyükelçiliğinde çalıştım, 
burada odaklandığım alan Türkiye-ABD arasındaki ticaret ve 
yatırım ilişkileriydi. Özel sektöre ilk girişim ise BP (British Petroleum) 
ile oldu. BP’yi takiben GE (General Electric) ’de Kurumsal İlişkiler 
Direktörü olarak çalıştım. Daha sonra Boeing’in teklifini kabul ettim, 
2015'den bu yana da Türkiye Genel Müdürü olarak çalışıyorum. Bu 
pozisyon -Türkiye’ye atanan ilk Türk ve kadın ülke temsilcisi olmam 
nedeniyle- benim için özel. Kolejden bahsedecek olursak, ailemde 
Kolejli çok, ben ve eşim Kolejliyiz, şimdi oğlumuz Emre de Kolejli. 
Oğlumun okul etkinliklerine, törenlerine katılmayı çok seviyorum. 
Düşünüyorum da 40 yıldır Kolej Marşını okuyorum. Okulumuz 
mezun olduğumdan beri değişti fakat aynı kalan şeyler var ve bu 
benim çok hoşuma gidiyor. 

Biraz da şu an ki görevinizi ve kariyer geçmişinizi anlatır 
mısınız?
Amerikan Büyükelçiliğindeki yıllarımdan beri Amerikan 
firmalarında çalışıyorum. Büyükelçilikte çalışırken, diğer birçok çok 
uluslu Amerikan firmasıyla olduğu gibi Boeing ile de yollarımız 
kesişmişti. Amerikan firmalarıyla olan bağlantıma BP’de çalıştığım 
kısa dönemde ara vermek durumunda kaldım, bu aradan sonra 
havacılık sektöründe bir başka lider olan GE ’de çalıştım. Havacılık 

sektöründe birlikte çalıştıkları için GE ’de bulunduğum dönemde, 
Boeing’i daha yakından tanıma fırsatı buldum. GE ve Boeing, 
havacılık sektörünün farklı ve birbirini tamamlayan yönlerini 
görmemi sağlayan iki farklı şirket oldu.  

Genç yaşlardaki beklentileriniz bugün olduğunuz 
konumla örtüşüyor mu?
İdealist bir kişiliğim var ve her zaman fark yaratabileceğim bir 
yerde olmak isterim.  Kariyerime Türk Eximbank ’da başladım. 
Üniversiteden ekonomi diploması ile mezun olduğumda finans 
sektörü ve para piyasalarıyla ilgili alanlarda çalışmaya başladım. 
Şimdi ise havacılık sektöründe lider olan bir firmada Türkiye 
operasyonlarını yönetiyorum. Bu işi bu alanda yapıyor olmayı 
hayal edemezdim fakat her zaman fark yaratabileceğim işleri 
seçtim ve bugün doğru yerde olduğumu hissediyorum.  

THY filosunda kaç Boeing uçağı var? Türkiye alım mı 
yapıyor, kiralamayı mı tercih ediyor? 
Türkiye’de oldukça dinamik bir sektörümüz var. Şu anda 
Türkiye’deki filomuzda 270 uçağımız var, buradaki havayolu 
şirketleri arasında büyük bir rekabet söz konusu. Şirketler kendi 
ihtiyaçlarına ve finansal durumlarına göre satın almayı veya 
kiralamayı tercih edebiliyor.  Uzun vadede satın alma daha yararlı 
olurken, kısa vadede kiralama tercih ediliyor.

Boeing dünyada birçok ülke ile çalışıyor. Boeing açısından, 
bu ülkeler arasındaki bir sıralamada Türkiye’nin yeri ve 
önemi nedir?
Boeing 70 yıldır Türkiye’de. Portföyümüzde ticari havacılık 

İçimizden, Boeing Türkiye Genel Müdürlüğüne...
Ayşem Sargın Işıl'81 Röportaj: Başak Erman'12
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daha büyük yer tutsa da, savunma alanında da projelerimiz 
var. Türkiye’nin Boeing için önemi sadece dinamik bir pazar 
olmasından kaynaklanmıyor, aynı zamanda Boeing’in tedarik 
zinciri ve teknolojik geliştirme çalışmaları açısından da çok 
önemli. Şu anda Boeing, Türkiye’den yıllık 160 milyon dolarlık 
alım yapmakta. Türkiye havacılık sanayi yüksek kalitede ürünler 
üretiyor,  eğer Boeing Türkiye’den alım yapıyorsa diğer şirketler de 
yapıyordur. Bu da tabii Türkiye’nin ithalat ve ihracatını doğrudan 
etkiliyor. Her gün Türkiye‘nin endüstriyel kapasitesi ile ilgili yeni 
bir şeyler öğreniyorum ve dünya standartlarında firmalara sahip 
olduğumuz için gurur duyuyorum. Bunların yanı sıra, akademik 
alanda da Türkiye Boeing için önemli bir rol oynuyor. Boeing 
üniversitelerimizle AR-GE, mühendislik ve teknoloji gibi alanlarda 
ortaklık yapıyor. Türk havacılık endüstrisinin büyük bir potansiyeli 
olduğuna inanıyoruz ve amacımız ilerleyen yıllarda bu alanda 
daha çok iş birliği yapmak.

Sizin görev döneminizde Boeing-THY arasında Türkiye’de 
de çok ses getiren bir “Stratejik İş Birliği Anlaşması” 
imzalandı. Bunun ülkeye sağlayacağı artılar açısından 
anlamı nedir?
Bu antlaşmayı 2016 da imzaladık. Amacımız Türk Hava Yolları’nın 
uzun vadeli pazar liderliğini desteklemek ve bu anlaşma sayesinde 
THY ile mevcut iş birliği alanlarımızı genişletmektir. Anlaşma, 
havacılık sektöründe üretim yapan firmaların, küresel ölçekte de 
rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor. Buna ek olarak anlaşma, 
Türkiye’de teknoloji ve AR-GE çalışmalarını da desteklemeyi 
amaçlıyor.

Biraz da Boeing’in Türkiye’de üstlendiği eğitim ve 
sosyal sorumluluk projelerinden bahseder misiniz? 
Müjdeleyeceğiniz yeni projeler var mı?
Boeing sağlıktan eğitime kadar birçok alanda paydaşlarla çalışıyor. 
2000 yılından bu yana Boeing bu alanlarda 200 den fazla projede 
yer aldı. Eğitim programları bizim için özellikle önemli. Havacılık 
sektörü hızla büyürken kalifiye iş gücü ihtiyacı da katlanarak 
artıyor, dolaysıyla eğitim çok kritik bir rol oynuyor. Boeing farklı 
yaş grupları için farklı eğitim programlarını destekliyor.  Örnek 
verecek olursak; Boeing, ITÜ ve THY ile 2013’den beri Hava Ulaşım 
Yönetimi Yüksek Lisans Programı için iş birliği yapıyor. Başka 
bir örnek ise; Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi ile, 
meslek liselerinde, öğretmenleri ve öğrencileri havacılık alanında 
eğitmek için başlatılan programlar. Şimdiye kadar Boeing eğitim 
programlarından 140.000 den fazla öğrenci faydalandı.    

Bir kadın olarak çok önemli bir görevdesiniz, bu noktaya 
varana kadar karşınıza çıkan zorluklar oldu mu? Kadınların 
iş hayatındaki yeri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 
Başarılı olmak adına verebileceğiniz tavsiyeler var mı? 
Kadınların güçlenmesinin büyük bir destekçisiyim. Kadınlar 
kolay odaklanır, çalışkandır ve doğuştan, aynı anda birçok işle 
baş edebilme özelliği bahşedilmiştir. İş ortamında çok fazla 
yaratıcılık ve verimlilik sağladıklarına inanıyorum. Kariyerim 
boyunca kadınların eşit olarak görüldüğü çok uluslu şirketlerde 
çalıştım ve bunun için kendimi şanslı addediyorum. Ayrımcılık 
yaşadığımı söyleyemem fakat birçok kadın için bu kesinlikle zor 

bir iş. Boeing’in işe alım kriteri, her zaman görev için en yetenekli 
ve donanımlı kişiyi seçmektir. Bununla birlikte çeşitlilik Boeing’in 
en önemli değerlerinden bir tanesidir. İş ortamında ve sosyal 
ilişkilerdeki çeşitlilik havacılık sektörü için vazgeçilmezdir. Şu an 
Boeing’de idari görevlerde çok fazla kadın çalışanımız olduğunu 
gururla söyleyebilirim. Örneğin; Boeing Savunmanın CEO ‘su, 
Avusturalya ve Latin Amerika yöneticilerimiz de kadın.  Bu seviyeye 
çıkabilmeyi başarmış bir kadın olarak, kadın iş gücünün artmasını 
desteklemenin hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Tüm 
kadınlara kapasitelerine ve potansiyellerine odaklanmalarını 
tavsiye ediyorum. Her şeyden önce yetenekli ve güvenilir bir 
profesyonel olmak ve bunu korumak gerekiyor. Değişime açık 
olmak, her zaman gelişimi getiriyor.  Ayrıca rehberlik edecek ve 
destekleyecek bir mentor veya sponsora sahip olmak, bir kadın 
için doğru fırsatları yakalamak ve hedefine ulaşmak bakımından 
oldukça önemli.  

Bir TED Ankara Koleji mezunu olarak unutamadığınız 
bir anınızı okuyucularımızla paylaşmanızı istesek ne 
anlatırsınız?
Sizinle Koleji nasıl hatırladığımı paylaşmak istiyorum. Eğer bir 
okulda büyüdüyseniz ve hayatınızın on yıldan fazla süresini 
orada geçirdiyseniz bazı şeyler sizi hiç bırakmıyor. Okulumla ilgili 
tüm anılarım mutlu anlardan oluşuyor, bu oldukça özel bir şey. 
Hepimize adil davranıldığını, eşit haklar sunulduğunu, bitmeyen 
arkadaşlıkları, hepimizi idealist olmaya yönlendiren ve başarılı 
olmak için ihtiyacımız olan disiplini bize kazandıran inanılmaz 
hocalarımı hatırlıyorum. Örnek olarak; ortaokulda kurduğumuz 
kızlar futbol takımını verebilirim. Erkeklerin küçük futbol turnuvaları 
olurdu ve büyük dikkat çekerdi. Biz de kızların da bu turnuvalarda 
yer alması gerektiğini düşündük ve bu düşüncemizi hocalarımızla 
paylaştık. Onlardan büyük bir destek aldık. Kızlar turnuvası, takıma 
katılmak isteyen fazla kız olmadığı için çok uzun süre hayatta 
kalamadı ve biz oynayanların hiç biri bu konuda yetenekli veya 
tecrübeli değildik ama bunca zaman sonra hala aklımda kalan, 
açık fikirli yaklaşım ve aldığımız destek oldu. Bunun çocukların 
gelişimi ve hayata karşı yaklaşımlarında büyük etkisi olduğunu 
düşünüyorum. Kolejde, bir şeyleri başarmanın her zaman bir yolu 
olduğunu ve fark yaratmanın mümkün olduğunu öğrendik. 

Yaşamınızda Kolejli olmanın olumlu katkılarını fark 
ettiğiniz anlar oldu mu? Ailenizde başka Kolejli var mı?
Ailemde, oğlumdan kuzenime kadar birçok Kolej mezunu var. 
Sahip olduğunuz küresel görüşe ek olarak, Kolej mezunlarının 
oluşturduğu network de büyük bir kazanç. Kolejle bağlantısı olan 
herkese kapım her zaman açık ve tüm mezunlarımızın bu gizli 
iş birliği anlayışında oldukça iyi bir iş başardığını düşünüyorum. 
Tüm öğrencilerimiz ve mezunlarımız her zaman birbirimize sahip 
çıktığımızı ve bazen hiç fark etmeden bile Kolej mezunu olmanın 
avantajlarından faydalandığımızı bilmeli. 

Ayşem Hanım bu keyifli ve bilgilendirici söyleşi için 
teşekkür ederiz. Bizim sormayı unuttuğumuz ya da sizin 
değinmek istediğiniz bir husus var mı? 
Bana ulaştığınız için ben teşekkür ederim, beni yıllar öncesine, 
hayatımın en güzel yıllarının bir bölümüne götürdünüz. 
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Spor'un Adresi 
"Senin Evin" 
Her üyemiz için kendine uygun dersler bulunmaktadır. Kış aylarını keyifli, eğlenceli 
ve spor dolu geçirebilirsiniz.

KRAV MAGA: Amacı kavga olmayan, problemli pozisyondan en kısa sürede zarar 
görmeden uzaklaşmak için çeşitli tipte insanlara, çeşitli savunma tekniklerinin ve 
becerilerinin en kısa sürede öğretildiği savunma ve saldırı sistemidir. İnsanların 
durumsal farkındalıklarını, olaylara karşı konsantrasyon ve koordinasyon 
yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

SPINNING: Özel tasarlanmış sabit bir bisikletle, müzik eşliğinde yapılan aerobik bir 
egzersizdir. Kalbi güçlendirir, kısa sürede çok kalori yakımını sağlar. Dolaşım sistemini düzenler.

STEP AEROBİCS: Müzik eşliğinde açma germe hareketlerinden oluşan bir spordur. 
Bir yandan vücut yağ yakarken bir yandan da vücudun bütün kaslarını çalıştırır, 
akciğerleri güçlendirir, stresi giderir, uzun sürede kas artışı sağlar, tansiyonu düzenler, 
uyku düzenini korur.

AQUA GYM: Suyun içinde olduğumuzdan eklemler üzerinde hiç bir zorlama 
yaratmadığı için hamilelerin, yaşlıların, kaza, ameliyat geçirenler ve fiziksel rahatsızlığı 
bulunanların hiç yorulmadan, rahat bir şekilde suyun ferahlatıcı etkisi ile beraber bol 
bol eğlenerek stresten uzaklaştığımız bir derstir.

REFORMER PİLATES:  Direnç esneklik koordinasyon ve denge gibi pilatesin 
sağladığı faydaların tümünü bir arada sunar. Bunun karşılığında bu aletler daha iyi 
duruş, zarif, etkin hareket ve çoğu insan için sırt ağrısı gibi fiziki dengesizliklerle ilişkili 
ağrılardan arınma gibi günlük yaşamımızda bize öncülük eder.

YOGA: Meditasyonun en etkili olduğu yöntemlerden biri olan yoga, birçok olumlu 
etkiye de sahiptir. Doğru nefes alıp vermenin tekniğini öğreten yoga, bu sayede kalp 
atışlarının düzene girmesini sağlar.

ZUMBA: Dinamik, heyecan verici, coşkulu ve kıpır kıpır müzikler eşliğinde dans 
adımları kullanarak yapılan latin esintili dans-fitness dersidir. Kısacası Zumba dans 
ile fitness’ın birleşiminden oluşan bir kardiyo programıdır. Her zumba dersi bir parti 
tadında geçer ve katılımcılar dersin nasıl geçtiğini anlamadan hem kalori harcamış 
hem dans adımlarını öğrenmiş hem de eğlenmiş olarak dersten ayrılırlar.

HIIT: High Intensity Interval Training ya da kısaca Yüksek Yoğunluklu Antrenman, bu 
antrenmanı uygulayarak daha az kardiyo ile daha etkin yağ yakımı sağlayabilirsiniz. 
Adından da anlaşılacağı üzere tekniğin konsepti iki ana öğe etrafında şekilleniyor; 
yüksek şiddet ve aralıklı çalışma. Ağırlık çalışması ve koşu aralıklı tekrarlarla yapılır.

CRUNCH-EXPRESS ABS: Sadece karın ve bel bölgesindeki kas gruplarının 
çalışmasına yönelik hareketler içeren çalışmadır. Dinlenme süresi kısa tutulduğundan 
yoğun geçen bir çalışmadır.

OKÇULUK: Okçuluk her yaşın sporudur. Kişisel gelişimi destekler, dikkat ve 
motivasyonu arttırır.

Derleyen: Gazi Acarsoy
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Havuz Başında
Yaza Veda Partisi
2 Ekim Pazar günü kolejIN'de gerçekleştirilen Yaza Veda Partisi, 
üyelerimizin havuz başında keyifli bir gün geçirmeleri için vesile 
oldu. Etkinliğe katılanlar güneşli ve sıcak havanın keyfini köfte-
ekmek eşliğinde çıkardı.
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Hava puslu, soğuk...

KİTAP AYRACI

Sonbahara bu dizeler. Vatan evlatları dağlarda kör kurşunlara hedef olurken, düğünler, 
taziye evleri bombalanırken, çocuklar daha yaşamadan hayata veda ederken… Üstelik 
Tarık Akan da öldü… 

“Mademki ölümün önüne geçilemez, ne zaman gelirse gelsin; Sokrates’e: “Otuz Zalimler seni 
ölüme mahkum ettiler”  dedikleri zaman: “Doğa da onları!” demiş.”

Montaigne böyle başlar “Ölüm Üzerine” başlıklı denemesine.

“Ölümden kaçmak, kendi kendinizden kaçmaktır Sizin bu tadını çıkardığınız varlıkta hayat 
kadar ölümün de yeri vardır.  Dünyaya geldiğiniz gün bir yandan yaşamaya, bir yandan 
ölmeye başlarsınız.” diye devam eder.

Bu tartışılmaz gerçekle giriş yaparak Paulo Coelho’nun “Veronika Ölmek İstiyor” adlı 
eserinden söz edeyim biraz.  Yeni bir roman değil ama yıllar sonra bir kitap okuma grubu vasıtasıyla karşıma çıktı. 

Avrupa haritasının yeniden şekillendiği yıllarda geçiyor hikaye. Bosna ile sınır komşusu olan Slovenya'da. 24 yaşındaki Veronika hayatından 
sıkılır ve ölmeye karar verir. Ancak işler onun istediği gibi gitmez. Bir akıl hastanesinde kendine gelir. Aldığı ilaçlar onu öldürmediği gibi 
kalbine onarılamaz bir hasar vermiştir. Doktorlar bir hafta içinde öleceğini söylerler. Bilginiz olsun, kitabın sonu ters köşe.

Filmi yok mu diyenler için: https://www.youtube.com/watch?v=S75dxC-fAn0

Veronika’yı okurken Victor Hugo’nun bir novellasını anımsadım: Bir İdam Mahkumunun 
Son günü

Adını sanını bilmediğimiz bir mahkumun idama gitmeden önceki son günlerini anlatıyor 
yazar. Hakkındaki ceza kararı açıklanmadan önce kürek mahkumiyeti cezasındansa ölmek 
yüz kere daha iyidir diyen kahramanımız, idam kararı verildikten sonra yaşama coşkusuna  
kapılıp, ''Kürek mahkumu olmak istiyorum. Beş ya da yirmi yıl, omzumu kızgın demirler ile 
dağlayıp isterlerse ömür boyu küreğe mahkum etsinler. Ama hayatımı bağışlasınlar! Bir 
kürek mahkumu yürür, gider gelir, güneşi görmeye devam eder.'' 

Hımm!.. Son haftayı yaşar gibi farkında olmak…  Mesele bu galiba!

Veronika’nın intihar isteğinden tümevarım yapalım: Sanatçıların intihar konusunu işlemesi  
“felâketi sanata dönüştürme” eylemidir. Yazarlar, kahramanın üzerinden insanoğlunun 
hayatla niçin uyuşamadığını sorgulayan retorik sorular sorar. 

Bu uyumsuzluğu kurcalayan düşünür-yazar Albert Camus, makalelerinde okuyanı  bir 
paradoksla  tanıştırır.  Bir yandan yaşayarak hayatlarımıza değer vermekte, öte yandan 
eninde sonunda yok olacağımız gerçeğini de bilmekteyiz. Bu çelişkiyle yaşamak 
"Absürt"`ün ta kendisidir. Eğer hayatımızın anlamsız ve boşuna olduğunu biliyorsak, 
kendimizi öldürmeli miyiz? Bu trajik kısır döngü nasıl aşılabilir? 

Kırlar koyu kırmızı,
Saman sarısı, ölü yeşil
Kış gelmek üzere oysa ki gönül
Kışa girmeye hazır değil

Nazım Hikmet

Derleyen: Ayfer Niğdelioğlu'81
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Ölüm hep bir tehdit olarak yaşamın sonunda beklemektedir. Bu farkındalığı yaşayan 
insan için hayat birdenbire anlamını yitirir. Bu duyguyu yenmenin yolu da başkaldırıdan 
geçer. 

İnsan yaşamı en büyük değerdir ve her koşulda korunmalıdır. İşte başkaldırı bunu 
sağlayacaktır. Uyumsuza ve ölüme direnmek böylece mümkün olur. Başkaldırı insanı 
yaşamda anlamlar aramaya ve bulmaya, o sayede yaşama sarılmaya ve ömrünü 
olabilecek en iyi ve mutlu şekilde sürmeye yönlendirir. Hayatta birçok anlamın 
bulunduğunu savunan Camus, yapıtlarında onları ayrıntılı biçimde inceler. İnsan birey 
olarak ele alındığında, sanatın her türü, doğal güzellikler ve aşk onun yaşamına anlam 
katan çok önemli unsurlar olacaktır. Hepsi de insanı farklı boyutlara taşır, zenginleştirir 
ve ona coşku verir. 

Toplumsal alanda ise, baskılara karşı durmak, insanlık onurunun korunması yolunda 
çalışmak ve özgürlüğün peşinde olmak, hayata anlamlar kazandıracaktır.

Kirpinin Zarafeti...
Şimdi başka bir romana geçiş yapalım; Fransız yazar ve felsefe 
profesörü olan Muriel Barbery’nin “Kirpinin Zarafeti” yayınlandığı 
Eylül 2006 itibariyle 102 hafta boyunca Fransa listelerinde en üst 
sıralarda yer aldı, yarım düzine yabancı dile çevrildi, pek çok ödül 
aldı ve filme uyarlandı. 

Evet, filmi burada: http://www.sinemalar.com/film/82957/
yasamaya-deger

Romanın üç ana karakteri var: 
Reneé Michel; 54 yaşında, ufak tefek, çirkin, tombul, ayaklarında 
nasırlar olan, bir fil gibi nefes alıp veren, yoksul, Grenelle Sokağı 
7 numarada havalı bir apartmanda 27 yıldır kapıcılık yapmaktadır. 
Hantal bir kedi besliyor.

Paloma Josse; 12 yaşında, kendi deyimiyle “zenginlerin 
apartmanında oturan potansiyel zengin”.
Babası milletvekili olmadan önce bir bakandı. Annesi edebiyat 
doktorası yapmış, konuşmalarını edebiyat göndermeleriyle 
süsleyen bir eğitimli. Ablası Colombe  Yüksek Öğretmen Okulu’nun 
felsefe bölümünde okuyor. Anayasa adında bir kedisi var.

Kakuro Ozu; Apartmana yeni taşınan Kakuro Ozu altmış yaşlarında, 
ufak tefek, gösterişli bir Japon. Ses sistemleri ithalatı yapıyor. 
Japonya’da yaşayan bir kızı ve torunu var. İki kedisiyle yaşıyor; Levin 
ve Kitty. 

Biraz da konusundan söz edeyim: Marx, Kant, Epikür, Platon, 
Tolstoy okuyup, İtalyan resmi ile Hollanda resmi arasında seçim 
yapabilecek kadar rafine olan Michel Renée, hayatın anlamının, 
güzelliğinin “asla gibi bir zamanlama”da saklı kaldığına inanır. 
Biriktirdiklerini ve bildiklerini, kapısının dışındaki dünyadan gizler. 

“Hayatın anlamını yetişkinler bilir” yalanını yaşamak istemeyen, 
anlamsız bir yaşamın da peşinde koşmanın vakit kaybı olduğuna 

inanan Paloma, 
13. yaş gününde 
intihar etmeye karar verir. 
Nasıl ölündüğü değil, ölürken ne yapıldığının önemli olduğunu  
düşünen Paloma, Taniguchi’de kahramanların Everest’e 
tırmanırken ölmesinden esinlenir.  Yapabileceğim en önemli şey 
olası en fazla derin düşünceye sahip olmaktır der ve bunları bir 
deftere kaydetmeyi hedefler.  Bu derin düşünce, Japon tarzı küçük 
bir şiir niteliğinde olmalıdır; bir hokku (3 dize) ya da bir tanka (5 
dize). 

Apartman sakinlerinden olan Japon beyefendisi  Kakuro Ozu 
ise, kendi sınırlarının ve değer yargılarının ötesine geçemeyen, 
yüzleşmeyi beceremedikleri için kendilerini bile tanımayanların 
sığlığını açığa çıkarıyor. 

Kirpinin zarafeti?!!... Ne alaka?.... Paloma, Renée’de kirpinin zarafeti 
olduğunu söylüyor; dışardan dikenlerle zırhlanmış, ama içinde 
pamuk kadar yumuşak. Kapıcı kimliğini, entelektüel kişiliğini 
gizlemek için kalkan yapan Renée… Hayatta karşılaşabileceğimiz 
ve hiç ummadığımız şeylerin yazgımızı değiştireceğine inanan 
Renée… Baskıladığı duyguları Ozu ile yeniden keşfeden Renée…  
Ve yine sürpriz bir son… 

AYRILIŞ 
Baka kalırım giden geminin ardından; 
Atamam kendimi denize, dünya güzel; 
Serde erkeklik var, ağlayamam. 

Orhan Veli KANIK 
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KÜLTÜR-SANAT

Ezgi Dilan Karataş'ın
Sanat Anlayışı
Yetenekli sanatçının sanata yaklaşımını bizzat 
kendi kaleminden aktardık. 

Yaşamımızı oluşturan ama bir tekrarını daha yaşayamayacağımız 
‘An’ ların geçişiyle ilgili olan çalışmalarım; ‘An’ ın yaşandığı süreçteki 
varlığı, gerçekliği ve boyut atlayıp yok oluşu, düş oluşu hakkındadır. 
Geriye dönüp baktığımızda "gerçek" diye nitelendirdiklerimiz yok 
olup gitmekte, üzerine yenileri eklenmekte ve o yenilerden de 
geriye izler kalmaktadır. 

Değişimin, dönüşümün çok hızlı olduğu ve yaşadığımız anın 
keyfini süremediğimiz çağımızda, her şey süratli bir akıştadır. 
Günümüz birey, nesne ve yaşanmışlıklarına dair popüler olan her 
şeyi ele aldığım tuval üzeri karışık teknik çalışmalarım; izleyicide 
merak duygusu uyandıracak tiyatral kurgu ve kompozisyonlarla, 
geleneksel figür anlayışından da kopmadan, hatta onu bu yeni 
yaşam senaryosuna davet ederek sunduğum kesitlerin, dışavurum 
yansımalarıdır.

Çalışmalarımda tek renk bir fon üzerinde, sıra dışı bir atmosferde, 
belli bir boya tazeliğinde kalarak oluşturduğum anlık renk ve fırça 
devinimlerinin içinde kalan figürler -andaki hesaplaşma ve anın 
vahşi durağanlığını yakalamış olma içerisinde- ekspresyonist bir 
yaklaşımla -boşluk içinde mekânla figürü iç içe geçiştirerek ortaya 
çıkardığım- dolu olan formlardır. Doldurulmaya gerek görülmeyen 
boşluk alanlar ise somut olarak yaşandı varsaydıklarımızın dahi bir 
boşlukta uçuculuğunun, kaybolma ya da yok olmasının ve asıl olan 
o büyük geçiciliğin gerçekliğine karşı duyarlı yaklaşımı hissettirir. 
Bu da kuşkusuz, izleyiciye anda var olma-olmama meselesini 
sorgulatacaktır. Çalışmalarım, kişisel düşünsel yaklaşımlarımın 
-kendi boyama tekniğim çerçevesinde- dışavurumudur.

Derleyen: Aslı Karataş'09
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KİMDİR?
1992 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında katıldığı "Çocuk Gözüyle Çevre" 
adlı resim yarışmasında; Ankara'da birinci, Türkiye'de on dördüncü olarak 
gösterdiği başarıyla, Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği tarafından 
verilen ilk sertifikasını aldı. 2003-2004 döneminde "Üç Boyutlu Figür 
Çalışması" etkinliğinde aldığı sertifikadan sonra Güzel Sanatlar eğitimi 
almak istediğine karar vererek, 2006 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesine birincilikle girmeye hak kazandı. Lise eğitimi sürecinde, AAGSL'de 
düzenlenen "Karma Resim Sergisi" ne katılarak sertifika aldı. Eylül 2009’da, 
"31st International Fine Arts Competition for Children and Youth" için 
diploma, Nisan 2009’da, "Dünyanın En Uzun Kartpostalı Projesi" ve Mart 
2010’da, "European Union Symposium" için sertifika aldı. 2010 yılında 
AAGSL' de 4 yıllık eğitimi boyunca göstermiş olduğu başarıyla okul birincisi 
ve onur öğrencisi olarak mezun oldu. Eylül 2010’da, Yeditepe Üniversitesi 
- Plastik Sanatlar Bölümünü %100 burslu olarak kazandı. 2012 yılında 
Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümüne de %100 burslu kazanarak çift 
ana dal yapmaya başladı. 2015 Bahar Döneminde Güzel Sanatlar Fakültesi 
birincisi, Plastik Sanatlar bölüm birincisi ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık 
Bölümü dördüncüsü olarak lisans eğitimini tamamladı. Şu an %100 
burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans 
Programında ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde araştırma 
görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir.
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Sanatçı Zeyno Pekünlü
SALT Ulus'ta
Sanatçı Zeyno Pekünlü'nün, davetlisi olduğu 22. Gezici Festival 
döneminde SALT Ulus'ta 18 Kasım 2016 - 7 Ocak 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan sergisi, kâğıt üstüne işleri, 
enstalasyon ve videoları ile Babaların Babası adlı, mekâna özgü 
müdahalesinden oluşuyor.

Pekünlü'nün yakın dönemdeki sanat pratiği, montaj, yeniden 
düzenleme ve bağlamdan koparma yöntemlerini kullanarak 
bilginin üretim ve dağıtım süreçlerini parçalarına ayırır. Buluntu, 
görüntü ve metinlerle başlayan koleksiyoncu tavrı, üniversite 
amfilerinin çöplerine ve sıra altlarına, internetin muazzam ve 
düzensiz dijital arşivine ve son olarak da, insanın ömrü boyunca 
biriktirdiği, lüzumlu, lüzumsuz, ezberlenmiş, evrensel, kişisel, anlık 
ya da kalıcı bilgi yığınına yönelir. SALT Ulus'un giriş katı, sanatçının bu 
tema ve fikirler etrafında 2014-15'te geliştirdiği; aralarında Minima 
Akademika (2015), Bildiğim Her Şey (2015-süregelen), Kendine Ait 
Bir Banyo (2015) ve Ürkütmeden Bir Kadına Nasıl Dokunursunuz? 
(2015) işinin de bulunduğu bir grup üretimi bir araya getirir. Biriktirme pratiklerine ilişkin çelişkilerin izini süren Minima 

Akademika ile Bildiğim Her Şey, bağlamından koparılmış bilginin 
işlev ve kullanım değerini kaybetmesinden ötürü, bilgiyi nihai şekilde 
metalaştırma girişiminin imkânsızlığına gönderme yapar. Minima 
Akademika, kopya kâğıtlarını, akıllı telefonların imkân verdiği yüksek 
teknoloji kopyalama tekniklerinin karşısında nesli tükenmekte olan, 
kıymetli estetik nesneler olarak konumlar. Süregelen bir proje olan 
Bildiğim Her Şey de benzer bir şekilde, bilgiyi sınıflamadan, yalnızca 
üst üste yığarak işlevsizleştirir. Bu kişisel, anakronik "olgu" yığını, bir 
bireyin toplumsal deneyimine göre bilginin tekrar tekrar yeniden 
biçimlenme potansiyeline işaret eder.

SALT Ulus'un iki katına yayılan sergi, aynı zamanda, Atatürk'ün 
1927'de altı gün, altı saat boyunca Meclis'te okuduğu Nutuk'daki 
duygulanımsal kelimelerin tekrarları ve tekrar sıklıklarına dayalı bir 
listeden oluşan Babaların Babası enstalasyonunu içerir. Pekünlü, 
kelime seçimlerinde duygulara ağırlık vererek Nutuk'u kendi 
anlatımından sıyırıp resmî ideolojinin niyetlerine odaklanır.

Giriş katındaki Pretty Furious Women (Müthiş Öfkeli Kadınlar) 
(2015), her ne kadar Gezici Festival'e nüktedan bir görsel 
gönderme gibi görünse de, aslında gitgide kötüleşen bir duruma; 
son 10 yılda Türkiye'de kadınlara yönelik şiddete ve kadın 
cinayetlerindeki belirgin artışa dikkati çeker. Ülkenin pek çok 
yerinde kadınlar, mevcut adaletsizliklerle mücadele etmek, yasal 
hakların uygulanması ve meşru müdafaa hakkı için tartışmaya ve 
örgütlenmeye başladı. Sanatçı, 2015 Cakarta Bienali için üretim 
yaptığı dönemde, bu hareketten esinle Beksi Silat savunma 
sanatını öğrendi. Pekünlü'nün ürettiği B filmi tarzında afiş serisi 
ile üç dakikalık film fragmanı, bu öğrenme sürecindeki idman 
deneyimlerini yansıtır.
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Samba ve Futboldan 
Çok Daha Fazlası
Rio Karnavalı, Köle Isaura, Alex de Souza, Taffarel, Pele. Eğlence, pembe diziler ve tabii ki futbol. 
Brezilya dendiğinde ilk akla gelenler. Güney Amerika’nın en büyük ülkesi, bunların yanında başka 
güzellikler de sunuyor. 1980 yılından beri Brezilya Büyükelçiliği’nde görev yapan mezunumuz 
Tuna Budak Güçdemir’76 ile, ülkeyi merak edenlerin yararlanacakları bir sohbet yaptık.

Röportaj: Çağdaş Güzer'95

Kolej’de ve üniversitede okurken diplomaside çalışmayı 
düşünüyor muydunuz?
TED Ankara Koleji’nden 1976 yılında mezun oldum. Bu yıl 
mezuniyetimin 40. yılını; 35. yılını kutlayan kardeşim Ayşe Aylin 
Gelen Budak ve 10. yılını kutlayan oğlum Murat Cemal Güçdemir 
ile birlikte kutladım. Psikoloji eğitimi almak amacıyla ilk önce 
ODTÜ’de Sosyal Bilimler Bölümü’ne kayıt yaptırmıştım. 1980 
öncesi Türkiye’nin içinde bulunduğu ortam nedeniyle derslere 
düzenli devam etmek her zaman mümkün olmuyordu. ODTÜ’de 
oldukça uzun süren boykot dönemi nedeniyle üniversitenin 
kolay kolay açılamayacağı düşüncesi ile tekrar sınava girerek 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kayıt yaptırdım. O 
dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bölüm seçimleri 3. sınıfta 
yapılırdı. Ben de giriş amacıma uygun olarak Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nü seçmiştim. Benim üniversitede okuduğum yıllarda 
ekonomik bağımsızlığını kazanma düşüncesi bazılarımız için pek 
önemliydi. Ben de buna inananlardandım. Üniversite 3. sınıfta 
okurken iş aramaya başlamıştım. İyi İngilizce konuşan, Ankara 
Koleji mezunu bir SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi olarak 
büyükelçilikte işe başlamak kolay olmuştu.

36 yıldır diplomasi dünyasındayım
Brezilya Büyükelçiliği’ndeki görevinize nasıl başladınız?
Mezun olduktan sonra Dışişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavlara girerek 
diplomat olmam beklenmekteydi. Ancak Bakanlığın sınavlarına 
hiç girmedim. 1980 yılından bu yana Brezilya Büyükelçiliği’nde 
çalışıyorum. Önceleri Büyükelçiliğin farklı birimlerinde İngilizce 
bilen bir eleman olarak çalıştım. Yazışmaların Portekizce olması 
nedeniyle, herhangi bir ders almadan ve kursa katılmaksızın, 
Portekizceyi öğrendim. 1991 yılından bu yana Konsolosluk 
Servisi’ndeyim.

Karnaval tüm ülkede kutlanıyor
Ülke hakkında bize bilgi verir misiniz?
Güney Amerika kıtasının en büyük ve en kalabalık ülkesidir 
Brezilya. 8,5 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan 
ülkenin nüfusu 204 milyon civarında. Daha önce belirttiğim gibi 
resmi dili Portekizcedir ve başkanlık sistemi ile yönetilen federal 
bir cumhuriyettir. 1822’de bağımsızlığını kazanmıştır, 1889 yılında 
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KİMDİR?
1958 yılında Ankara’da doğdu. 1969’da Hazırlık bölümünden 
girdiği TED Ankara Koleji’nden 1976 senesinde mezun oldu. 
1983 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. 1980’den beri Brezilya 
Büyükelçiliği’nde çalışmaktadır. 16 Nisan 2004 tarihinde 
ise, Brezilya Dışişleri Bakanlığı’nın meslek memuru olarak 
seçilme ve yetiştirilme amacına yönelik Bakanlık bünyesinde 
kurulmuş  Enstitüsü’ne de adını veren diplomat ve tarihçi 
Baron Rio Branco Nişanı ile onurlandırılmıştır.

Cumhuriyet kabul edilmiştir. São Paulo ve Rio de Janeiro 
nüfus bakımından hem ülkenin hem dünyanın sayılı kalabalık 
kentlerindendir. 1960 yılında kurulan başkent Brasília ise 2,5 milyon 
kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Birçok kişi tarafından ülkenin 
başkenti olduğu sanılan Rio de Janeiro dünyanın en ünlü plajlarına 
sahiptir. Copacabana 4,8 km uzunluğunda bir kent içi plajıdır. 
Kentin içinde aynı zamanda 7 binden fazla tropik bitki türünün 
olduğu botanik bahçeleri bulunmaktadır. Amazon ormanları ise 
yeryüzünde bulunan yağmur ormanlarının yarısından fazlasını 
oluşturur ve dünyanın en büyük, en fazla türe sahip olan 
ormanlarıdır. Brezilya denince herkesin aklına gelen şeylerden biri 
de Rio Karnavalı’dır malum. Her yıl Şubat sonu veya Mart başlarında 
tüm kentte kutlanan ve milyonlarca kişinin katıldığı karnaval ise 
bütün bir yıl boyunca hazırlıklar yapan samba okullarının birbiriyle 
yarışmasıyla sonuçlanır. Karnaval sadece Rio de Janeiro’da değil 
ülkenin tamamında kutlanan bir bayramdır aslında.

Rio Olimpiyatları, Brezilya için nasıl geçti? Sizin 
değerlendirmeleriniz nelerdir?
Brezilyalılar yaşamayı, eğlenmeyi, dansı, müziği, sanatı seven 

insanlar.   Rio Olimpiyatları sırasında da spor yarışmalarının yanı 
sıra birçok gösteri, sanat ve konser organizasyonları düzenlendi. 
Brezilya'da büyük spor etkinliklerinin gerçekleştirilmesinin bir 
başka önemli bir yönü, Brezilya dış politikasındaki işbirliklerinin 
arttırılmasına olan etkisidir. 2014 Dünya Kupası’nda yaşanan 
deneyimler olumlu katkılar sağladı organizasyona. 42 dalda verilen 
306 madalya için dünyanın en iyi 10 bin 500 sporcusu mücadele 
etti. Ayrıca, 6 bin kadar yönetici, 70 bin kadar gönüllü ve 25 bine 
yakın basın görevlisi de bu büyük spor organizasyonunda yer aldı. 
Yaklaşık 1,5 milyon turist oyunları yerinde izlemek üzere ülkeyi 
ziyaret ederken; ülke ekonomisinin 2.6 milyar Brezilya real (yaklaşık 
2.3  milyar Türk   Lirası) kazanmış olması bekleniyor. Türkiye, 
Olimpiyatlar’da 8, Paralimpik Oyunları’nda ise 9 madalya kazandı.

Türk dizi oyuncuları çok popüler
İki ülke arasındaki farklılıklar ve benzerliklerden bahseder 
misiniz? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz?
Brezilyalılar ve Türkler, insanlarının sıcaklığı, samimiyeti 
nedeniyle birbirlerine oldukça benziyor. Türkiye’de özellikle 
futbol kulüplerinde oynayan sporcular, iki ülke arasında sempati 
doğmasının en önemli nedenlerinden. THY’nin haftada 5 
kez karşılıklı doğrudan İstanbul-São Paulo uçuşları ve Brezilya 
televizyon kanallarında giderek artan sayıda gösterilen ve çok 
beğenilen Türk dizileri nedeniyle de Brezilyalıların Türkiye’ye ilgisi 
gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de ise kahve ve futbol kelimeleri 
Brezilya’yı akla getiriyor hemen. Bildiğiniz gibi, Türk televizyonları 
uzun yıllar Brezilya dizilerini gösterdi. Bu diziler Türk halkınca 
seyredildi, konuşuldu. Şimdi ise Türk dizi oyuncularının hayranları 
var Brezilya’da. Ayrıca, Brezilyalıların Türkiye’ye yaptıkları turistik 
ziyaretlerin ve hatta iki ülke vatandaşları arasındaki evliliklerin sayısı 
son zamanlarda daha da arttı. Bütün bunlar, iki ülkede yaşayanların 
birbirlerini daha çok tanımalarını sağladı.

AIRPASS ile ekonomik uçuşlar mümkün

Türkiye’den gideceklere neler tavsiye edersiniz? 
Gümrükte ve ülke içinde zorluk yaşamamaları için nelere 
dikkat etmeliler?
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Normal pasaport sahibi Türk 
vatandaşları turizm veya iş amacıyla vize almaksızın Brezilya’ya 
girebilir ve 90 günü aşmayan bir süre kalabilirler. 10 bin Brezilya 
realinin (yaklaşık 9 bin 700 Türk Lirası) üzerindeki paranın 
Brezilya’ya giriş ve çıkışı beyan edilmek zorundadır. Brezilya’ya 
yolculuk yapacak olanlara hatırlatılacak konulardan birisi de farklı 
elektrik akımı kullanımlarıdır. Çoğu kentlerde 110 volt kullanılmakta 
iken, bazılarında 220 volt, bazılarında her ikisi de kullanılmaktadır. 
Brezilya tüm işyerleri ve kamusal alanlar için dumansız hava sahası 
yasasını Türkiye’den önce benimsemiştir. Brezilya’ya seyahat etmek 
isteyenlere önerebileceğim en önemli şeylerden biri ise ülkenin 
çok büyük olması nedeniyle yurtdışından gelenlerin Brezilya 
içerisinde ekonomik bir şekilde uçmalarını sağlayan AIRPASS 
isimli çok kullanışlı bir sistemdir. Rio de Janeiro, Türk vatandaşları 
tarafından çok bilinen ve ziyaret edilen bir kent olmakla birlikte; 
her zaman Bahia ve Curitiba şehirlerinin de görülmesini Türk 
gezginlere öneriyorum.



24

KEYİF

Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz?
1976 İstanbul doğumluyum. Ortaokulu 1990 yılında TED Ankara 
Kolejinde bitirdim, şu anda bir havayolu şirketinde kaptan pilot 
olarak görev yapıyorum.

Branşınızı ve detaylı açıklamasını bizimle paylaşır mısınız? 
Yaptığım sporun adı ‘skydiving,’ Türkçe karşılığı ise serbest 
paraşütçülük. Uçaktan atlayarak serbest düşüyorsunuz ve 
paraşütünüzü açıyorsunuz. Peki, serbest düşüş nedir? Uçaktan 
atlayıp yerçekimi ile düşerken, paraşütü açtığınız ana kadar geçen 
zamandır. Bu sporun değişik dalları var. Benim dalım ise "freefly." 
Paraşütçüler 1980’li yıllara kadar uçaktan atlayıp sadece yüzüstü 
serbest düşmüşlerdir ve bütün serbest paraşüt (skydiving) 
branşları bunun üzerine geliştirilmiştir. Ancak 1980’lerde Olav 
Zipser adında bir serbest paraşütçü, ayakta(upright), oturarak(sit 
fly), sırtüstü(back fly) ve baş aşağı(head down) düşüş tekniklerini 
denemiş ve geliştirmiştir. İşte bu temel serbest düşüş pozisyonları 

-oturarak, sırtüstü, baş aşağı ve yüzüstü- ve bu pozisyonlar 
arasındaki geçişler "Freefly" branşını oluşturur. Bu branşın alt 
branşlarında VFS(Vertical Formation Skydiving), freestyle, freefly 
yarışmaları ve VFS rekor denemeleri düzenlenir. Kısacası freefly, 
skydiving'in (serbest paraşütün) bir dalıdır. VFS, freestyle ve 
freefly yarışma ve rekor denemeleri ise Freefly in yarışma ve rekor 
deneme branşlarıdır.

Ne zamandan beri yapıyorsunuz? Nasıl başladınız? 
İlk atlayışımı 1991 senesinde, THK İnönü Eğitim Merkezinde 
yaptım, ancak bu rekora girmeme vesile olan ve benim modern 
paraşütçülük dediğim kısım ile son 6 senedir uğraşıyorum. 

Sizin için bu spor ne ifade ediyor? 
Beni sürekli motive eden, ileri bakmamı sağlayan, mutlu eden bir 
uğraş. Zaten bence hayatta yaptığımız her şey, mutlu olabilmek ya 
da tatmin olmak içindir. 

Onun için gökyüzü demek keyif demek...
Kaan Burçin Özenmiş'90 Röportaj: Başak Erman'12
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Şimdiye kadar yaptığınız en önemli üç uçuş deneyiminiz 
nerede ve ne zaman oldu? 
İlki 31 Temmuz 2015 sabahı yaptığımız ilk atlayışta 164 paraşütçü 
ile elde ettiğimiz Dünya Dikey Formasyon Rekoru’dur (World 
Headdown Formation Record), nedenleri ise; FAI (Federation 
Aeronautique Internationale) yani sportif ve genel havacılığın 
FIFA sı olan federasyonun resmi dünya rekoruna girmiş oldum. Bu 
formasyondaki diğer 163 paraşütçü ile bu sporun tarihine geçen 
bir atlayış yapmış olduk. Skydiving de (serbest paraşütçülük) 
dünya rekortmeni ünvanı almış oldum. Türkiye tarihinde ilk defa 
bir dünya rekoruna giren Türk paraşütçü olarak, ülkemin adını bu 
resmi dünya rekoruna ve bu sporun tarihine yazdırmış oldum. 
İkinci önemli deneyimim 2015 Nisan ayında İspanya’da dünya 
rekoruna seçildiğim ve resmi davetiyemi kazandığım seçme 
kampındaki atlayışlarımdır, çünkü burada başarılı olamasaydım 
dünya rekoruna katılamazdım. Üçüncüsü ise 1991 Haziran ayında 
İnönü de  yaptığım ilk atlayış, çünkü tüm serüven orada başladı.

Şimdiye kadar aldığınız derecelerden en önemli 3 tanesini 
bizimle paylaşır mısınız? 
164 kişi ile World Headdown Record, 30 kişi ile 2011 Türkiye Çoklu 
Tutuşma Rekoru ve 2015 senesinde Dikey Rüzgâr Tüneli. Tünel 
yarışmasında takım arkadaşım ile aldığımız dördüncülük ve 1 puan 
ile kaçan üçüncülük ve madalya.

ABD’de gerçekleştirilen rekor denemesine katılımınız 
nasıl gerçekleşti? 
Vertical World Record ya da diğer adı ile Dünya Dikey Formasyon 
rekor denemeleri üç senede bir düzenlenir ve rekor denemelerinin 
yapılacağı sene içerisinde,  Amerika ve Avrupa’da toplam 6 seçme 
kampı yapılır. Bu kamplar 3 gün sürer ve toplamda 12 ile 15 atlayış 
yapılır. Tüm atlayışlar kameraya kaydedilerek değerlendirilir ve 
not verilir. Kamp sonunda değerlendirmelerden tam puan alanlar 
seçilir ve resmi bir davetiye ile Temmuz ayı sonunda başlayacak 
olan dünya rekoru denemelerine davet edilir. Ancak bu davetiye 
sadece ilk rekor denemesi içindir, rekor deneme atlayışlarında 
yaptığınız en küçük hatada rekor denemelerinden ve atlayışlardan 
çıkarılırsınız. Bende bu kamplara katıldım ve İspanya kampında 
davetiyemi kazandım.

Rekor denemesinin detayları nelerdir? 
Rekor denemeleri 28-31 Temmuz 2016 tarihleri arasında ABD’nin 
Illinois eyaletinde, Skydive Chicago Atlayış Merkezinde (dropzone) 
gerçekleşti. Çoğunluğunu ABD ve Avusturalyalı sporcuların 
oluşturduğu ve seçilerek gelen dünyanın en iyi 180 civarında 
"freefly" sporcusu bir araya geldi. Hata yaptıkları için elenenlerden 
sonra bu sayı 164 oldu. Deneme atlayışları 28 Temmuz sabahı 
başladı. İlk gün 3, ikinci gün 4, üçüncü gün 5 deneme atlayışı 
yapıldı ancak rekor son gün olan 31 Temmuz sabahı ilk atlayışta 
gerçekleşti. Toplam 13 denemede rekoru kırdık. 

Peki, bu formasyonun rekor olması için ne gerekir? Neden 
ilk 12 denemede gerçekleşmedi?
Rekorun resmi bir dünya rekoru olabilmesi için FAI tarafından 
görevlendirilen 3 hakem tarafından atlayışın onaylanması 
gerekiyor. Her atlayıştan önce formasyonun kaç kişiden oluşacağı,  
şekli ve her bir paraşütçünün bu formasyonun içindeki yeri 
detaylı bir çizim şeklinde hakemlere veriliyor. Resmi olarak 
tebliğ ediliyor. Sonra atlayış gerçekleştiriliyor ve bu atlayış 5 ayrı 
kameraman tarafından değişik açılardan (formasyonun üstü, altı, 
sağı, solu gibi) serbest düşüş esnasında video ve fotoğraf olarak 
görüntüleniyor. Bu görüntüler hakemler tarafından karanlık bir 
odada tek tek inceleniyor ve rekor olup olmadığı değerlendiriliyor. 
Örneğin; formasyon hakemlere atlayış öncesi 164 kişi olacak diye 
bildirildiyse ve atlayışta 163 kişi tutuşup 1 kişi dışarıda kalsa bile o 
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Kazım Özalp Mahal les i
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KENDİNİZE BAKIŞINIZI
DEĞİŞTİRECEĞİZ
Gelin, gerek estetik gerekse de sağlık kaygılarınız
hakkında konuşalım; size özel tedavi yöntemleri ile
kendinize bakışınızı değiştirelim...
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rekor olmuyor. Ya da 164 kişi tutuştu ancak 1 paraşütçü yanlış yerde 
duruyor, yanlış kişiyi tutuyorsa o da rekor sayılmıyor. Dolayısıyla 
rekor denemeleri, çok teknik ve ayrıntılı bir şekilde ve sürenin çok 
kısıtlı olduğu bir atlayış sürecinde değerlendiriliyor. Atlayışlarda, 
yedi ayrı uçak yakın düzende, 20 bin feet -yaklaşık 6200 metre- 
yükseklikten uçarken 164 paraşütçü uçağı terk ediyor ve 7500 ft. 
-2500 metreye-  kadar formasyon oluşturulmaya çalışılıyor. 7500 
ft. gelince ise formasyonun en dışındaki grup formasyondan 
ayrılarak uzaklaşıyor ve paraşütlerini açıyor, daha sonra ikinci grup 
6500 ft. de ve üçüncü grup 5500 ft. de ayrılıyor. Formasyonun tam 
merkezindeki grup ise 4500 ft. de birbirlerinden ayrılarak paraşüt 
açıyor. İşte ilk paraşütçünün 20 bin feet de uçaktan çıkması ile 
7500 feete gelindiğinde formasyonun en dışındaki ilk grubun 
formasyondan ayrılması arasında sadece 55 saniye var. Yani 164 
kişilik formasyonu oluşturmak için, kafa üstü 280 km/saat hız ile 
serbest düşerken sadece 55 saniyeniz var. Karşılaştırabilmeniz için 
söylüyorum, yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken yeşil ışık 
ortalama 45-50 saniye boyunca yanar, yani zamanınız bu kadar 
kısıtlı. 280 kilometrelik bir hızla serbest düşerken, vücut kontrolü 
hem de tam baş aşağı ne kadar zor bunu anlamak içinde, arabayla 
140 km ile giderken elinizi pencereden çıkarıp bakın. Elinizi ne kadar 
kontrol edebilirsiniz? Tabii bu etkiyi 2 ile çarpın, bir de bu rüzgârın 
bütün vücudunuza çarptığını (tabii bunları trafikte yapmayınız) 
ve bu rüzgârda amuda kalkıp durmaya çalıştığınızı düşünün. Bu 
şekilde dururken gidip bir başka paraşütçüyü, onun dengesini 
bozmayacak şekilde tutmanız gerektiğinden bahsetmiyorum bile.

Rekor denemesinin sporculuk kariyeriniz açısından önemi 
nedir? 
Vertical World Record diğer adıyla World Headdown Formation 
Record'a girdiğinizde artık resmi olarak Dünya Rekortmeni ünvanı 
almış oluyorsunuz, diğer bir deyişle bu sporda ‘A’ takımına ya da 
Premier lige girmiş oluyorsunuz. FAI 'den USPA’dan (United States 

Parachute Association) dünya rekoru diploması alıyorsunuz. 
Çocuklarınıza, torunlarınıza bırakabileceğiniz bir ünvanınız ve 
hatıranız oluyor. İşte olayı bir sporcu ve paraşütçü olarak paha 
biçilmez yapan da bunlar zaten.

Bundan sonra branşınızla ilgili planlarınız nelerdir? 
Bundan sonra imkânlar ve sağlık elverdikçe bölgesel (Avrupa) 
ve uluslararası rekor denemelerine katılmaya devam etmek 
istiyorum. Ayrıca artık FAI tarafından resmi bir "skydiving" branşı 
olarak kabul edilen "dikey rüzgâr tüneli" diğer adı ile "indoor 
skydiving" yarışmalarına takım arkadaşım ile katılmaya devam 
etmeyi planlıyoruz.

Sporcu olabilmek için ne tür eğitimlerden geçtiniz?
Öncelikle, ortalama üzeri bir fiziksel kondisyon bu spor için ön şart, 
ardından da dikey rüzgâr tünelinde düzenli bir çalışma ve ardından 
da ileri seviyedeki formasyon ya da branşınıza göre hocalarla 
atlayışlar ve eğitim bu işin olmazsa olmazı. Rüzgâr tüneli özellikle 
önemli çünkü bazı teknik ve hareketleri uçaktan atlayıp serbest 
düşerken öğrenmeniz yıllarca sürebilirken, dikey rüzgâr  tünelinde 
bu süre çok daha kısalıyor. Bu yüzden artık rüzgâr tüneli çalışması, 
serbest paraşütçülüğün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Tabii ileri 
seviyedeki gruplar, organizatörler ve hocalarla uçaktan atlayış 
yapmak da çok önemli çünkü ancak bu şekilde bulunduğunuz 
noktadan daha ileri gidebilirsiniz. Ben bütün bunları yapabilmek 
adına Rusya, -paraşütçülüğün her branşında çok ileri bir ülke- 
Avrupa, Dubai ve ABD de birçok ileri seviye atlayış / formasyon 
kampına ve dikey rüzgâr tüneli eğitimine katıldım. Sadece son 11 
ayda 24 defa yurtdışına bu spor için seyahat ettim.

Bu keyifli söyleşi için çok teşekkür ederiz.

+90 312 447 12 12 +90 312 437 48 48
info@hlc.com.trwww.hlc.com.tr

hlctipmerkezi hlctipmerkezi

Kazım Özalp Mahal les i
Uğur  Mumcu Caddes i
No:6 GOP Ankara/Türkiye

KENDİNİZE BAKIŞINIZI
DEĞİŞTİRECEĞİZ
Gelin, gerek estetik gerekse de sağlık kaygılarınız
hakkında konuşalım; size özel tedavi yöntemleri ile
kendinize bakışınızı değiştirelim...
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İstanbul 
Pedallarımın 
Altında

Böyle bir yazı yazma niyetim yoktu. Ta ki hafta sonu tatilinde 
ne yaptığımı soran bir arkadaşım hikayemi dinledikten sonra 
neden bunu yazmadığımı sorana kadar. 5 yıl önce bisiklete tekrar 
binmeye başlamıştım. Ankara'nın Çankaya'sında bisiklete binmek 
ne mümkün diye bisiklet hayallerimi uzunca bir süre ertelemiştim. 
Her şey bir gün kendimi geç kalmış bir karne hediyesi almaya 
ikna ettiğimde başladı. Öyle ya 33 yaşında bisiklet almak için bir 
bahanem olmalıydı. O zaman henüz üç yaşında olan oğluma 
aldığım kırmızı bisiklet benim de burun direğimi sızlatmış ve 
kendimi bisiklet mağazasında bulmama neden olmuştu. Almıştım...

Peki şimdi ne yapacak, nerede binecek, bisiklet üstünden 
inmediğimiz 10lu yaşlarımı nasıl bulacaktım. İmdadıma benden 
bağımsız aynı sancıları yaşayan sevgili bir dost yetişti ve biz her 
pazar Eymir Gölü'nde pedal ısıtmaya başladık. Ve aradan geçen 
beş yılda yazımın konusu İstanbul turuna kadar geldik.

İstanbul!

Doğduğum günden bugüne her gittiğimde yine nefesimi kesen 
büyülü şehir. Ayrılıp ayrılıp yine kucağına döndüğüm arsız sevgili. 
Arabayla, dilenci vapuruyla, otobüsle yaşamıştım inci gibi dizilen 
semtlerini; hayalim sokaklarında pedallarımla uçmaktı. İnternetten 
rota araştırmalarım bir sonuç vermedi. Neticede herkesin farklı bir 

İstanbul'u vardı. Ben de kendi rotamı kendim oluşturmaya karar 
verdim. Ama İstanbul büyük ve acımasızdı da aynı zamanda. 
Kendime bir de yoldaş bulmaya karar verdim. Şunu biliyordum; 
insanlara bisikletle ilgili bir şey anlattığınızda hep çocukluk anıları 
gözlerde canlanıyor. Çocukluğun coşkusu bir de bakıyorsunuz bir 
kaç ay içinde pırıl pırıl bir bisiklete dönüşüyor. Böylece bilinçdışının 
yardımıyla eski dostum, yeni eniştem Sönmez'i önce bisiklet 
almaya, sonra da bu turu yapmaya ikna ettim. Rotayı belirlerken de 
Boğaz hattında olmasına özen gösterdim. Gidebileceğimiz kadar 
uzağa gidecek, havlu attığımız yerde sevgili eşimden bizi arabayla 
kurtarmasını rica edecektik. Yeri gelmişken söylemeliyim, ailenize 
-hele de eşinize- rağmen bisiklete binmeyi düşünüyorsanız bunu 
unutun. Eşiniz sabah uyandığında çoktan selesine kurulmuş bir 
eşe tahammül edemiyorsa o bisiklet ağır ağır paslanacak demektir. 
Desteği de aldığımıza göre İstanbul kaçamağı bizi bekler. 
Hedefimiz artık boğazın iki yakasında pedal basmaktır. Artık şu turu 
anlatsan diyen yakınmalarınızı duyuyor gibiyim ama burada beni 
cesaretlendiren bir kişiden daha bahsetmeden geçemeyeceğim. 
Bu kişi halen dünyayı bir başına bisikletiyle gezen bir Türk genci: 
Gürkan Genç. Gürkan kendi hikayesiyle imkansızın olmadığını, 
yağmur çamur, yaz kış, dere tepe demeden hayallerine pedal 
basmayı bana ve tüm soru işaretlerinin prangalarına takılmışlara 
anlatıyor. Neyse, biz dünyayı gezmeyeceğiz neticede. İstanbul'da 
kıyı kıyı bir tur istediğimiz.

Yazı: Hakan Şahin'96
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İşte hikaye.

Önceki gece bol karbonhidrat ve protein tükettikten sonra ertesi 
günün heyacanı mı desem, gözlerimi kapattığımda boğazdan 
esen rüzgarın hayali mi, yoksa basit bir hazımsızlık mı derin bir 
uyku uyutmadı. Sabah 6'ya kurduğum saatim çalmadan ben 
ayaklanmıştım bile. Geceden hazırladığımız çantaların kontrol 
edilmesi, su mataralarının soğuk su ile doldurulması ve bol kuru 
meyveden oluşan bisikletçi sefertasının da hazırlanmasıyla artık 
tekerlerimizi yarimize kavuşmak için döndürebilirdik. Sabah 
serinliği bizi ürpertiyordu ama kaslarımızın ısınması sadece bir 
kaç kilometre aldı. Feneryolu'ndan başlayan turumuz Kızıltoprak, 
Fenerbahçe Stadı ve Bahariye yokuşu ile başlamıştı bile. Yokuşu 
iskeleden denize atlayıp henüz suya girmemişken içimizi dolduran 
duygularla çıktık. Bizim için büyük bir maceraya gidiyorduk ve 
yapıp yapamayacağımızdan, zevk alıp alamayacağımızdan emin 
değildik. Yaşayıp görecektik. Kadıköy rıhtımı bizi tüm koşturmasıyla 
karşıladı. İstanbul hiç uyumamıştı. İnsanlar yaşam nöbetinde 
vardiya değiştiriyorlardı sadece. Gündüz çalışanlar yataklarından 
gelip, gece çalışanlar yataklarına gidiyorlardı. Biz ise bu pazartesi 
gününde kendi zincirlerimizi gevşetmiş, yatak-iş muharebesinde 
kendi ateşkesimizi ilan etmiştik. Henüz boğazdan çok uzaktık. 
Boğaz Kız Kulesi'nde başlardı ve bana vakit kaybediyormuşuz 
gibi geliyordu. Önümüzde İstanbul uzanmış bizi çağırıyor, biz ise 
televizyonlardaki reklamları izlemekten kendimizi alamıyormuşuz 
gibi geliyordu. Pedallara asıldık ve bacak kaslarımızın yardımı ile 
kendimizi Selimiye Kışlası'nın önüne attık. Ahhhh Selimiye. 15 yıl 
önce o nöbet kulübesinde ben durmuş sabahın buğusuna pedal 
çevirenlere bakıyordum. Aksini söyleyenlere inat sayılı gün hiç 
geçmiyordu ve ben asla kendimi bir bisiklet selesinin üzerinde 
düşünemiyordum. O gün bu gündü. İç çekme sırası nöbet 
kulübesindeki gençte, pedal çevirme sırası bendeydi. Gelsindi 
Salacak ve Kız Kulesi. Ve geldi.

Kule camlarına vuran güneş ışığıyla henüz uyanmıştı. Salacak hala 
yataktaydı ve biz de onu uyandırmaya kıyamayarak usulcacık 
Üsküdar'a attık kendimizi. Üsküdar bin yıllık sabah telaşesinde bizi 
fark etmedi bile. Biz ise dolan motorlardan, boşalan otobüslerden 
akın eden insan seli arasında kendimize yol bulmaya çalışıyorduk. 
İşte boğazdaydık. Anadolu yakasının dar yollarında pedala kuvvet 
gidiyorduk. Bizi kovalayan yoktu ama acelemiz ardımızdan 
sıkıştırıyor, daha hızlı pedal basmamızı kulaklarımıza fısıldıyordu. 
İlk molamızı Kuzguncuk Parkı'nda verdik. Boğaz Köprüsü'nün 
hemen yanıbaşında bir gece önce dalgaların yıkadığı rıhtım deniz 
kokusuyla bizi göğsüne bastırdı. Ardımızda gökyüzüne kadar 
yükselen bir mezarlık, önümüzde tüm hareketliliğiyle bir şehir. 
Ölüm mü hayatın sağlamasıydı, yoksa hayat mı ölümün. Buna 
o anda bir cevap bulamadık ve ilk ciddi tırmanışımızı Beylerbeyi 
Tüneli'ne doğru yaptık. Hatrımda yaya yolu olmayan dar bir tünel 
kalmıştı. Oysa metal bariyerlerle motorlu canavarları kafesleri 
ardında tutan bir yaya yolu vardı. Bunun keyfiyle dilimde bir şarkı 

tünelin bir ucundan girip diğer ucundan çıktık. Bir de ne görelim. 
Köprü üzerine çıkmaya çalışan binlerce uykulu göz bize bakıyor. 
Biz de bisikletlerimizi omuzlayarak bariyerlerin üzerinden atlayıp 
Beylerbeyi'ne inen yokuşun asfaltına kondurduk tekerlerimizi. 
Eminim o binlerce gözün önüne gelmişizdir gün içinde. Bizi 
hayırla yad ettiklerini umalım ve bisikletlerimizi Beylerbeyi'ne 
sürelim. Beylerbeyi, Çengelköy, Anadolu Hisarı bir çırpıda geçildi. 
Aslında bir çırpı buraların temposu değildi ancak yola çıkalı iki 
saat olmuştu. Bir bisikletçi ağabeyden öğrendiğim bir söz vardı: 
araba benzinle çalışır, bisikletçi ise suyla. Buna bir de besin 
eklemek gerekiyordu lakin bacaklardaki titreme bir uyarı olmalıydı. 
08:30 Kanlıca'ya vardığımız saatti. Vapur iskelesinin arkasındaki 
kahve bacaklarımıza mutluluk vereceğimiz yerdi, fakat.... Fakat 
kapalıydı. Servis saat dokuzda başlayacaktı. Kuru üzüm ne güne 
duruyordu. İştah açıcı olarak kuru üzüm alacaktık, sınırsız ekmek 
eşliğinde ana yemeğimiz menemen ve tatlı olarak da bal-kaymak 
tercih edecektik. Yediklerimiz bir kenara burada geçirdiğimiz bir 
buçuk saat bile bu yorgunluğa değerdi. Bu kadar değildi ama. 
Henüz yolun çok başındaydık ve bakalım kahramanlarımızı nasıl 
serüvenler bekliyordu. 

Ver elini Beykoz! Hayır, Beykoz öyle hemen elini vermezdi. Güzel 
olan ve işin gerçeği güzelliğinin de farkında olan tüm güzeller 
gibi süründürürdü. Vazgeçirmeye çalışırdı. Usandırırdı. Ama hele 
bir sabır ettiysen kimseye göstermediği güzelliklerini ayaklarının 
altına serer, başını döndürür, başını bulutlara değdirirdi. İşte 
Çubuklu'da bize tam da bunu etti. Gizledi Beykoz'u yokuşlarında, 
terletti, geri dönün dedi. Tadını almıştık bir kez geri dönmek 
olmazdı ve dönmedik de. Bunun bir uyarı olduğunu ise Beykoz'u 
geçer geçmez anladık. Kutsal kitapta anlatılan hikaye gibi.  Musa 
Tanrı'nın yüzünü görmek ister, Tanrı ona karşıdaki dağ buna 
dayanabilirse sen de görebilirsin der. İşte Çubuklu'da zorlanan biz 
Beykoz'u geçer geçmez Hz. Yuşa tepesi ile sınanacaktık. Benim 
hesaplamama göre ortalama %6,5 luk bir eğim tırmanıyorduk 
ve yer yer %20 lere varan yokuşlar Tanrı'nın yüzünü gizliyordu 
bizden. Cennet Anadolu Kavağı'ydı ve biz bu yolun geri dönüşü 
olmadığına inanmıştık. Tam yokuş bitti derken yeni ve daha 
bezdirici bir yokuş daha karşımızda beliriyor ve sabrımızı sınıyordu. 
İki kısa mola ile kırk dakikada Hz.Yuşa türbesinin bulunduğu tepeye 
vardık ve cennet eğer varsa o tepeden Anadolu Kavağı'na inişten 
daha güzel değildir. Bizi yukarı çıkışta zorlayan eğim şimdi bisikletin 
arka tekerini ittikçe itiyor, frenler bisikleti durduramayacak ve bir 
virajın içine savrulacakmışız gibi delice aşağıya iniyorduk. Yoldan 
ayıramadığım gözlerim bir an kadranda 60 km/h hızı gördü. Her 
çıkışın bir inişi, her inişin bir çıkışı vardı da çıkışı bu kadar uzun, inişi 
bu kadar ansızın mıydı? 

Anadolu Kavağı'na hoşgeldik. Daha hoş bulamazdık. Beykoz'un 
sırtlarından başlayan artık İstanbul'da değiliz galiba hissi burada 
doruk noktasına ulaşıyor, sanki kimsenin bilmediği bir Ege 
kasabasında pedallıyorduk. Kavak sadece sakinleri içinmiş gibi ne 
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bir tabela, ne bir yönlendirme bulunduruyordu. Öyle ki bir sokak 
arasından iskeleyi görmeseydik kasabanın sonunda bulacaktık 
kendimizi. Bir yorgunluk kahvesine kuru yemişlerinizi katık ettik 
ve vapur saatini beklemeye koyulduk. Martılar buranın yerlisi, 
balık bekleyen kediler, öğlen servisi hazırlığı yapan garsonlar, 
ördekler, arılar, koşturan çocuk her şey ama her şey buralı, 
sadece biz yabancıydık. Çok terlemiş, çok enerji kaybetmiştik 
ama en kuzeydeki hedefimize ulaşmıştık. Bundan sonrasına artık 
dönüş diyebilirdik. Kendi Everest'imize tırmanmış, geri dönmeye 
başlamanın bu kadar erken olmaması gerektiğini düşünüyorduk. 
Ama vapurların saatleri sizi beklemez. Biz de vapurlar gibi olsaydık 
keşke, beklemenin bir saati, gitmenin bir saati olsaydı. Geri 
dönmenin de bir saati olması gibi. Ne demişti şair: Beni bu güzel 
havalar mahvetti. Biz de daha fazla mahvolmadan ayranımızın 
içine maden suyumuzu karıştırarak benzinimizi fulledik ve 
kendimizi vapura attık. Henüz iki gün önce açılan 3. köprünün 
nezaretinde Rumeli Kavağı'na ulaştık. Ulaşmamız biraz heyecanlı 
oldu. Bir iskeleye yanaşır gibi olduk fakat yolcularda bir hareket 
olmayınca daha beklememiz gerektiği kanısındayken vapurun 
Sarıyer'e devam edeceği ve herkesin de Sarıyer yolcusu olduğunu 
anlamamız can havliyle kendimizi iskeleye atmamıza sebep oldu. 
Rumeli Kavağı'nın bizi karşılaması da dik bir yokuşla oldu. Biz ki 
Yuşa Tepesi'ni tırmanmış pedalşörleriz, senden mi korkacağız 
demeye kalmadan yokuş bizi terletmeye başladı. 3. köprü ile bir 
fotoğraf hatırası bahanesiyle biraz soluklandık da birbirmize karşı 
mahcup olmadık. 

Artık dönüşe geçmiş, medeniyet dediğimiz geniş beton 
kaldırımlarımıza kavuşmuştuk. Hem de eğimsiz... Atları Tarabya'nın 
kıyılarına sürme zamanımız gelmişti. 25-30 km/h hızlarla bisikletleri 
iki nala sürdük. Tarabya bizi Yeniköy'e, Yeniköy İstinye'ye, İstinye ise 
Rumeli Hisarı'na sırayla emanet ettiler. Bu hızlı sürüşte tek bir şey 
fark ettik. Bebekler, çocuklar, ergenler, gençler, yetişkinler, yaşlılar 
ve bence meftalar bile boğazın serin sularında yüzüyorlar. Hem de 
Çeşme Ilıca Plajı'ndaymışcasına tereddütsüz. Ne duruyorsun be, at 
kendini denize diyor şair ama biz Ankaralıyız. Temkinliyiz. Hıfzıssıha 
raporu olmadan atamayız kendimizi sulara aziz şair. Acıktık mı 
ne? Bebek'ten sekip Arnavutköy'ü bulduk bu arada saat 14:00. 
7 buçuk saattir yollardayız ve Kanlıca'daki mükellef kahvaltının 
üzerinden 37 kilometre geçmiş. Bisikletçinin yemeği karbonhidrat, 
karbonhidratın kralı mantı. Mantı üstü kağıt helva üstü dondurma 
eşittir sonsuz enerji. Bir saatte kendimizi şarj ettikten sonra 
istikamet Ortaköy. Ortaköy'de Amerikan başkanının bile karşı 
koyamadığı klasik fonda fotoğraf çektirip Beşiktaş'a varma arzusu. 
Beşiktaş vapur iskelesine Nazım'ın memleket özlemine denk bir 
hasretle kavuştuk. Bekleme salonunda bütün gözler üzerimizde 
ya da biz öyle hissediyoruz. Büyük bir ihtimalle böyle bir ter 
kokusu nasıl iki kişiden yayılabilir hayretiyle şaşkın halde İstanbullu. 
Bilmiyorlar ki 60, 60 daha 120 kilometrelik ter bu. Neyse kimseye 
yaklaşmadan herkesin vapura binmesini bekleyip vapurun giriş 
bölmesine sığınıyoruz. Sabah pedalladığımız 

Üsküdar kıyılarına göz kırpıyoruz. Sadece iki kişinin bildiği sırların 
güveniyle gülümsüyoruz birbirimize. Kadıköy'deyiz. Bu kadar 
mı? Değil... Moda'nın hatrı kalmaz mı? Fenerbahçe küsmez 
mi? Göztepe yolumuzu gözlemez mi? Caddebostan, Suadiye, 
Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe ve Dragos gönül koymaz mı? 
Adalar; Prens Adaları.  Bir İstanbul hayaline dahil olmadan o 
hayal gerçek olur mu? Derken Feneryolu'na geri dönüş de 
Bağdat Caddesi üzerinden yapılınca sabah başladığımız yere 14 
saat sonra geri dönmüş oluyoruz. Bunun 7 saati sele üzerinde 
pedal döndürerek, 7 saate yakın bölümü de pedal döndürmeyi 
düşünerek geçti. Arka fonda hep İstanbul vardı. Bütün bu yorucu 
hayal aslında onu yaşamak içindi. Herhangi bir şeyin 6 litre suyu 
bana aynı gün içirebileceğini tahmin etmiyorum ama susuzluk bu. 
Mecnun'un Leyla'ya duyduğu aşkın susuzluğu. "Zira susatan zevk 
o duduklardaki tuzdur."

101 kilometre boyunca İstanbul'u yaşayıp gece yatağıma 
uzandığımda kulaklarımda yine Yahya Kemal Beyatlı'nın dizeleri:
 
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbiryer.
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
 
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü'yada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.



31

KOLEJLİLER    KASIM2016



32

SAĞLIK

Psikolog
Müge Kepenek

Anlattı; 
Bağlanma

İnsanlar doğdukları andan itibaren özellikle kaygılı ve sıkıntılı 
anlarında yakınlık ve temas arayışı içindedir. Bu temas arayışından 
hareketle kendilerine bakım veren kişiyle, çoğunlukla anneleriyle 
bir bağ kurarlar. Bu bağ - bağlanma bağı - çocukların hayatta 
kalmaları ve gelişimleri için önemlidir. Kurulan bu bağın kalitesi 
yaşamın ilerleyen yıllarında çocuğun zihninde kendine ve dünyaya 
yönelik oluşturduğu inançlar, duygulanım ve duygu düzenleme 
becerileri ve daha sonra kurulacak olan sosyal ilişkileri gibi pek çok 
alanda belirleyici olmaktadır.

Bağlanma bağı kurduğu kişi, bebeğin sıkıntı, korku ve kaygı 
hissettiğinde, rahatlamak ve yeniden güvende hissetmek için 
geri dönebileceği fiziki ve duygusal olarak güvenli bir sığınak 
ve çocuğun çevreyi keşfetme, dünyayı öğrenme gibi bağlanma 
dışı davranışlara girebilmesi için güvenli üs görevi görmektedir. 
Bebeğin stres anında bağlandığı kişi ile  fiziksel teması 
kuramaması ve güven hissinin sağlanamaması durumunda ise 
ayrılık anksiyetesi ortaya çıkmaktadır. Bu durum çocuğun ilerleyen 
yıllarda sosyal ve duygusal gelişimi için risk oluşturmaktadır. 
Okula başlama, arkadaşlık kurma, yeni ortamlara uyum sağlama 
gibi durumlarda, yani kaygı ve stres yaratan durumlarda çocuk 
anksiyete yaşayabilmekte ve baş etme becerilerini etkin bir şekilde 
kullanamamaktadır.

Bağlandığı kişinin çocuğun ihtiyaçlarına duyarlılığına ve bu 
ihtiyaçlara tutarlı olarak cevap verip vermemesine bağlı olarak 
güvenli ya da güvensiz bağlanma örüntüleri gelişmektedir. 
Bu örüntüler çocuğun kendini, diğer insanları ve dünyayı 
değerlendirme biçimini belirler. Güvenli bağlanan çocuklar; 
kendisini bakım verilmeye değer biri olarak görmekte bakım veren 
kişiyi ve dünyayı da güvenilir olarak algılamakta, kendisi ve dünya 
için olumlu bir “ben” ve “diğerleri” algısı oluşturmaktadır. Güvensiz 
bağlanan çocuk ise; kendisinin sevilmeye ve bakım verilmeye 
değer biri olmadığı ve dünyanın güvenilir bir yer olmadığı 
doğrultusunda inanç geliştirmekte, kendisi ve dünya için olumsuz 
bir “ben” ve “diğerleri” algısı oluşturmaktadır. 

Bunların yanı sıra güvenli ya da güvensiz bağlanma örüntüleri, 
çocuğun duygularını düzenleyebilme becerisi üzerinde de etkili 
olmaktadır. Çocuk, karşılaştığı durumlara ilişkin duygularını ve bu 
duygulara ilişkin uygun davranış tepkilerini daha çok  bağlanma 
figüründen öğrenir.

Güvenli bağlanan çocuklar güvensiz bağlanan çocuklardan 
farklı olarak, oluşturdukları olumlu benlik temsilleri ile bir sorunla 
karşılaştıklarında sorunu çözebileceklerine, çözemedikleri 
durumlarda ise başkalarından yardım isteyebileceklerine ilişkin 
inançları vardır. Yapılan araştırmalar, güvenli bağlanan ergenlerin, 
kendilerine ilişkin daha olumlu inançlara sahip olduğunu ve buna 
bağlı olarak stresli durumlarla daha adaptif baş etme becerileri 
geliştirdiklerini belirtmektedir.

Bowlby; ebeveynlerle kurulan bağlanma ilişkisinin “beşikten 
mezara” devam ettiğini belirtir. Bebeklikte kurulan bağlanma 
ilişkisi ergenlik döneminde arkadaşlara, yetişkinlikte ise romantik 
eşe transfer olmaktadır. Ebeveynleri ile güvenli ilişki kuran çocuklar 
ilerleyen yıllarda arkadaşlarına sonrasında da romantik eşlerine 
güvenli bağlanmaktadır. Araştırmalar; güvenli bağlanan çocukların 
arkadaşlık ilişkilerinde daha başarılı, daha yüksek benlik saygısı ve 
daha fazla sosyal yeterlilik hissettiklerini gösterirken; güvensiz 
bağlanan çocukların daha saldırgan davranışlar sergilediğini, 
arkadaşlık kurmakta zorlandıklarını, yeni ortamlarda uyum sorunu 
yaşadıklarını ortaya koymuştur.

Problem çözme becerisi, okul öncesi dönemden başlayıp hayat 
boyu devam eden bir beceridir. Ailenin ve çevrenin yardımıyla 
şekillenir. Çocukların anne-babasıyla kurmuş olduğu güvenli 
bağlanma davranışı, akranları ile ilişkilerinde ve yeni problemlerle 
baş etmesinde etkili olmaktadır.  Güvensiz bağlanan bireyler, 
öz güvenlerinin düşük olması ve başkalarına güvenmemeleri 
nedeniyle stres altında başkalarından yardım istememekte,   
güvenli bağlanan bireyler ise, diğer insanları sevilmeye değer, 
güvenilebilir buldukları için bir problemle karşılaştıklarında 
başkalarından yardım alarak rahatlama eğilimi sergilemektedirler.

Anne babalar olarak unutmamak gerekir ki; çocukların gelişimi 
için 0-2 yaş çok önemlidir. Bağlanma süreci dikkate alındığında 
0-2 yaşlarda oluşmaya başlanan bağlanma stili 6-7 yaşa kadar 
belirginleşmekte ve ergenlik döneminin sonuna doğru devam 
etmektedir. Güvenli bağlanan bireyler için, çocuklarınızın 
ihtiyaçlarını her zaman önemsemeniz ama daha da önemlisi bu 
davranışlarınızda tutarlı olmanız önemlidir.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

TED'li Öğrenciler 
Yaz Kampında Bir Araya Geldi

İki Yüz İki Genç Meşale'nin 
TED'de İlk Günüydü

TEDMEM, OECD Raporunu Değerlendirdi

Türk Eğitim Derneğinin, TED Okulları öğrencilerine özel olarak 
hazırladığı "2016 TED Okulları Uludağ Yaz Kampı" Haziran  ve 
Ağustos aylarında gerçekleşti. Yaz kampında, öğrencilerin yaz 
döneminde sosyal ve sportif gelişimlerinin devam etmesi, 
eğlenirken yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Öğrencilere, 
kendi yaş gruplarından oluşan küçük gruplarda, deneyimli 
eğitmenlerle spor, sanat, yabancı dil ve liderlik becerilerini 
geliştirirken kampın coşkulu ortamında doyasıya eğlenmek ve 
yeni arkadaşlar edinmek için eşsiz olanakların sunuluyor. Kampta 
görev alan 85 koçtan sekizi Türk Eğitim Derneği Access Projesini 
tamamlamış ve daha önce yaz kampına öğrenci olarak katılmış; 
4 koç ise TED Okullarından mezun olmuş kişilerdi. Psikoloji ve 
Deneysel Eğitim alanında akademik geçmişi bulunan ve, ABD’nin 
takım çalışmaları eğitimi alanında lider firması Training Wheels’ın 
kurucusu olan Michelle Cummings de,  TED Okulları Yaz Kampı’na 
katılarak kampçılar ve eğitmenlerle özel iletişim, problem çözme 
ve takım oluşturma konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

Türk Eğitim Derneği’nin “10.000 Genç Meşale 
Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasıyla TED 
ailesine dahil olan yeni Tam Eğitim Burslu 
öğrencileri Ankara’da bir araya geldi. 2016- 
2017 öğretim yılı itibariyle eğitim hayatına 
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu (TEB) 
kapsamında devam edecek olan toplam 
202 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde 
24 Eylül 2016 tarihinde Ankara’daki 
oryantasyon programı için buluştu.  
Başkent Öğretmenevinde kahvaltıyla 
başlayan buluşma, Anıtkabir ziyareti ve 
sonrasında TED Üniversitesindeki (TEDÜ) 
Çocuk Hakları ve Barış Semineri ve atölye 
çalışmasıyla sona erdi.

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, 28 Haziran 2016 tarihinde 
yayımlanan OECD’nin Yetişkin Yeterliklerinin Uluslararası Değerlendirilmesi Programı 
(PIAAC) kapsamında 2016 yılı “Yetişkin Becerileri Taraması Raporu”nu Türkiye açısından 
değerlendirdi. Rapora göre, Türkiye’nin eğitim seviyesi ve sözel beceri arasındaki ilişkinin 
en zayıf olduğu iki ülkeden biri olduğu sonucuna ulaşıldı. Ayrıca Rapor, Türkiye’de 16-
24 yaş aralığından sonra yetişkinlerin beceri düzeyinde düşüş gerçekleşmekte olduğunu 
ortaya koydu. Oysa OECD ortalamasında 16-24 yaş aralığından 25-34 yaş aralığına beceri 
düzeyinde artış devam etmekte ve düşüş 35-44 yaş aralığında başlamaktadır. Raporun 
tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://tedmem.org/yayinlar
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KAMPÜS

TED Ankara Kolejinin Uluslararası Programları 
Her Geçen Gün Zenginleşiyor
TED Ankara Koleji, 1999 yılında 
bünyesine kattığı ve yüzlerce mezun 
verdiği Uluslararası Bakalorya Diploma 
Programı’nın yanı sıra bu yıl altıncı yılını 
dolduran Cambridge IGCSE ve üçüncü 
yılına giren BTEC Programı ile öğrencilerini 
uluslararası geçerliliği olan sertifika ve 
diplomalarla desteklemeye devam 
etmektedir. 

Cambridge IGCSE 
Programı 6. Yılında
Cambridge Üniversitesi’nden akreditasyon 
alan okulumuzda, 2010-2011 eğitim-öğretim 
yılından itibaren Lise Kısmımızda Cambridge 
Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi 
Sertifikası (IGCSE) uygulamaya konuldu. 
İlk yıl; “İkinci Dil Olarak İngilizce” müfredatı 
ile başlayan programa, takip eden yıllarda;  
İngiliz Edebiyatı, Matematik, Fizik, Biyoloji ve 
Kimya müfredatları da dahil edildi. 

Dünya çapında en çok tanınan ve kabul 
gören sertifikalardan biri olan IGCSE, 
bilgiyi hatırlama, sorun çözme, inisiyatif 
alma, ekip çalışması ve sorgulama 
becerileri kazanma gibi yaşam için 
gerekli eğitsel becerileri geliştirmesiyle 
tanınmakta. Süreç sonunda alınan 
sertifika; A ve AS Level, İleri Uluslararası 
Eğitim Sertifikası, Kuzey Amerika İleri 
Yerleştirme Programı ve Uluslararası 
Bakalorya gibi eğitim yaşamında bir üst 
düzey için temel oluşturuyor. Bir işyerine 
ya da bir yükseköğrenim kurumuna 
yerleştirilmede İngiliz sistemindeki GCSE 
ile aynı değere sahip olan IGCSE İkinci 
Dil Olarak İngilizce’de alınan C ve üzeri 
not, İngiltere’deki  birçok yüksekokulda 
ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
Avustralya’da İngilizce dilinde yetkinliği 

kanıtlayıcı belge olarak kabul görüyor. 
TED Ankara Koleji’nde 2012-2016 yılları 
arasında IGCSE İngiliz Dili sınavlarına giren 
ve 50 puan ve üzerinde alan öğrencilerin 
yüzdesi ise programın başarısının artarak 
devam ettiğini gösteriyor

2012........................................%88.21
2013........................................%85.51
2014........................................%89.44
2015........................................%85.32
2016.............................................%97

Ortaokul kısmında ise 2015-2016 eğitim-
öğretim yılında IGCSE İkinci Dil Olarak 
İngilizce Programı, 5. sınıflarda pilot olarak 
uygulandıktan sonra bu öğretim yılında 5. 
ve 6. sınıflarda uygulanmaya ve kademeli 
olarak sürdürülmeye devam edecektir. 
Cambridge Üniversitesi’nde 8-9 Eylül 
2016 tarihlerinde yapılan uluslararası 
konferansta Genel Müdür Sevinç Atabay, 
IGCSE Programı’nın  Türkiye çapında 
yürütülmesi için Board (Kurul) kurmak 
üzere görevlendirilmiştir.

BTEC Programı 3. Yılında

Türkiye'de ilk kez TED Ankara Koleji 
Vakfı Özel Ortaokulu ve Lise Kısmında 
uygulanmakta olan, işletme ve teknolojik 
eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren 
BTEC Programı 3. yılına girdi. Yurtdışındaki 
üniversitelere geçişte İngiltere’nin 
en büyük akreditasyon kurumu olan 
Edexcel’in denklik kabul ettiği BTEC, 
öğrencilerde yükseköğretime girişte 
gerekli olan becerileri geliştirmek, onlara 
hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri 
kazandırmak ve onları sektörün önde 
gelen firmaları için tercih edilen bireyler 
haline getirmeyi hedefliyor. Programı 
tamamlayan öğrencilere, uluslararası 
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geçerliliği olan “ödül, sertifika ve diploma” düzeylerinde mesleki 
yeterlilik belgesi veriliyor. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okul 
genelinde programa 114 öğrenci devam ediyor.

BTEC 1. Seviye Sosyal Medya Yeterlik Programı, Ortaokulda 
7. ve 8. sınıflarda seçmeli ders kapsamında, Lise’de ise Hazırlık 
sınıfında İngilizce dersi kapsamında yürütülüyor. Bu programla 
öğrencilere, gerçek yaşam tecrübeleri sunan senaryo temelli 
projeler verilir. Sosyal medya ile baş edebilmenin yollarını, sosyal 
medya araçlarını kullanmayı ve sosyal medyada geçirdikleri zamanı 
etkili kullanabilmeyi öğrenirler. Programı tamamladıklarında 
öğrenciler, medya iletilerini çözümler, izledikleri filmlere, dizilere, 
reklamlara, takip ettikleri bilgisayar oyunlarına, internet sitelerine 
eleştirel bir bakış açısıyla bakar ve bu medya araçlarını sorgular hale 
gelirler ve kazandıkları belge ile günümüzde önemi hızla artan 
“Sosyal Medya Uzmanlığı” gibi mesleklere ulusal ve uluslararası 
arenada başvurabileceklerdir.

BTEC 2. Seviye Bilişim Teknolojileri Genişletilmiş Sertifika 
Programı, seçmeli ders olarak 8. sınıflarda ve 10. sınıflar Ulusal 
MF grubunda uygulanmaktadır. Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim 
Programı’nın hazırlanmasında, “iletişim”, “yazılım uygulamaları”, 
“bilgi”, “bilgisayar donanımları”, “bilgiye güvenli erişme”, “veri 
tabanları” alanlarının tümüne hitap eden ve uluslararası geçerliliği 
olan BTEC Programı temel alınmıştır. Bu program öğrencilere, 
bilişim teknolojileri alanındaki mesleklere yönelik eğitim alma 
ve uluslararası geçerliliği bulunan sertifikaya sahip olma fırsatı 
sunmaktadır. 

BTEC 3. Seviye Genişletilmiş Sanat ve Tasarım Diploması 
Programı, 10. ve 11. sınıf Ulusal TM grubu öğrencilerine seçmeli 
görsel sanatlar dersi kapsamında uygulanmakta ve programı 
başarıyla tamamlayanlara yurtdışında 3. Seviye Genişletilmiş Sanat 
ve Tasarım Diploması’nı doğrudan kabul eden üniversitelere giriş 
hakkı sağlamaktadır. “Sanat ve Tasarımda Görsel Kayıt”, “Sanat ve 
Tasarımda Materyaller, Teknikler ve Süreçler”, “Sanat ve Tasarımda 
Fikirler ve Kavramlar”, “Sanat ve Tasarım Yardımıyla İletişim” ve 
“Sanat ve Tasarımda Bağlamsal Etkiler” olmak üzere zorunlu 
ünitelerin ve pek çok seçmeli ünitenin bulunduğu programda 
öğrenciler haftada beş saat sanat alanı derslerine girmektedir.

Bütün bu çalışmaları yaparken öğrencililerin özgün, yalnızca 
kendilerine ait ürünler oluşturmaları, akademik dürüstlük 
ilkesini benimsemeleri açısından önem taşıyor. Öğrenciler gerek 
ürünlerini hazırlarken gerek araştırmalarını yaparken İngilizceyi 
kullanıyorlar; internette arama yapmayı, kaynakça yazmayı ve farklı 
bilgisayar uygulamalarını kullanmayı öğreniyorlar. Hızla değişen 
dünya koşullarında başarının tek anahtarı artık sadece zekâ ya 
da doğuştan getirdiğimiz yetenekler değil. BTEC gibi uluslararası 
programlar sayesinde öğrencilerin duygusal ve kültürel zekâlarının 
da gelişimine katkı sağlanıyor.



38

TEDÜ

Official Google Developer Groups 
(GDGs) Ankara tarafından organize edilen 
Hackingfest etkinliğinde TEDÜ Bilgisayar 
Mühendisliği öğrencilerinden Can 
Çitoğlu, Tahsin Emre Şen ve Utkay Daymaz 
geliştirdikleri uygulama ile yarışmada 
üçüncü oldular. 24 saat içerisinde verilen 
okuma metninin Android, iOS ve Web'de 
okunabilmesi için uygulama geliştirilmesi 
istenen öğrencilerimizin yazdığı web 
uygulamasına https://hackingfesttedu.
firebaseapp.com adresinden erişebilirsiniz. 
Giriş yaptıktan sonra kilit tuşuna basıp 
açılan kısma "sinif" yazıp, play tuşuna basıp 
programı test edebilirsiniz.

Etkinliğin sitesi: http://www.hackingfest.
com/2016/language/en/

TEDÜ Sürekli Eğitim Merkezi 11 Ekim 
2016 tarihi itibariyle eğitimlerine başlıyor 
olacak. Kayıt alınan eğitimler sırasıyla: 
IELTS Sınavına Hazırlık Programı, TOEFL 
IBT Sınavına Hazırlık Programı, İngilizce 
Konuşma Kulübü, İş İngilizcesi Programı, 
Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı 
– Yazılım, Dijital Oyun Geliştirme Sertifika 
Programı – Tasarım, Liderlik Ederek Projeleri 
Yönetmek, Proje Döngüsü Yönetimi 
ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, Sosyal 
Medyanın Kurumsal Kullanımı, Medya 
İlişkilerinde Temel İlke ve Yöntemler, Sosyal 
Davranışlar ve Temel Protokol Bilgileri.

Daha fazla bilgi için www.sem.tedu.edu.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

2016 ÖSYS Sonuçlarına göre TEDÜ kontenjanları 100'de100 doldu. 2016-2017 Akademik 
yılında üniversiteye başlayacak öğrencilerin kayıtları başarıyla tamamlandı. Üniversiteye 
katılacak yeni öğrencilerden ikisi 15 Temmuz 2016 demokrasi şehidi çocuğudur.

24 Saatte 
Geliştirilen
Uygulama

TEDÜ SEM
Eğitimlere
Başlıyor

TEDÜ Kontenjanları
Yüzde Yüz Doldu
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, Türkiye’deki eğitim sistemi içerisinde 
yer alan Suriyeli çocuklara yönelik uyum eğitim programı 
TED Üniversitesi desteği ile hayata geçirildi. TED Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Karslı tarafından 
üniversitenin öğretmenlik programı öğrencilerinin de katılımıyla, 
Mamak İlçe Müdürlüğünde eğitim uzmanı olan Şahin Aybek’in 
desteğiyle belirlenen bir okulda, ABD Büyükelçiliği’nin sağladığı 
hibe ile 4 ay boyunca uygulanacak, "Eğitimde Köprüler 
Kurabilmek:Türkiye’deki Eğitim Sistemi içerisinde yer alan 
Suriyeli Çocuklar ve Aileler" projesi hayata geçirildi. Projede, 
Suriyeli öğrenciler ile birlikte, sınıfında mülteci öğrencisi olan 
öğretmenlerin mesleki anlamda desteklenmesi ve velilerin okul ile 
ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Suriyeli Çocuklara
Uyum Eğitimi 

İlk Topluluk TEDÜ'de Kuruldu

İstasyon TEDÜ Ankara Sosyal 
Girişimcilik Ekosisteminin Haritasını 
Çıkaracak

Oyuncu Mert Fırat, 16 Mart 2016 günü 
kurucusu olduğu “İhtiyaç Haritası” 
hareketini öğrencilere anlatmak ve 
üniversite ile ortak proje geliştirmek için 
ekibiyle beraber TED Üniversitesi’nde 
öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirmişti. 
Sunumdan sonra TEDÜ öğrencilerinin 
tüm Türkiye’yi kapsayan bu porejeye nasıl 
destek vererek bir parçası olabilecekleri 
konuşulmuştu. Bu doğrultuda 'İhtiyaç 
Haritası' hareketinin ilk üniversite 
topluluğu TEDÜ'de kuruldu. Kurulan 
İhtiyaç Haritası topluluğu farklı ihtiyaçları 
olan insanlarla bunları karşılamak isteyen 
kişileri buluşturarak projenin bir parçası 
haline gelecekler.

TED Üniversitesi bünyesinde 8 Nisan 2016'da kurulan Sosyal İnovasyon Merkezi, 
İstasyon TEDÜ, İşletme Bölümü’nden Dr. Burze Yaşar ile birlikte Ankara sosyal girişimcilik 
ekosistemini haritalandırma çalışmasına başlıyor. Çalışma, sürdürülebilir kalkınma 
perspektifi ile Ankara’da sosyal girişimcilik ve sosyal yenileşim kapasitesini geliştirmeye 
yönelik stratejik planlama ve yatırıma zemin oluşturabilecek bir ön analiz gerçekleştirmeyi 
amaçlıyor.
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TED Üniversitesi ve Çankaya Belediyesi iş birliği ile yapılan 420 
yatak kapasiteli öğrenci yurdu, düzenlenen törenle açıldı. Ev 
sahipliğini Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen ve TED Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun yaptığı açılış 
törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi Üyeleri, 
milletvekilleri, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tarımcılar, 
öğretim görevlileri ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra yurtta kalan 
öğrenciler katıldı. Açılış töreni öncesi konuşma yapan Çankaya 
Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “AVM’lerin, iş merkezlerinin, 
rezidansların yükseldiği, yani rantın en yüksek olduğu bir bölgede 
biz arsamızı gençlerimize verdik. Çünkü biliyoruz ki bir ülke için en 
iyi yatırım gençliğine yaptığı yatırımdır” dedi.

TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da 
yaptığı konuşmada, “TED ailemizin bir ferdi olan Çankaya Belediye 
Başkanımız Alper Taşdelen ile yaptığımız bu yurt, üniversitemize 
büyük güç verdi. Başta Taşdelen olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan yurt 420 yatak kapasiteli. 
Kız ve erkek öğrencilere hizmet edecek yurt iki bloktan oluşuyor. 
Yapımı 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan yurdun içerisinde; 
çalışma salonu, sosyal alan, revir, yemekhane gibi her türlü alan 
bulunuyor.

Amgen Vakfı tarafından, European Schoolnet koordinasyonunda, 
TED Üniversitesi iş birliği ile yürütülen ‘Amgen Teach Bilim İçin El 
Ele’ projesi Türkiye’de 3’üncü yılını tamamladı. Devlet okulu ve 
özel okullardan Türkiye genelinde fen bilimleri öğretmenlerinin 
katılabildiği proje, eğitimcilerin eğitilmesi yoluyla binlerce 
öğrencinin fen bilimlerine ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Öğrencilerin düşünme becerileri, akademik başarıları ve bilime 
karşı olan tutumlarında pozitif etkiler geliştirmeyi amaçlayan 
ve öğrencilere bilim ve teknoloji konularında daha iyi eğitim 
vererek onlara bu alanlarda kariyer yapmaya teşvik etme amacıyla 
düzenlenen Amgen Teach Bilim İçin El Ele projesi, 3’üncü yılında 
100 fen bilgisi öğretmenini ağırladı. Projenin ilk yılından itibaren 
pilot bölge olarak Ankara seçilmesine rağmen, Türkiye’nin 
farklı illerinden gönüllü olarak projeye başvuru yağdı. Türkiye 

genelinden devlet okulu ve özel okullardan gelen başvuruların 
değerlendirilmesiyle farklı illerden seçilen öğretmenler, klasik 
tarzda ders anlatımı yerine, öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacaklarını 
öğreten, araştırmaya yönlendiren ve sorgulatan eğitim metodlarını 
keşfettiler.

TEDÜ ve Çankaya Belediyesi
Öğrenci Yurdu Açıldı

Fen Bilimlerine İlgi 'Bilim İçin
El Ele' Projesi ile Artacak
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sem.tedu.edu.tr
fb.me/SEMTEDU0312 585 00 00

•Liderlik Ederek Projeleri Yönetmek
•Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı - Tasarım
•Dijital Oyun Geliştirme Sertifika Programı - Yazılım
•İş İngilizcesi Programı / İngilizce Konuşma Kulübü - Modül 1-2-3-4
•Medya İlişkilerinde Temel İlke ve Yöntemler
•Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
•Sosyal Davranışlar ve Temel Protokol Bilgileri
•Sosyal Medyanın Kurumsal Kullanımı

“Kurumlara ve gruplara yönelik eğitim programları 

  ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda özel olarak hazırlanır.”
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SPOR

KAYIT YERİ ve BAŞVURU TELEFONU
İncek Kampüsü Spor ve Sanat Merkezi

220 30 35
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TEDFED, Ekim ayı olağan toplantısını 
Federasyonumuzun yeni üyesi, TED 
Batman Koleji Mezunları Derneğinin 
davetlisi olarak Batman’da gerçekleştirdi. 
Toplantı TED Batman Koleji  Yeni Eğitim 
Binası’nın TED Genel Başkanı Sn. Selçuk 
Pehlivanoğlu’nun da katılımıyla açılışı 
ve binanın gezilmesi ile başladı. Daha 
sonra toplantıya  gündem maddelerinin 
görüşülmesi ile devam edildi. 

Gündemde olan aday derneklerin durumu 
değerlendirildi, yeni kurulan TED okullarına 
ziyaretler planlandı.

Yine Federasyon ve TED Batman Koleji Mezunları Derneği’nin 
davetlisi olarak Batman’a gelen ve aynı akşam öğretmen ve 
velilere bu sezon oynadıkları “Siz Kimsiniz?” adlı oyunu sergileyen 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tiyatro Topluluğu büyük 
beğeni topladı.

TEDFED Batman'da

"Siz Kimsiniz?" TED Batman'da

Derleyen: Gamze Demiröz İlalan'87
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Sevgili Dostlarım,

Ülkemiz son aylarda büyük travmalar yaşadı. Her vatansever gibi 
bizler de yaşadığımız bu olaylardan çok etkilendik. Şüphesiz ki 
hepimiz çok büyük üzüntüler yaşadık. Kimimiz umutsuzluğa kapıldı, 
kimimiz karamsar bir havaya büründü, kimimiz ise en iyi ihtimalle 
motivasyonunu yitirdi. İşte tam da bu nedenle birbirimize daha sıkı 
sarılmamız gereken günler yaşıyoruz. Unutulmamalıdır ki üzerimizde 
dolaşan kara bulutları dağıtmanın, üzerimizdeki ölü toprağını silkip 
atmanın olmazsa olmazlarından biri, birbirimize her zamankinden 
daha çok hoşgörü göstermemiz, daha fazla iş birliği içerisinde 
olmamız ve birbirimizi daha çok sevmemizdir.

Olmazsa olmazlardan bir diğeri ve belki de en önemlisi, Atatürk ilke 
ve devrimlerine daha sıkı sarılmamız, unutturulmaya çalışılan bu 
değerleri sürekli canlı tutarak, laik, demokratik bir hukuk devleti olan 
Türkiye Cumhuriyetini çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırma 
hedefinden asla sapmamamızdır. Bu hedeften sapıldığında başımıza 
ne kadar büyük felaketler geleceğinin canlı örneğini acı bir şekilde 
tecrübe etmişken “Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir”, Adalet 
Mülkün Temelidir”, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ,”Türkiye Cumhuriyeti 
Şeyhler, Dervişler Müritler Meczuplar Ülkesi Olamaz” diyerek bize 
yapmamız gerekenleri bu özlü sözlerle hatırlatan ulu önderimizin bize 
gösterdiği yoldan ayrılmamamız hayati bir önem arz etmektedir.

Herkesin birbirini kırıp dökmeden, belden aşağı vurmadan eleştirmesi 
en doğal hakkıdır. Ancak, yaşamakta olduğumuz günler olumsuz 
eleştirilerden çok birbirimize sahip çıkmamız, birbirimizle dayanışma 
içerisinde olmamız gereken günlerdir. Tüm dostlarımın bu duygu ve 
düşüncelerimi paylaşacağını umut ediyorum.

Kolejli İşadamları Derneği olarak bu olumsuz havayı dağıtmak için 
üzerimize düşen görevleri yapmaya gayret ettik. Başta TED olmak 
üzere, TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin, TED Ankara Kolejliler 
Spor Kulübünün, TEDFED ve İstanbul TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneğinin etkinliklerine gücümüz yettiğince maddi ve manevi destek 
sağlamaya çalıştık. Eğer KİD olarak bu bağlamda bazı eksikliklerimiz 
veya kusurlarımız oldu ise hepinizden özür dilemeyi bir borç biliriz.

Bizler Dernek olarak diğer TED’li kuruluşların etkinliklerine destek vermeye 
çalışırken, bizlerin yaptığı etkinliklere de camiamızın sahip çıkmasından 

duyduğumuz mutluluğu ve şükran duygularımızı ifade etmek isteriz. 
İstanbul’da düzenlediğimiz ve Sayın Murat Vargı’nın konuşmacı olarak 
katıldığı toplantıya mezunlarımızın gösterdiği büyük ilgi bizi bundan 
sonraki etkinliklerimiz ve İstanbul yapılanması için yüreklendirdi. Engin 
tecrübelerini, bilgi birikimini anılar ve eğlenceli hikayelerle süsleyerek 
aktarması ile mahir konuşmacımızın sunumu toplantıya katılan 
mezunlarımdan büyük övgü alırken, bizler de İstanbul’da yaşayan 
dostlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık.

Geleneksel olarak düzenlediğimiz ve üçüncüsünü Haziran 2016’da 
gerçekleştirdiğimiz Kolejli İş Dünyası Zirvesi’nin mezun ve veli 
dostlarımızın destekleri ile gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı açısından 
gerekse organizasyon açısından çok başarılı geçmesi, “Kolejli” 
dayanışmasının güzel bir örneği olarak hafızalara kazınmıştır. Bu 
vesile ile bu organizasyonumuza destek veren tüm dostlarımıza 
şükranlarımızı sunuyoruz.

3.Kolejli İş Dünyası Zirvesi’nin ardından gelen yaz dönemi boyunca ara 
vermek zorunda kaldığımız konuşmacılı toplantılarımızın ilk konuğu 
Ruanda Büyükelçisi Sn.Willams  Nkurunziza oldu. Konuşmasında 
Ruanda ile  ilgili tarihi, coğrafi, sosyolojik bilgileri de kapsayan genel 
bilgiler veren konuğumuz, özellikle Ruanda ekonomisi ve iş olanakları 
konusunda ayrıntılı bilgiler verdi ve bizleri ülkesine davet ederken 
sadece ülkesinde değil tüm Afrika’da çok büyük iş olanaklarının 
olduğunu vurguladı. Sunumundan ve iş olanaklarından etkilenen 
üyelerimizin çoğu bu ziyarete olumlu yaklaştılar. Biz de çok yararlı 
olacağını düşündüğümüz bu ziyaretin gerçekleşmesi adına ön 
çalışmalara başlamış bulunuyoruz.

Üyelerimizin isteği doğrultusunda önümüzdeki dönemde bu tür iş 
gezilerinin yanı sıra Mezunlar Derneğimizin çatısı altında üyelerimizin 
de katılacağı kültür gezilerini de gündemimize almış bulunuyoruz. 
Yine önümüzdeki dönemde dallarında uzman dostlarımızın konuk 
olacağı toplantılarımız devam edecektir. Bu toplantılara KİD üyesi 
olmayan mezun dostlarımızın da katılımı bizlere büyük bir mutluluk 
yaşatacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm dostlarımıza sağlık, 
mutluluk ve başarı dileriz.

M. Hakan Çınar
Kolejli İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
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KalDer nedir? Ne amaçla, ne zaman kurulmuştur? Bugün 
gelinen noktayı değerlendirir misiniz?
Nazmi Karyağdı / KalDer Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı: 
1990 yılında Türkiye’nin yönetim kalitesini arttırmak ve toplumda 
yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla kurulmuş olan bir sivil 
toplum örgütüdür. 26 yıllık geçmişi boyunca -tam anlamıyla- 
şirketler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerde; 
yönetim kalitesini arttırmak için eğitim çalışmaları, rehberlik 
çalışmaları yapan bir dernektir. Tamamen gönüllü kurumlardan ve 
insanlardan oluşan bir birlikteliktir.

Kaç ilde şubeniz var?
KalDer’in genel merkezi İstanbul’dadır. Ankara, Bursa, Eskişehir 
ve İzmir’de şubelerimiz, Çorlu, Tekirdağ, Kocaeli ve Kayseri’de 
temsilciliklerimiz var.

“Mükemmellik Yönetimi”, “Kalite Yönetimi” denilince ne 
anlamalıyız?
Mükemmellik yönetimi dediğimizde mükemmellikten kastımız; 
toplumun ya da müşterilerin beklentileri ile bu süreci yöneten 
kişilerin verdikleri hizmetler ile ortaya çıkan sonuçların örtüşmesi, 
hatta ötesine geçilmesidir. Ancak bu tek başına olabilecek bir unsur 
değildir. Sisteme dayalı olması lazım. Biz de bu anlamda -KalDer 
olarak- Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı mükemmellik yönetimini 
uygulamaktayız. Özetle; bu model bir yönetim modeli olarak 
işletmenin bir stratejik hedef doğrultusunda nasıl en iyi şekilde 

yönetilebileceğini, çalışanların müşteri beklentilerini en iyi nasıl 
karşılayabileceğini ortaya koyan ve şirketin, belediyenin ya da kamu 
kurumunun daha iyi yönetilmesine imkan veren bir modeldir. 

Hangi alanlara yoğunlaşıyorsunuz?
Şu an için yoğunlaştığımız alanlar mal ve hizmet üreten özel sektör 
kurumları ancak KalDer Ankara olarak bizim için kamu kurumları 
da çok önemli. Kalite, sadece özel sektörün konusu değildir, 
kamu ve özel sektör el ele yürümelidir. Mal ve hizmet üreten her 
türlü işletme alanımıza girdiği gibi, tüm kamu kuruluşları, yerel 
yönetimler, belediyeler de -vatandaşa yerel düzeyde hizmet veren 
kurumlar olması sebebiyle- ilgi alanımıza girmektedir. 

SOSYAL SORUMLULUK

KALDER'den
MÜZED Yararına 
Fotoğraf Sergisi
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Faaliyetleriniz, eğitimleriniz ne şekilde planlanıyor ve 
yürütülüyor? Başvuru mu lazım?
Tabii teknik detayları genel sekreterimiz daha detaylı olarak izah 
edecektir. Altı ayda bir planlı eğitim programlarımız var, bunlar 
genel katılıma açık ve sitemizden yayınlanıyor ya da eğitim 
portföyümüzde yer alan kurumların belirttiği ihtiyaçlar çerçevesinde 
bu kurumlara özgün eğitim de yapmaktayız. Yani iki türlü eğitim var; 
biri internet üzerinden başvuru yaparak katılabilinen genel katılıma 
açık olan eğitimler, diğeri ise şirketin veya kamu kurumunun ihtiyaç 
duyduğu alanlarda düzenlenen eğitimler. 

Etkinlik hazırlığı içerisindesiniz, bu etkinlikle ilgili görüş 
alabilirim miyim?
KalDer perspektifinden aktarmak isterim. KalDer bir sivil toplum 
örgütüdür. Yönetim alanındaki faaliyetlerimizi tamamen gönüllü 
çalışanlarla yürütüyoruz. Başka sivil toplum örgütleriyle iş birliği 
yaparak, topluma farklı alanlarda katkı sağlamak gibi toplumsal bir 
amacımız da var. Bu projede güzel sanatların iki alanında çalışma 
söz konusu; birincisi resim dalında, ikincisi müzik alanında. Aslında 
burada yaptığımız işletmelerin kalitesini arttırmak değil, toplumun 
yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmak. Sanatla yoğurulan 
ruhların daha ince, daha estetik ve daha katılımcı olacağını 
düşündük. Her ne kadar ana işlevimiz kalite, üretim gibi alanlarda 
yoğunlaşsa da bu tür çalışmalar ve arkadaşlarımızın değerli 
katkılarıyla kendimize yeni bir saha daha açmış oluyoruz. Değerli 
dernek başkanlarımızın, değerli sanatçı doktorumuzun katkılarıyla; 
inşallah toplumumuzun, ülkemizin yaşam kalitesine sanat yoluyla 
da katkıda bulunmuş olacağız.

Dr. Kemal Göl / Kadın Doğum Uzmanı: Ben aslen kadın doğum 
hekimiyim. Ayrıca fotoğrafçılık ve sporla çok fazla ilgileniyorum ve 
insanın yaşadığı sürece ait olduğu topluma, yaşadığı topraklara 
bir şeyler vermesi gerektiğine inanıyorum. Anadolu benim için 
bir takıntı diyebilirsiniz. Anadolu’ya hayranım, çok seviyorum. 
Anadolu’nun kadim kültürünü çok seviyorum. Fotoğrafçılık ve 
yürüyüşü birleştirerek kendimce o görsel hafızayı canlı tutmak, 
arkamda bir arşiv bırakmak istiyorum. Anadolu gerçekten bir 
derya, isterim ki insanlar Hindistan’da Tac Mahal’i, Divriği’de 
Ulu Camiyi görsünler. Anadolu’da her ağacın altında inanılmaz 
zenginlikler yatıyor. Yerin altında kalmış bir sürü medeniyet var, 
1072 'den bu yana istila edilmemiş bir karış toprak yok, kendi 

içerisinde çok büyük bir kültür barındırıyor. Bunları belgeleyip 
arşivlemek istiyorum. Anadolu’nun doğası bambaşkadır. İç 
Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’deki yağmur 
ormanları hepsinin tek tek belgelenmesi, tek bir karede bile olsa 
umudun yeşertilmesi gerekiyor, bence buna çok ihtiyacımız var. 
Fotoğraf anı belgelemektir ama o anı herkes kendince farklı yaşar. 
Aynı görselde, aynı manzaraya bakıldığında herkes kendi dünyası, 
kendi birikimi, kendi hissettikleriyle aynı manzarayı farklı görür. 
Ben kendi imzamı atmaya çalışıyorum, benim gördüğüm bu 
diyorum. Çektiğim portrelerde, çektiğim medeniyetlerden kalma 
kadim eserlerde, insanların gözünde hep bir umut arıyorum. 
Türkiye Kalite Derneği ve Müzik Eğitimcileri Derneği’nin sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelmesi beni daha da 
heyecanlandırıyor. Aldıklarınızı bir şekilde geri vermiş oluyorsunuz. 
İnsanlarda o kıpırtıyı, o umudu, o heyecanı uyandırabilirsem ne 
mutlu bana diye düşünüyorum. Bir tane çocuğun bile kalbinde 
bir ışıltı yaratıp, sanata yönelmesini sağlayabilirsek, bizim için 
çok büyük kazanç ve mutluluk olur, bundan kötülük çıkmaz, 
sonunda da çok büyük çıktı alacağımıza yürekten inanıyorum.

Refik Saydam / Emekli Müzik Öğretmeni:  Müzik öğretmenliğinden 
emekliyim, bu çalışmalara Müzik Eğitimcileri Derneği bünyesinde 
devam ediyoruz. Proje ile ilgili Prof. Suna Çelik hocamdan da 
destek isteyeceğim. Müzik Eğitimcileri Derneğimiz, Türkiye’de 
her derecede görev yapan müzik eğitimcilerinden oluşan bir 
meslek kuruluşudur. 1999 yılında kuruldu. Öncesinde; 1950’li ve 
1960’lı yıllarda hocalarımız iki kez girişimde bulunmuşlar ancak 
sürdürememişler, neyse ki 1999’da kurulan dernek çalışmalarına 
devam ediyor. Hem kendi meslektaşlarımıza yönelik -uluslararası 
boyutta- çalışmalar yapıyoruz hem de çocuklarımıza gençlerimize 
yönelik, MÜZED Çocuk Sanat Atölyelerine yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Prof. Suna Çelik hocam derneğimizin yönetim 
kuruluna 2012 yılında girdi ve Genel Eğitim Sekreterimiz oldu. Bu 
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çalışmaları -içerisinde MÜZED Çocuk Sanat Atölyeleri de olacak 
şekilde- uygulamaya koyduk, dernek olarak hocamıza destek 
olmaya çalıştık, ama işler büyük ölçüde hocamızın öngörüsü ve 
önderliğiyle devam ediyor.

Prof. Suna Çelik: Gazi üniversitesinden 2011 yılında emekli 
olduktan sonra -Sayın Göl’ün de görüşleri doğrultusunda- 
topluma nasıl bir hizmet verebilirim anlayışıyla, Müzik Eğitimcileri 
Derneğine üye oldum. Yönetim Kuruluna seçildim. Derneğimizin 
1000’in üzerinde üyesi vardır. Üyelerinin mesleki, kültürel ve 
sanatsal gelişimlerini desteklemek, dayanışmayı sağlamak 
amacıyla müzik öğretmenleri, akademisyenler ve sanatçılardan 
oluşan bir dernektir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal ve 
kültürel alanlardaki değişimler ve okullarımızda sanat eğitimi 
derslerine ayrılan zamanın yetersizliği, sanat eğitimine alternatif bir 
yaklaşımın ve yeni projeler yapılmasının gerekliliğini ortaya koydu 
ve sanat aktivitelerine katılma imkânı bulamayan çocuklarımıza 
yönelik “neler yapabiliriz” sorusuna odaklandık, bunun bir 
hazırlığını yaptık. Hareket noktamızı; Türkiye’nin de çoğunda 
imzacı olduğu uluslararası sözleşmelerin “herkes için sanat eğitimi 
gereklidir” prensibinden başlattık. Daha önce Çankırı Karatekin 
Üniversitesinde, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı yaptığım 2008’li 
yıllarda, halktan ve çevreden çok ilgi gören projeye Ankara’da 
başladık. Hedef kitlemiz, amacımız, sanat aktivitelerine katılma 
imkânı bulamayan çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmak, 
toplumun diğer kesimleriyle entegrasyonunu sağlamak, kaliteli 
sanat eğitimini yaygınlaştırarak fırsat eşitliği yaratmak idi. Bu 
üç ilke doğrultusunda, önce Ankara sonra Bolu, Van ve İstanbul 
olmak üzere bugün 19 okulda yaklaşık 1300 çocuğa sanatın 
çeşitli dallarında müzik ağırlıklı olmak üzere, tiyatro, drama, 
görsel sanatlar eğitimi verilmektedir. 65 gönüllü eğitimcimiz, 
üniversitelerden 16 danışmanımız var. Ankara Gazi Üniversitesi, 
İzzet Baysal Üniversitesi, 100. Yıl Üniversitesi ve İstanbul Marmara 

Üniversitesi’nden aldığımız danışmanlar, gönüllü eğitimcilerimizle 
bu çalışmayı sürdürüyoruz. Projemizin adı “Müze, Çocuk Sanat 
Atölyeleri ve Müzik Alanında Çocuk Koroları.” Çocuk korolarını bir 
müzik okulu çerçevesinde düşünüyoruz, bu korolarda çocuklar 
sosyal davranışlarını geliştirip paylaşmayı öğreniyorlar, özgüvenleri 
gelişiyor ve kendilerini daha iyi ifade etmeyi öğreniyorlar. Bu 
nedenle çok küçük yaşlarda çocuk koro eğitimini çok önemsiyoruz. 
Bunun dışında keman, yan flüt (orkestra flütü), yerel çalgımız 
bağlama ve gitar çalgılarında bireysel eğitime başladık. Yaygın 
kitle eğitimine çok uygun Suzuki yöntemini kullanarak keman 
eğitiminde çok önemli yol aldığımızı gördük. Bu eğitimi annelerle 
beraber sürdürüyoruz. Annelerdeki o heyecanı, çocuğunun daha 
iyi yetişmesi için verdikleri emeği görünce inanınız bizim çalışma 
gücümüz artıyor, motivasyonumuz artıyor. Dersler videoya alınıyor. 
Öğretmenin verdiği ilkeler doğrultusunda anneler eğitimi evde 
çocuklarıyla sürdürüyorlar. Yıl sonu konserlerinde, anneler sahneye 
çocuklarıyla beraber çıkıp solfej yapmışlardır. Yaşadıkları çevre, 
bu imkânları çocukları için bulamadıkları bir çevredir. Yani hedef 
kitlemiz sadece çocuklarla sınırlı kalmıyor. Onların aileleri, komşuları 
bir farkındalık yaratıyor. Yıl sonunda yaptıkları etkinliklerde daha 
geniş bir çevreye seslenme imkânı buluyorlar. Örneğin; ÇinÇin 
Bağlarında 4 yıldır eğitim verdiğimiz iki okulumuz var. Çın Çın 
Bağları sosyal çevre olarak biraz önce bahsettiğimiz anlamda en 
tipik problemleri olan bir çevredir. Orada Çalışkanlar Okulunda 4 
yıldır sürdürdüğümüz bu proje, çok önemli geri bildirimler aldı. 
Gerek velilerin, gerek okul yönetimi ve öğretmenlerin çocuklarda 
gördükleri olumlu sonuçlar bize güç verdi. Biz projeyi okullarda 
uyguluyoruz, çocukların ayağına gidiyoruz. Bir merkezde toplamak 
istesek devamı katiyen sağlayamayız. Veli çocuğu getiremez, 
okullar bizi davet ediyor. Projemiz artık tanınmaya başladı, okulların 
imkânları nispetinde biraz önce saydığım atölyeleri açıyoruz. Bu 
çerçevede iş birliği içinde olduğumuz kurumlar var. Örneğin; 
üniversiteler, MEB il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim 
Merkezleri, İlk ve Ortaokul Müdürlükleri, Güzel Sanatlar Liseleri 
Müdürlükleri, Başkent Üniversitesi, Özel Ayşe Abla Okulları Genel 
Müdürlüğü,  Sivil Toplum Kuruluşları, Bolu Bağışçılar Vakfı,  KalDer 
Kalite Derneği, uzunca bir süredir iş birliği içinde çalıştığımız 
ve gerçekten müteşekkir olduğumuz İstanbul-Kadıköy ve Bolu 
Belediyesinden bağışçılarımız, bunlar arasında yer alanlardandır. 
Etkinlikler izlendikten sonra bu destekler daha da arttı ve projemiz 
istediğimiz hızda olmasa da yürüyor. Çocukların enstrümanlarını 
biz almak istiyoruz, zira velilerin bu harcamaları yapacak gücü 
yok dolayısıyla onlara hiçbir şekilde maddeten bir yük getirmeyi 
istemiyoruz. Şimdilik dört ilde faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki 
beş yıl içinde Gaziantep, Malatya, Denizli, Samsun ve İzmir’i de 
projemize katmayı düşünüyoruz. Hedefimiz 5000 çocuk, 50 okul, 
250 gönüllü eğitmene ulaşmak. Tabii bu hedeflere ulaşmak için 
şimdiden planlamalarımızı yapmaktayız. Vizyonumuz; ülkemizde 
geniş bir coğrafyada yapılandırılmış katılımcı okul ve çocuk 
sayısını her geçen gün arttırarak, önce ulusal çapta tanınan 
fakat dış dünyayla da iletişim kurabilen, sürdürülebilir bir sosyal 
sorumluluk projesi haline gelmek. Örgütlenme konusunda 
oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Ama her sosyal 
sorumluluk projesinde olduğu gibi finansal kaynak yetersizliği 
hedef kitlemizi genişletmekte, büyütmekte engel teşkil ediyor, 
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yavaşlatıyor. Müzik Eğitimcileri Derneğinin hayata geçirdiği bu 
projenin hedefiyle, KalDer’ in toplumda insan kalitesini yükseltme 
girişiminin hedefinin örtüşen bir yanı olduğunu düşünmekteyiz. 
Desteklendiği takdirde bu proje KalDer’ in hedeflerine de katkı 
sağlayacaktır.

Kurumlara ödül veriyorsunuz. Hangi kurumlar arasında 
olacağı nasıl belirleniyor? Bu değerlendirme nasıl ve ne 
sürede yapılıyor?
Nazmi Karyağdı: Ankara şubesi olarak kalite çemberleri ve 
Kaizen ödülleri vermekteyiz. İkinci bir iyileştirme metodu var ki; 
bu metodda şirket yönetimi iyileştirilmesi gereken alanları, kendi 
çalışanlarına konu olarak vermekte ve iyileştirilmesini istemekte. 
Gönüllü olarak çalışanların bir araya gelip “biz bu yaptığımız işi 
daha iyi, daha kaliteli nasıl yapabiliriz, verimliliği nasıl arttırabiliriz” 
yaklaşımıyla çalışmalarına yönelik bir model. Biz her yıl sonbaharda 
bu çerçevede bize başvuruda bulunan şirketlerimizi, kurumlarımızı 
değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Sahada inceleme yapıyor ve belirli 
kriterler çerçevesinde kendi kurumlarına ciddi katkıda bulunanları 
bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Her yıl bu alanda başarılı olan 
kurumları KalDer Ankara şubesi olarak ödüllendirmekteyiz. Bizim 
dışımızda diğer şubelerin de benzer ödüllendirme yaklaşımları 
var. Bu mükemmellik çerçevesinde, genel merkezin her yıl Türkiye 
Kalite Kongresinde, belli aşamaları kaydeden kurumlara verdiği 
ödüller var. 

Yurtdışında bağlı olduğunuz ya da ilişkide olduğunuz 
muadil dernekler, vakıflar var mı?
Nazmi Karyağdı: Tabii var, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı, Amerika 
Kalite Derneği ve Ortadoğu Kalite Derneği ile de çalışmalarımızı iş 
birliği içerisinde yürütüyoruz.

KalDer ödül aldı mı? Biraz bahseder misiniz?
Nazmi Karyağdı: Gönüllü yapılan işlerde toplumun beğenisi 
bizim için ödüldür. Hem kendi çalıştığımız kurumları iyileştirmeye 
çalışıyoruz hem de yerel yönetimlerde kamuyu iyileştirmeye 
çalışıyoruz. Sonuçta buralarda kaydedilen iyileştirmeler vatandaş 
olarak bize döndüğünde bu bizim için en büyük ödül oluyor. Bu 
çalışmaları 26 yıldır devam ettirmiş ve ayakta kalabilmiş olabilmek 
bu ülkenin bize verdiği bir ödüldür diye düşünüyoruz açıkçası.

Sizce KalDer’e “Kalite Akademisi” diyebilir miyiz? 
Nazmi Karyağdı: Tabii denebilir, aslında akademi olarak 
adlandırılabilir. Dünyadaki muadillerine baktığınız zaman 
Türkiye’de bu işlevi gören, bağımsız, tarafsız, sadece işine 
odaklanmış ve gönüllü insanlardan oluşan bir birliktelik. KalDer’i, 
sürekli gelişimi ve mükemmelliği hedefleyen, toplumun daha iyiye 
gitmesi için çalışan bir kurum olarak tanımlayabiliriz. 

Son olarak bizim sormayı unuttuğumuz veya sizin eklemek 
istediğiniz bir husus var mı?
Aysun Telek / KalDer Genel Sekreteri: 2 -14 Kasım 2016 tarihleri 
arasında Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezinde bir sergimiz oldu, 
tüm sanatseverlerle çok keyifli bir süre geçirdik.

Refik Saydam: Tüzükteki tek amacımız şöyle; müzik eğitiminin 
gelişmesine, müzik eğitimcilerinin mesleki, kültürel, sanatsal, 
ekonomik dayanışmasına ve Atatürk’ün öngördüğü müzik 
devriminin tamamlanmasına ve daha da ileri götürülmesine 
katkıda bulunmak. Bu yönde çabalar göstermek. Bu çerçevede 
müzik öğretmenlerine yönelik seminerler, konferanslar, 
sempozyum gibi etkinlikler, ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli 
konferanslar düzenlemek, çok sesli koro, orkestra gibi sanat 
çabalarına destek olmak. Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu 
derneğimize destek vermekte. Okullarımızda müzik dersleri 
arttırılsın, daha çok öğretmen alınsın. Derneğimiz, Avrupa Müzik 
Eğitim Birliği gibi kuruluşların da üyesidir. 2016 yılında 2.Uluslararası 
Müzik Konferanslarını gerçekleştirdik. Şimdi arkadaşlarımız 32. 
Dünya Müzik Eğitimi konferansında ülkemizi temsil ediyor.

Suna Çelik: Ben KalDer Yönetim Kurulu Başkanının şahsında tüm 
yönetim kuruluna, çok değerli genel sekreter Aysun Hanım'a, diğer 
çalışan arkadaşlarınıza ve bu sergiyi, çocuk sanat atölyelerinin 
çalışmalarına hız kazandıracak bir destekle tasarlayan, emek 
veren çok değerli Kemal Göl beyefendiye çok teşekkür ediyorum. 
Desteklerini esirgemediler. Ortak amaçlarımız var, bundan sonra da 
iş birliği yapabileceğimiz projeler üretebileceğimize inanıyorum. 
Saygılar sunuyorum.

Kemal Göl: Bu benim ikinci sergim, bundan önceki sergim 2013 
yılında olmuştu. O sergiyi Çocuk İstismarları İhmalini Önleme 
Derneği adına düzenlemiştik. Son derece keyifli ve verimli 
geçmişti, zaten o ilk serginin çıktısına güvenerek ikinci sergiyi 
açma cesaretini bulmuştuk.

Bu bilgilendirici söyleşi için hepinize teşekkür ederiz.
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Potalar da 
Onu Çok 
Özleyecek, 
Bizler de...
Sevdiklerinin tanımıyla “adam gibi adam”. 
Basketboldaki yeteneğini her zaman alçak 
gönüllükle birleştirmiş. Kolej’e duyduğu 
içten sevgi nedeniyle formasını belki de hiç 
çıkarmamış, kalbinde giymeye devam etmiş. 
Kulübümüzdeki yöneticiliğiyle camiamıza 
katkı vermiş. Ferda Okutan'78, Kolejlilerin 
yüreklerinde her zaman var olacak bir 
değerimiz. Onu, sevdikleri siz değerli 
mezunlarımıza anlattı.

Röportajlar: Çağdaş Güzer'95

Boy sırasında ve hayatta yan yana

Fehmi Sümer'79: Rahmetli ile benim arkadaşlığım, dostluğum 
lise yıllarında başladı. Kolej basketbol takımının ben idarecisi, o da 
oyuncusuydu. İlk yılımızda Türkiye şampiyonu olurken;  Ferda da Genç 
Milli Takım’a seçilme başarısını göstermişti. Biz öyle bir dost olmuştuk 
ki, sadece akşam eve yatmaya giderken ayrılırdık. Sevgili hocamız 
Günal Ensari, bizi kırmayıp boy sırasında yan yana durmamıza izin 
vermişti. Ondan sonra vefatına kadar da hep yan yanaydık. Bana bu 
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Ömer Bozer'75: Ferda, kardeşim Ahmet ile aynı dönemde basketbol 
oynadı. Bizlerden bir sonraki ekipten. Sporculuğu, kabiliyeti ve efendi 
kişiliği her zaman dikkatimizi çekmiştir. A takıma geldiğinde sporcu 
karakteri ile, kıdemli sayılabilecek bizlere örnek olmuştur ilk senesinde. 
Çalışkan, böbürlenmeyen, eğlencesini paylaşıp, derdini içine atan bir 
kardeşimiz olarak tanıdım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok erken 
yaşta aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun.

Tek kolla oynanan müthiş turnuva

Sami Baykal'79: Aslan kardeşim Ferda’yı 70’li yılların başında 
Kolej’in o yıllardaki çok başarılı olduğu basketbol ordusuna katıldığım 
zaman tanıdım. Bütün basketbol hayatımızda gerek kulüp gerekse 
okul takımlarında hep en yakın arkadaş olarak üniversite çağımıza 
kadar birlikte geldik. Hep birlikte vakit geçirirdik. Ferdacığım çok 

sevgi dolu, kalbi iyiliklerle bezenmiş, yardımsever  kişiliğinin yanı sıra 
korkunç bir espri kabiliyetine de sahipti. Dolayısıyla, Ferda’nın yanında 
vaktin nasıl geçtiğini anlamanıza imkan yoktu. Maçlarda devamlı en 
güvendiğimiz oyuncu o idi. Unutamayacağım bir anım, lise takımı ile 
Adana’ya grup maçları oynamaya gitmiştik. Ne yazık ki, 1 numaralı 
pozisyonda olan arkadaşımız bir sakatlık nedeniyle bu turnuvaya 
gelememişti. Tabii Ferda, 4-5 numaradaki pozisyonundan 1 numara 
oyun kurucu pozisyonuna geçmek zorunda kaldı ve maalesef ilk 
maçta sağ kolundan sakatlandı. Canım kardeşim turnuva süresince 
tek kol ile mücadele etti. Müthiş oynayarak o turnuvadan çok başarılı 
bir netice ile dönmemizde başrolü üstlendi. Müthiş bir yetenekti. 
Ferda’mın anısına bir turnuva düzenlemek, bu kadar içinde Kolej 
sevgisi olan ve her aşamada kulübe hizmet etmiş olması sebebi ile çok 
anlamlı olur. Hepimizi çok mutlu edecektir. Ferda’nın her zaman Kolej 
camiasında ve biz kardeşlerinin kalbinde çok önemli bir yeri olacaktır. 
Ferda’yı hiçbir zaman Allah rahmet eylesin diye anmayacağım 
herhalde.

Burhan Tuncay: Ferda’yla 80’lerin başında tanıştık. Basketbolcu 
çok arkaşım vardı ama hiçbir zaman profesyonel olarak oynamadım. 
Ankara Şehir Kulübü’nün bünyesinde Kavaklıdere Spor Kulübü’nün 
1960’larda futbol şubesi vardı. Basketbol şubesini 1996-1997’de 
Ferda’yla birlikte kurduk. Veteranlar olarak birçok turnuvaya katılıp, 
şampiyon olduk. Ankara 1.’likleri kazandık. Kolej’de forma giymiş birçok 
basketbolcu bizle beraber oynadı. Hayatta tanıdığım en namuslu, en 
fedakar, cebindekini paylaşmaktan kaçınmayan bir insandı. Benim 
için kardeşim gibiydi.
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Kalecilik tecrübesini parkeye yansıttı

Ahmet C. Bozer'77: Canım kardeşim Ferda en eski 
arkadaşlarımdandır. Kulübümüzün minik basketbol takımında 
oynuyorduk, 70-71 yılları olmalı. Basketbol sevgisi, Kolej sevgisi, takım 
ruhu, kazanmak, kaybetmek, sportmenlik gibi, tüm hayatımız boyunca 
içimizde taşıdığımız öğrenimleri, aidiyet ve sadakat gibi değerleri daha 
çocuk yaştan farkında olmadan birlikte yaşamıştık. Ferda ile aynı 
takımda oynadığınız zaman, onun azminden, yenilgiyi asla kabul 
etmemesinden ama bunu mükemmel bir sporcu ahlakı ile ortaya 
koymasından etkilenirsiniz. O her zaman takımımızın en güvendiği 
oyuncuları arasında olmuştu. Türkiye Gençler Şampiyonası’nda 
tüm maçlarda yaptığımız 2-2-1 tam saha baskılı alan savunmasının 
'1' i pozisyonunda, kalecilik tecrübesi ile de birleşince kaptığı toplar 
bizim o seneki şampiyonluğumuza müthiş katkı sağlamıştı. Ferda, 
Kolejliler Spor Kulübü yöneticisi iken geçmişten beri süregelen kaynak 
sınırlamaları içinde başarı için çok çaba sarf etti ve başardı. Tabii o 
çabalarıyla birlikte  aynı nezaket, dostluk, kalenderlik ve mizah ayrı bir 
tat verdi. Allah mekanını cennet kılsın güzel kardeşim. 

Günal Ensari: Lise Kısmı’nda girdiğim ilk beden eğitimi dersinde 
Ferda uzun olması nedeniyle sıranın başında yer alıyordu. Yanındaki 
kişi boy olarak en kısalardan olan Fehmi Sümer’di. Son sırayı göstererek 
"Oğlum sen şuraya sıraya geç" dediğimde "Hocam ben burada dursam" 
dedi. O sırada Ferda da, Fehmi'yi koltuğunun altına alarak şirin bir 
gülümsemeyle "Hocam, bu benim çok iyi arkadaşım burada dursa" 
diye izin istemişti. Ancak ben de nedense bu isteklerine izin vermiştim. 
Belki de o an Ferda'nın babacanlığı, korumacılığı ilk derste beni 
etkilemişti. İşte o günden itibaren ikisi ile uzun yıllar süren dostluğumuz 
başlamıştı. Bir dostu kaybetmek gerçekten acı. Mekanı cennet olsun. 
Bugün onu anarken kendisi gibi öğrencilerim ve sporcularım olan 
sevgili eşi Füsun'a, oğlu Orhun'a ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Serdoğan Ersözlü: Ankara Koleji’nde rahmetli Orhan Oruç 
hocamızın ısrarıyla ortaokul takımının antrenörlüğüne başladım. 
Seçme yaparken, Ferda hemen dikkatimizi çekti. Yaşıtlarından uzundu. 
Ama benim daha fazla dikkatimi çeken, olgunluğu ve ağırbaşlılığıyla 
karşımda sanki büyük bir adam olmasıydı. Esprili ve hayatı boyunca 
hep çok saygılıydı Ferda… Ferda’nın da olduğu takımla Ankara ve 
Türkiye Şampiyonları’nda birçok birincilikler, başarılar elde ettik. 
Ferda’nın en önemli özelliği birine yardım edilmesi gerektiğinde onu 
hemen yapardı, ertelemezdi. En güzel yönü buydu. Yapabileceği 
ne varsa yapardı. Çok sevdiğim bir kardeşimi kaybettiğim için çok 
üzgünüm.

Kişiliği ve karakteri beni çok etkiledi

Ercüment Sunter: Kolej’de beraber oynamadık ama Etlikspor’da 
Aytek Gürkan, rahmetli Ali Kenan Hitit’le oynarken Ferda’da bizimleydi. 
Takım arkadaşlığımız sonrasında aile dostluğuna kadar uzandı. 
Eşim Ayfer Sunter de rahmetli Ferda’nın eşi Füsun Okutan ile beraber 
basketbol oynamıştı. Geçen yaz ailecek Midilli’de beraberdik. Sporcu 
olarak bugünün basketbolcu fiziğine ve yeteneklerine sahip bir 
oyuncuydu. Asıl beni etkileyen ise Ferda’nın kişilik ve karakteriydi. Adam 
gibi adamdır diyeceğiniz biriydi. Doğruyu söylemekten kaçınmayan, 
düzgün karaktere sahip bir arkadaşımızdı. Hem ağabeyi hem arkadaşı 
olmak benim için çok önemliydi. Kolej camiası için çok önemli bir 
isimdi. Çok erken yaşta kaybettiğimiz için çok üzgünüz.

1960’da Ankara doğdu. İlkokulu Kavaklıdere İlkokulu’nda okudu. TED Ankara 
Koleji’nden 1978’de mezun oldu. DYCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 
üniversite eğitimini tamamladı. Aynı yıllarda, Pota Hamburger'i işletmeye 
başladı. 1984-2016 yılları arasında aile şirketi olan Okutsan'da yönetim kurulu 
üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Basketbol hayatına TED 
Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nde başladı ve basketbola olan tutkusunu aynı 
kulüpte başkan yardımcısı ve basketbol şube sorumlusu olarak da sürdürdü. 
Mücadelesini, kulübün altyapısında  oyuncu yetiştirilmesi ve oyuncunun kendi 
kulübüne A takımı seviyesinde  katkı verebilmesi konusunda verdi. Bu anlayışla, 
aynı yıllarda Genç Kolejliler’in kurulmasına katkı sağladı. Spor ahlakının ve 
sporcu kimliğinin her şeyden hatta galibiyetten bile önemli olduğunu, ilke olarak 
hayatı boyunca savundu. A takımının 1. Lig’e çıkması başkan yardımcısı ve şube 
sorumlusu olduğu 2006 yılında gerçekleşti. Tutkulu bir Kolejli ve Fenerbahçeliydi.

KİMDİR?
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KAYBETTİKLERİMİZ

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Eski 
Sınıf Öğretmeni Rezzan Güniz'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Rezzan Güniz

1962 mezunlarımızdan 
Neşet Sertoğlu'yu kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Neşet Sertoğlu'62

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları 
Eski Coğrafya Öğretmeni Gönül Tok'u 
kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Gönül Tok

1962 mezunlarımızdan 
Gürsu Okurer'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Gürsu Okurer'62
1962 mezunlarımızdan 

Nevin Demiray Erkmen'i kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Nevin Demiray Erkmen'62
1960 mezunlarımızdan 

Volkan Ardaç'ı kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Volkan Ardaç'60

1966 mezunlarımızdan 
Talip Kudeki'yi kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Talip Kudeki'66
1966 mezunlarımızdan 

Kamil Köksal'ı kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Kamil Köksal'66
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1972 mezunlarımızdan 
Ethem Seçkin'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Ethem Seçkin'72

1970 mezunlarımızdan 
Mustafa Türker'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Mustafa Türker'70

1998 mezunlarımızdan 
Furkan Özmert'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Furkan Özmert'98

1973 mezunlarımızdan 
T. Erhan Güçsavaş'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

T. Erhan Güçsavaş'73

1984 mezunlarımızdan 
Hüseyin Cihan Öztopçu'yu kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Hüseyin Cihan Öztopçu'84

1982 mezunlarımızdan 
Bilge Baran'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Bilge Baran'82

1967 mezunlarımızdan 
Engin Akyol'u kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Engin Akyol'67
1966 mezunlarımızdan 

Yurdakul Kurttekin'i kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

Yurdakul Kurttekin'66

2016 mezunlarımızdan 
Bintuğ Uncu'yu kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Bintuğ Uncu'16

KOLEJLİLER    KASIM2016
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7 Renk Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
Birlik Mah. 436.Cad. No:14/3 Çankaya / Ankara
T. 0312 490 13 15-16  F. 0312 490 99 22
www.7renksigorta.com

An Kurye Kargo Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.
Sağlık Sok. No:31 Sıhhıye / Ankara
T. 0312 230 09 26 - 0850 495 00 26  F. 0312 230 09 38
www.ankurye.com

Aliye Wedding
Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara
T. 0312 437 20 70-16  F. 0312 490 99 22
www.aliye.com.tr

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

PEŞiN
 %5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

Armador Danışmanlık Mak. Ltd.Şti.
Esat Cad. No:35/5 06660 Çankaya / Ankara
T. 0312 424 04 09  F. 0312 424 04 10
www.armador.com.tr

Besek Bilişim Elektronik Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güzeltepe Mh. Ahmet Mithat Efendi Sk. No:40/5 Çankaya / Ankara
T. 0542 453 81 64  F. 0312 425 38 22
www.besek.net / bekirkoksal@besek.net

Can Stea Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.
Rabindranath Tagore Cad. No:17/3 Yıldız / Ankara
T. 0312 439 65 06  F. 0312 439 65 07
www.canstea.com.tr

Ekipmanda%5
Elmas Uçlarda%3

Bilişim ve Danışmanlık
Hizmetlerinde  

%20 İndirim

PEŞİN%10
%5   

%10 %10

Autowax Boraks Bakım Oto San. Tic. Ltd. Şti.
Ehlibeyt Mah. 1271.Sok. No:18 Balgat Çankaya / Ankara
T. 0312 287 15 54  F. 0312 287 15 56

Best Otel Turizm A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 08 80  - 444 BEST  F. 0312 467 08 85
www.besthotel.com.tr

Denge Tıp Laboratuarı ve Tıbbi Görüntüleme Merk.
Alaçam Sk. No:1/5-28 Çankaya / Ankara
T. 0312 468 70 45  F. 0312 466 91 82
www.dengetip.com

Denge Tıp Laboratuarı ve Tıbbi Görüntüleme Merk.
Cinnah Cad. No:38/5-23 Çankaya / Ankara
T. 0312 466 28 66  F. 0312 466 91 82
www.dengetipzayıflama.com

Çeşme Ladin Otel
Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme / İzmir
T. 0232 724 83 27  F. 0232 724 70 39
www.ladinotel.com.tr

Bach-çe Sanat Atölyesi
Koru Mah. 2562.Sok. Azatbey Sit. No:35 Çayyolu / Ankara
T. 0312 236 77 17
www.bahcesanat.com

%20

%50

%30

%30

Temmuz Ağustos 

Aylarında %10
Diğer Aylarda %15

%8

Dantelle
Tunalı Hilmi Cad. No:100/6 GOP / Ankara
T. 0312 466 79 14  F. 0312 466 79 14
www.dantelle.com.tr

%10

Ariva Turizm Ltd.Şti.
Bestekar Sok. No:70/8 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 427 13 14  F. 0312 427 13 10
www.arivaturizm.com

Biletlerde%20
Otellerde%5

Tatil Otelleri%2
Vize%40

City Hotel
Oyak 415,Cad. 412.Sok. No:8 Çankaya / Ankara
T. 0312 495 01 02  F. 0312 495 48 44
www.cityhotelresidence.com

Konaklama %40
Teras Restoran %15

Diamond of Bodrum Hotel
Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:136 Bodrum / Muğla
T. 0252 313 84 84  F. 0252 313 84 83
www.diamondofbodrum.com.tr

%20
Diyet Kapımda
Mustaf Kemal Mah. 2141.Cad. No:33/6 Çankaya / Ankara
T. 0312 219 53 10
bilgi@diyetkapimda.com ankara@diyetkapimda.com

%10

Diricanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Postane Mah. Gülistan Sok. No:4/2 Tuzla / İstanbul
T. 0216 701 18 80  F. 0216 701 18 80
www.dreambagturkiye.com

%30 
KUPON KODU 
TED ANKARA

Dream Story Photography 
Fotoğrafçılık Hizmetleri
Gsm. 0532 220 76 01
www.dreamstory.net

%20

Dr. Çağlar Çırpan Akupunktur - Tıbbi Hipnoz  
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436.Sok. No:1/8 
Çukurambar / Ankara T. 0312 284 83 80  F. 0312 284 83 90
www.caglarcirpan.com

%10

Dünya Göz Hastanesi San. Tic. A.Ş.  
Tunus Cad. No:28 Kavaklıdere / Ankara 
T. 0312 416 70 00  F. 0312 417 93 37
berna.kilic@dunyagoz.com

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARINA ÖZEL

HİZMETLER

ARTE Hastane Sağlık Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Mutlukent Mh. 1920.Cad. No:61 Çayyolu / Ankara
T. 0312 236 10 01  F. 0312 236 17 31   
www.artesaglik.com

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel

İndirimler

Dr. Yusuf Hakan Turan 
Jineclinic Kadın Sağlığı Merkezi
İran Cad. No: 33/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 468 84 95  F. 0312 468 12 19

%20

Fora Apart Otel Datça
Ali Osman Çetiner Cad. No:11 Kumluk Plajı Datça / Muğla
T. 0252 712 48 00  F. 0252 712 05 40
www.otelfora.com

%5
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Kemal İnal Sigorta Aracılık Hizmetleri
Mithat Paşa Cad. İnal İşhanı No:31/26 Kızılay / Ankara
T. 0312 433 45 00  F. 0312 433 45 00  sigorta@kemalinal.com

%5

Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19
Beşiktaş 4.Levent / İstanbul
T. 0212 279 96 07  F. 0212 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. 0312 442 63 84  F. 0312 442 63 87  www.genart.com.tr

%10

Hayatın Ritmi Concept Art Center
C. Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No: 130/2 Balgat / Ankara
Gsm. 0535 277 01 78
hayatinritmi.cac@gmail.com

%10

Hotel Etap Mola
İzmir Cad. No: 27 Kızılay / Ankara
T. 0312 424 18 18  F. 0312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr 

%40
Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara
T. 0312 231 77 10  F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com

S. Single BB 190 TL
S. Double BB 250 TL

Hotel Yeni
Sanayi Cad. No:5/B Ulus / Ankara
T. 0312 310 47 20  F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com

Tek Yataklı Oda 65 TL
İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150 TL

(Açık büfe kahvaltı ve KDV
dahildir.

Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Tahran Cad. No: 38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 466 59 61  F. 0312 466 59 64
www.integra.com.tr 

%30
James Cook
Tunus Cad. No: 19/A Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 419 96 88   

%10
İlkyaz Çiçekçilik San. Tic. Ltd. Şti.
Rabindranat Tagore Cad. No: 19/A Çankaya / Ankara
T. 0312 426 03 06  F. 0312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr 

%20

Koketim
0-12 yaş kız çocuklarına özel online butik
T. 0850 500 09 50
iletişim@koketim.com   www.koketim.com

%20
KUPON KODU: KOLEJ

Koza Suite Hotel
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr   www.kozahotel.com.tr

Suite Tek Kişi 200 TL
Suite Çift Kişi 240 TL

Standart Tek Kişi 160 TL
Standart Çift Kişi 200 TL

(Açık büfe kahvaltı dahil.) La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 12 48  F. 0312 467 12 60

%20

Liv Hospital (Ankara - İstanbul)
Bestekar Sokak No:8 06680 Kavaklıdere Çankaya / Ankara 
T. 0312 666 40 00  F. 0312 666 40 40
info@livhospital.com.tr

%20
Att Maya Sağlık ve Estatik Hiz. Med. Tic. Ltd. Şti.
Kızılırmak Mah. 1426. Cad. No:22/C Çankaya - Ankara
T. 0312 444 5 707
info@mayasante.com.tr / www.mayasante.com.tr

%10
MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere Çankaya / Ankara 
T. 0312 467 19 54  F. 0312 467 19 25
www.medlab.com.tr

%20

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

%10 
%15

MTY Dizayn-Akrilik Tezgah
Önder Mah. Ereğli Cad. No:107/A7-8 Siteler / Ankara
T. 0312 369 02 15  F. 0312 369 79 35
www.mtydizayn.com

%25
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar Hiz. San. Tib. Ltd. Şti.
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No:23/9-10 Kızılay / Ankara
T. 0312 418 84 00  F. 0312 418 17 11
www.ofmat.com.tr

%10

Gusto Savor Yaşamkent
Alacaatlı Mah. 3158.Cad. No:38/3-4 Yaşamkent / Ankara
T. 0312 217 02 22 - 0312 217 22 00  F. 0312 217 41 86 
 www.gustosavor.com

%10

Kelebek Mutfak
Turan Güneş Bulvarı No: 92/B Çankaya / Ankara
T. 0312 438 39 00  F. 0312 438 39 00
mete@metesozen.com.tr 

%10
KA-ERGUN HALI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bülbülderesi Cad. No: 38/A K.Esat / Ankara
T. 0312 425 52 98

%10

GARAJ55 Restoran Pub 
Kızkulesi Sk. No:28/2 G.O.P / Ankara
T. 0312 446 00 66   
garajellibes@gmail.com

%15

Güven Hastanesi / Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü
Şimşek Sk. No:29 Kavaklıdere / Ankara
Alacaatlı Cad. No:15 Çayyolu / Ankara 
T. 0312 457 25 25   www.guven.com.tr

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel

Hizmetler

Düzeltme: 124. Sayının İndirimli Kuruluşlar bölümünde Kemal İnal Sigorta Aracılık Hizmetleri hatalı olarak Anadolu Sigorta logosu ile yayınlanmıştır.
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Prof. Dr. Erkan Tarhan
KBB ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı
Ankara Tic. Mrkz. A Blok Kat:3 No::18 Çukurambar / Ankara
T. 0312 284 19 20  F. 0312 284 19 20 
www.profdrerkantarhan.com

%20

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

Özel Bütünsel Sağlık Polikliniği
Arjantin Cad. No:17/8 GOP / Ankara
T. 0312 467 26 26  F. 0312 467 26 44
www.butunselsaglik.com

%10
Özel Çankaya Hastanesi
Bülten Sokak No:44 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 426 14 50  F. 0312 467 97 06
www.cankayahastanesi.com.tr

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL

HİZMETLER

Özel Du-Çe Fizik Tedavi ve Reh. Merkezi
Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sok. No:9 GOP / Ankara
T. 0312 439 28 11  F. 0312 442 97 09
www.ducefiziktedavi.com

TTB Fiyatları Üzerinden

%50
Özel İlgi Göz KBB Fizik Ted. Hast. Merkezi
Ziyabey Cad. 1421.Sok. No:9 Balgat / Ankara
T. 0312 287 77 33  F. 0312 285 05 08
www.ilgigozkbb.com

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL

HİZMETLER

Özel Kudret International Hospital
GMK Bulvarı No:81 Maltepe / Ankara
T. 444 44 10  F. 0312 229 98 68
www.kudretinternational.com

%10

Özel Metiş Polikliniği
Turan Güneş Bulvarı No:41/A Çankaya / Ankara
T. 0312 438 99 11  F. 0312 438 99 14
www.metispoliklinigi.com

%20
ÖZ-TUĞ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
J.F. Kennedy Cad. No:28/47 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 427 67 32 - 0312 427 67 34  F. 0312 427 38 66
www.danismaniniz.com  www.oztugsigorta.com

%10
Zorunlu Sigorta
Poliçeleri Hariç

Pegasus Rent A Car
Birlik Mah. 441. Cad. 444.Sok. No:10/13 Çankaya / Ankara
T. 0312 468 74 35  F. 0312 468 74 37
www.pegasusrentacar.com

%15

Pet Hospital Ümitköy
2432. Cadde No:51 Ümitköy / Ankara
T. 0312 235 79 70  F. 0312 235 79 62
www.pethospital.com

%10
Pilatesport
Bağdat Cad. No:23 Suadiye / İstanbul
T. 0216 474 67 43
www.pilatesport.com

%10
Platform Dans ve Sanat Merkezi
Filistin Cad. Kader Sok. No:9/3 GOP / Ankara
T. 0312 466 19 87
www.platformsanat.com

%10

Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0312 815 49 79  F. 0312 815 49 78
www.prefi.com.tr

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

Konut Alımları %10

Solomusic Ankara Gitar ve Aksesuar
Bayındır 1 Sok. No:27/36 Kızılay / Ankara
T. 0312 433 38 76
www.solomusicankara.com

%8
S.O.S. Pet Shop
İncek Bulv. 2880.Cad. No:55/F Taşpınar Mh. Gölbaşı / ANK
T. 0532 684 48 18 
sospetshop@hotmail.com

%10

TURUNÇ HOTELS RESORT
Turunç 48740 Marmaris / Muğla
T. 0850 850 00 48 - 0252 476 70 24
rst.reservation@turunchotels.com.tr

04 Nisan 2016'ya kadar yapılacak
rezervasyonlarda indirim oranı %40

05 Nisan 2016'dan itibaren % 25
(Sezon Başlangıç-Bitiş) 
22.04.2016-31.10.2016

TURUNÇ HOTELS PREMIUM
Turunç Merkez Mh. Cumhuriyet Cd. No:1 Marmaris / Muğla
T. 0850 850 00 49 - 0252 476 71 51
prm.reservation@turunchotels.com.tr

04 Nisan 2016'ya kadar yapılacak
rezervasyonlarda indirim oranı %45

05 Nisan 2016'dan itibaren % 25
(Sezon Başlangıç-Bitiş) 
22.04.2016-31.10.2016

Türk - İngiliz Kültür Derneği
Bestekar Sok. No:32 06680 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 419 18 44  F. 0312 418 54 04   
www.tba.org.tr

%15
TURUNÇ HOTELS ESKİŞEHİR
Büyükdere Mh. Bayraktepe Sk. No:4 Odunpazari / Eskişehir
T. 0222 233 1 222   
eskisehir@turunchotels.com.tr

%20

Yüzde95 Online Anket ve Araştırma Danış. Hiz.
T. 0850 500 09 50
communication@01095010.com 
www.yuzde95.com

%20

Prof. Dr. Haldun Oğuz KBB ve Ses Hastalıkları Kliniği
Ulusoy Plaza Hekim Center 1450.Sk. No:9/59 Çukurambar 
T. 0312 284 28 88   
dr@haldunoguz.com  www.haldunoguz.com

%25

İçkale Turizm İnş.San.Taah. ve Tic. A.Ş. 
İskele Mevkii Belek / Antalya
T. 0242 715 35 35 F. 0242 715 13 37 
www.spice.com.tr

%25
TABURE Döner
Yıldızevler Mah. Cezayir Cad. No:5/A Çankaya / Ankara
T. 0312 438 04 00
taburedoner@gmail.com  www.tabure.rest

%15

Reve Event
Üsküp Cad. No:37/B Çankaya / Ankara
T. 0533 630 38 16

%20

Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merk.
Rabindranath Tagore Cad. No:15/B Yıldız / Ankara
T. 0312 441 66 00  F. 0312 441 65 00
www.ankaraendomer.com

%25
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