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Yasemin Polat'73

Yönetim Kurulu Başkanı
Sevgili Kolejliler,
Mezunlarımızın bir araya geldiği çeşitli etkinliklerle dolu
dolu geçen 2017 yılını ardımızda bırakırken, yeni yılın tüm
Kolej camiasına sağlık, huzur, başarı ve mutluluk getirmesini
diliyorum.
Eylül sayımızdan itibaren düzenlenen etkinliklere değinecek
olursak; Derneğimiz ve K-İnsan Komisyonu, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı haftasına özel sevgili Pınar Ayhan ile
‘’Orada Duruverseydi Zaman’’ gösterisinde Cumhuriyet
çocuklarını yakın tarihimizin gölgede kalmış altın sayfalarında
yolculuğa çıkardı. Kolej mezunlarımız, 18 Kasım 2017 Cumartesi
günü Serhat Kılıç Sahnesini doldururken Ayhan’ın müzikal
belgeselinde tarihin az bilinenlerine şahitlik ettik.
12 Aralık’taki bir diğer önemli etkinlik Nevşin Mengü’99 ile
medya, dünya gündemi ve yeni çıkan kitabı üzerine KolejIN’de gerçekleştirilen sohbet oldu. 16 Aralık’ta düzenlenen bir
diğer seminer ise; görme engellilerin rehberi, yardımcısı olan
‘’Rehber Köpekler’’di. Bu etkinlikle farkındalığı arttırmak ve
bu konunun daha geniş kitlelere erişimine katkıda bulunmaya
çalıştık.
K-İnsan Komisyonumuzu çalışmalarından dolayı tebrik ediyor,
yeni yılda da başarılı etkinliklerin aynı şekilde devam edecek
olmasını ifade etmenin de mutluluğunu yaşıyorum.
Derneğimizin önemli etkinlikleri arasında yer alan ve geleneksel

BAŞKAN'DAN
MESAJ
hale gelen ‘’Öğretmenler Günü Buluşması’’, 23 Kasım
2017’de Kolej-IN’de düzenlendi. Okulumuzda görev yapmış
ve yapmakta olan tüm öğretmenlerimiz, mezunlarımızla bir
araya geldi. Spor öğretmenlerimizin dans gösterisi ile taçlanan
keyifli bir günü geride bırakırken, ülkemizin geleceğine ışık
tutan Cumhuriyet yolunu aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24
Kasım Öğretmenler Günü’nü bir kez daha buradan kutluyoruz.
Mezunlar Koromuz, TED Kdz. Ereğli Koleji’nin kuruluşunun
50. yılı için Erdemir Kültür Merkezi’nde ‘’Sözleri Aşka Gülen
Şarkılar’’ gösterisiyle yine göz doldurdu. Bir diğer sanatsal
faaliyetimiz gelecek sene hayata geçirmeyi planladığımız
Müzikal gösteri için devam eden dans kursumuz… Anne,
baba ve çocukların yani tüm aile bireylerinin dans etme keyfini
birlikte yaşamalarını sağlıyor.
Kolej-IN...
Kolejlilerin buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Her ayın ilk
Cuma günü Torch Restoran’da canlı müzik eşliğinde Balık
Gecesi düzenlenmeye devam ediyor. Diğer bir yandan da
aileler tarafından bir süredir beklenen Çocuk Jimnastiği dersleri
de Kolej-IN’de başlıyor. Her sene olduğu gibi yeni yılı yine tüm
mezunlarımızla birlikte Kolej-IN’de karşılayacak olmanın da
heyecanını yaşıyoruz.
50. Yılın Gururu...
Ocak ayı ile birlikte TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 50.
yaşını kutluyor olmanın sevincini siz değerli mezunlarımızla bir
arada yaşayacak. Kolejli Sevgi ve Saygılarımızla.
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PORTRE

“Türk izleyicisi opera
konusunda çok bilgili”
Ülkemizi yurt dışında da başarılı performanslarıyla temsil eden Tenor
Murat Karahan’95 müzikle dolu renkli yolculuğunu ve Limak Filarmoni
Orkestrası’nın doğuş serüvenini Kolejliler Dergisi’ne anlattı.
Öncelikle Murat Karahan’95’ı biraz tanıyabilir miyiz?
1977 Ankara doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi TED Ankara Koleji’inde tamamladım. Ardından Bilkent
Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde Şan
Bölümün’den 2003 yılında mezun oldum. Aynı sene Ankara Devlet Opera ve Balesi’ne girdim. Ankara Operası’nda
sanatçıyken yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladım.
2003’ten beri de Ankara Operası’nda solistim.
Opera serüveniniz nasıl başladı?
Opera okumamı annem çok istedi. Onun ısrarı ve desteği ile
opera serüvenim başladı. Annemin de babamın da sesi çok
güzel. Onlar aileleri izin vermediği için bu işi yapamamışlar.
O yüzden benim yapmam için çok ısrar ettiler ve beni zorla
konservatuara gönderdiler. Fakat şimdi bu meslek için onlara teşekkür ediyorum, annemin ellerini öpüyorum; iyi ki
beni konservatuara göndermişler. Dünyada yapabileceğim
en güzel mesleği yapıyorum.

“Annemin isteği ile
konservatuara gittim”
Opera sanatçısı olarak ne tür müzikler dinlersiniz?
Ben her türlü müziği dinliyorum; müziği müzik olduğu için
severim. Hangi tür müzik olursa olsun eğer bana bir şey
anlatıyorsa, bende bir duygu uyandırıyorsa, hislerime tercüman olabiliyorsa ayırmadan her türlü şarkıyı dinlerim. Türk
Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop, Caz, Arabesk, Rock hiç
fark etmez. Yeter ki benim içimde bir şeyler uyandırabilsin,
duygularıma tercüman olabilsin.
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Opera dışında türkü, Türk Sanat Müziği gibi müzikler de
seslendiriyorsunuz, bununla ilgili size gelen tepkiler nasıl?
Annemden, babamdan öğrendiğim şarkıları büyük bir keyifle seslendiriyorum. Gelen tepkiler çok iyi, herkes çok beğeniyor. Zaten konserlerimizde ortaya çıkan sinerjiden de
belli oluyor bu durum.

Murat Karahan'95

Birçok ülkede konserleriniz oldu, farklı kitlelere hitap
ettiniz. Diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’deki
opera izleyicilerini nasıl buluyorsunuz?
Dünyanın birçok ülkesinde temsil yapıyorum. Moskova, Berlin, Münih, İtalya’nın birçok operası… Hepsinin çok farklı izleyici kitlesi var. Orta ve Kuzey Avrupa’dakiler temsili sakin sakin
izleyip bütün enerjiyi sona bırakıp çılgınlar gibi alkışlarlar, İtalya’da anlık tepkiler verirler. Mesela bir Toys Operası’nda Victoria diye bir fraz var. O frazı yaptığınızda bir anda sizi alkışa boğabiliyorlar. İtalyan izleyicisi çok daha interaktif, konuya dahil
ve çok heyecanlı. Yaptığınız güzel bir şeyin karşılığını anında
alkışları ile veriyorlar. Türk izleyicisi de İtalyan izleyicisine ben-
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ziyor. Özellikle Ankara izleyicisi... Gerçekten çok bilgili, iyiyi
kötüyü ayırt eden ve iyiyi bulduğunda da temsilin ortasında
alkışlarını eksik etmeyen bir kitle var.
Limak Filarmoni Orkestrası sürecini dinleyebilir
miyiz? Proje nasıl ortaya çıktı, ne kadar süre
içerisinde gelişti?
Limak Filarmoni Orkestrası Ebru Özdemir’in ve benim ortak
hayalimizden ortaya çıktı. Ülkemizin kültür - sanat ve çok
sesli müzik alanında bir proje kurma hayalimiz vardı. Zeki
Müren şarkıları ile ilk projemizi hayata geçirdik. Proje süresi
yaklaşık bir yıl sürdü. İlk konserimizi 4 Ekim 2017’de Ankara’da verdik. Şu anda Türkiye turnesindeyiz. Daha sonra yeni
yıl konserleri ile dinleyicilerimizle bir araya gelmeye devam
edeceğiz. Limak Filarmoni Orkestrası’nın kuruluş amacı çok
sesli müzik yapmak. Biz aynı zamanda kendi yerel müziğimizi dünya standartlarında evrensel boyutlarda daha zengin
bir hale getirip hem bunu kendi izleyicimizle hem de yurt
dışındaki yabancı izleyicilerle Türk müziğinin bu zengin halini paylaşmak amacındayız.
Henüz Kolej sıralarında otururken hayalinizde hangi
meslek vardı?
Dayım İsmet Sezgin siyasetçiydi ve benim idolümdü; her
zaman onun gibi biri olmak istiyordum. Siyasetçi bir aileden
geliyorum, bundan dolayı sanırım daha Kolej sıralarında
otururken siyasetçi olmak istiyordum ama annemin zoruyla
konservatuara girip daha sonradan bu işe aşık oldum. Sonra anladım ki hayatta yaptığım ve yapabileceğim en güzel
mesleği yapıyorum. İleriki vadede siyaset hayatına girip, ülkeme bu konuda da katkıda bulunmamı engelleyecek bir
durum yok ama önce çok zevk aldığım, mutlu olduğum
mesleğimi yapmak ve dünya ölçeğinde ülkemi bu şekilde
temsil etmek her şeyden daha değerli.
Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınız var mı?
Kolej her haliyle zaten bir anı, hayatımın en güzel günlerini
orada geçirdim. Özellikle lise yılları hayatımın en güzel dönemiydi. Bir gün okulda tören vardı, o törende halk oyunları
için davul - zurna ekibi gelmişti. Tören bittikten sonra herkes
sınıfa döndü. Biz birkaç arkadaş gizlice davul - zurnacıyı tuttuk. Herkes sınıfa gitmişti, okul genelinde bir sessizlik hakimdi. Okul avlusunda davul - zurna çaldırıp oyun oynamaya
başlamıştık. Bütün okul pencerelere çıktı. Hocalar bir taraftan kızıyor, bir taraftan gülüyorlardı. Pencerede oynayanlar
bile vardı, çok keyifli bir anıydı.
Kolej yıllarında ufak tefek haylazlıklar olurdu ama biz hiçbir
zaman hocalarımıza karşı saygımızı yitirmedik. En ufak bir
saygısızlık yapmadığımız için de böyle tatlı haylazlıklarımız
hocalarımız tarafından hoş görülüyordu. Haylazlık ile saygısızlık arasındaki ince çizgiye her zaman çok dikkat ettik. 
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Mehmet Hakan Tugal’89
Akbank’Ta Terfi Aldı
'89 mezunumuz Mehmet Hakan Tugal, Akbank T.A.Ş.
Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 1989 yılında Kolej’den mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Bölümü’nü tamamlayan Tugal, Central Michigan University’de yüksek lisans yaptı. 2011
yılından bu yana Akbank T.A.Ş. Ticari Bankacılık Satış
ve Pazarlama Bölüm Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hakan Tugal, Akbank T.A.Ş. Ticari Bankacılık’tan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Mezunumuz Cem Meço’87
Avrupa KBB Konfederasyon
Başkanı Oldu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Cem Meço ’87, Avrupa Kulak
Burun Boğaz Konfederasyon Başkanı seçildi. Ekim ayında, Barselona' da Avrupa Kulak Burun Boğaz - Baş Boyun Cerrahisi Kongresi sırasında gerçekleşen 4. Avrupa
KBB-BBC Konfederasyonu’nun Genel Kurulunda seçilen
Meço, 2019-2021 yılları için Avrupa KBB Konfederasyon
Başkanlığı görevini yürütecek.

Kaan Ünver’88 Anadolu
Grubu’na Atandı
Kaan Ünver '88 Anadolu Grubu'nun Kurumsal
İlişkiler ve İletişim Koordinatörlüğüne atandı.
İş yaşamına, Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü’nde
Yatırım ve Finansman Şube Müdürü olarak
başlayan Kaan Ünver, Anadolu Grubu’na katılmadan önce Metro Group Ülke Temsilcisi
olarak görev yaptı. Ünver, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü olarak
göreve başladı. 
8
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Yenilenen Lezzet Adresi
Torch Restoran ve Lounge Bar
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin yenilenen yüzüyle
Torch Restoran ve Lounge Bar, şık bir davet ile açıldı
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin sosyal tesisi Kolej-IN’de yer alan Torch Restoran ve Lounge Bar, 7 Ekim’de
düzenlediği açılış kokteyli ile mezunlarını ve üyelerini bir
araya getirdi. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Yasemin Polat’73 açılış konuşmasında; “Torch
Restoran, yenilenen yüzü ile tüm mezunlarımıza ve Kolej-IN

üyelerimize yeni lezzetler sunacak. Kaliteli bir hizmeti sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Birçok mezunun katılım sağladığı açılış, yeni lezzet arayışında olanların
da ilgisini çekti. Kokteylin ardından Soul Project grubu sahne alarak coşkuyu zirveye taşıdı. İlginin yoğun olduğu davet
gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Kolejliler Torch Restoran hakkında neler dedi?
Güven Gündüz’00
“Ambiyansı çok beğendim. Daha önce Kocatepe’deki
Torch’tan daha güzel olmuş. Öncelikle TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Yemek
kalitesini test etme şansım da oldu; 10 üzerinden 10! Ben,
camiasına bağlı Kolejli bireylerdenim, dolayısıyla hemen
hemen tüm organizasyonlara katılıyorum. Gün içinde
gelişlerim de oluyor, vaktim kaldığında mutlaka buraya
uğruyorum. Bu açılıştan sonra daha da kalabalık olacağını
düşünüyorum. Bizim için mesafeler çok önemli değil, Kolej’e
yakışır ambiyansta olması önemli. Kolej-IN ve Torch Restoran
bunu yakalamış.”

Ali Dalbay’69
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“Bugün burada genç yaşlı her dönemden birilerinin olması
beni çok mutlu etti. Kolej yıllarından sonra böyle mekanlarda
birlikte olmak bize onur veriyor. Kolej’den hiç kopamadım; Kolejli İşadamları Derneği’nde istişare konsey üyesiyim. Bundan
dolayı işten imkan bulduğum zamanlarda, tüm aktivitelerimize katılmaya çalışıyorum. Bunu bir görev olarak adlediyorum.
Kolejli olan herkesin tüm işlerinin yanında Kolej’e destek vermesi bence bir mecburiyet.”

KOLEJLİLER ARALIK2017

Efecan Rübendiz’07
“Zaten kalitesi yüksekti umarım daha da iyi olur ve tüm mezun arkadaşlarım buraya gelir. Ben zaten hep buradayım, kopamıyorum. Bizim bir
iletişim ağımız var, 2007 mezunları olarak haberleşip birlikte geliyoruz.
Burası bizim evimiz; herkesi bekleriz, gelsinler kullansınlar.”

Osman Bahadır Özden’78
“Biz buraya Kolejli olduğumuz
için sebep aramaksızın geliyorduk ama bu sefer ambiyansı çok
güzel olmuş. 78 mezunu grubumuzu toplamak için Kasım ayında tüm arkadaşlarımdan söz aldım, gelip destekleyeceğiz. Vakit
buldukça Kolej-IN’in organizasyonlarına da katılıyorum, özellikle
kış sezonunda sürekli katılmaya
çalışıyorum. Genç arkadaşlarımla tanışmak için büyük bir fırsat,
Mezunlar Derneğinden çok şey
bekliyoruz.”

Rana Olguntürk’63
“Daha önce Kolej’e yakışmıyordu, spor yapmaya geliyorduk ve yemek yemeden çıkıyorduk, umarım şimdi güzel olur. Burası daha yapılmaya başlamadan önce o zamanki başkan kokteylde böyle bir yer
yapacağını söyledi, benim de katkıda bulunmamı istedi. Burası kendi
yuvamız gibi, iyi de olsa kötü de olsa geliyoruz.”
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‘92 Mezunları ve Aileleri Bir Arada
'92 mezunlarımız her yıl olduğu gibi bu
yıl da Kolej-IN'de düzenledikleri brunch
ile keyifli vakit geçirdiler. 33 mezunumuz,
eşleri ve çocukları ile bir arada brunch
yaptılar. Her ayın 5’inde ve 15’inde öğle
yemeklerinde de bir araya gelen ’92 dönemi mezunları, her sene düzenli olarak
bir brunch ve yılsonu yemeği düzenleyerek aralarındaki bağı güçlendiriyor.

Eğitime Destek ve Sanat Aşkı
Kolejli Ressamları Buluşturdu

“Sanat bütünleştirir, sanat iyileştirir” sloganı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir araya gelen ressam Kolejliler, Türk Eğitim
Derneği Burs Fonu yararına sergi açtı.
Murat Polat’84 öncülük ettiği sergiye farklı dönemlerden Kolejliler
katıldı. Karma sergi açarak Kolej tarihinde bir ilke imza atan Kolejliler, sergideki eserlerini satışa çıkardı. Elde edilen gelir; Türk Eğitim

Derneği’nin burs fonuna aktarıldı. Aydan Özbalkan’83, Aysun Kavuncu’96, Demet Yücel’84, Didem Öneş’85, Erdoğan Dedeoğlu’82, Müberra Karamanoğlu’82, İpek Özen’96, Dırahşan Akınözü
Ergin’85, Murat Polat’84, Gazenfer Bal’79’ın eserleri TED Üniversitesi’nde sergilendi. Akrilik, yağlı boya, karışık teknik gibi birçok tekniğin yer aldığı sergiye sanatçılar dört farklı eserle katıldı.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Onur
Kurulu Başkanı Seçildi
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, Onur Kurulu üyeleri 21 Aralık
2017 tarihinde Kolej-IN'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Sayın Ergün Alkan'63’ın Başkanlığını yürüttüğü toplantıya; Zehra Odyakmaz'67, Deniz Sungur'68, Refik Çölaşan'64, Uğur Tola'65, Bülent Bağdatlı'81, Celal Göle'65, Peyami Karaboncuk'65, Gül Sürmen'70, Hakkı
Kitapçıgil'63, Deniz Coşkunsu'70 ve Ahmet Ertay'65 katıldı.
12

Toplantının gündeminde Onur Kurulu Başkanlığı seçimi vardı. Yapılan
seçimde, Sayın Ergün Alkan'63 yeniden başkan seçildi. Onur Kurulu
üyeleri toplantının ardından başarı, dilek ve önerilerini dile getirdi. 

Siz hangilerini seçerseniz
9-11 Şubat 2018 tarihlerinde Panora Alışveriş Merkezi’ndeyiz
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73 Mezunları Doğaya Nefes Oldu

Kolejli olmanın ruhu var, bunu hep söylüyoruz. Siz bu
ruhun olduğunu bambaşka bir şekilde; aramızdan ayrılan dönem arkadaşlarınızın unutulmadığını göstererek
onlar adına bir orman yaparak gösterdiniz. Bu fikir nasıl
ortaya çıktı?
Mustafa Kemal ALTAN ’73: Bu fikir bir konuşmamız sırasında,
Sermin Abut'un kaybettiği yakınları için çelenk yerine Tema'ya
fidan bağışladığını söylemesi ile ortaya çıktı. Işıklar içinde yatsın
sevgili Binnaz’ımız da bizlerin 73 grubu olarak bir hatıra korusu
oluşturmasını çok istiyordu. Binnaz'ın vefatından sonra bu fikir
daha da yoğunlaştı ve 2017’de zirveye ulaştı. Kampanyamızı ilk
başlattığımızda, 500'er ağaçtan oluşacak bir veya iki koruyu ancak oluşturabileceğimizi düşünüyorduk. Üç veya dört gün gibi
bir sürede beş koruya ulaşınca, bu girişimi bir ormana taşımaya
karar verdik. Bu arada Ege Orman Vakfı’nın gösterdiği kolaylıklar
ve sağladığı avantajlar ile bizleri desteklemesi bu girişimimize
ciddi bir ivme kazandırdı.
Sermin Abut’73: Çok uzun bir süredir kaybettiğim sevdiklerim ve yakınlarımın anısına fidan bağışında bulunuyorum. Yıllar
önce, artık aramızda olmayan sevgili Binnaz, ilkokulda yaptığımız gibi fidan dikimi fikrini 73 mail grubumuzda paylaşmıştı.
O zamanlar gençtik. Ne yazık ki yıllar geçtikçe aramızdan ayrılanların sayısı giderek arttı. Fidan projesi birkaç arkadaşımızın
ara ara dile getirmesiyle gündeme geldi. Benim de en büyük
hayallerimden biri olan bu proje, hep arkamızda ve başımızda
olan mümessilimiz Cem Güngör’ün desteği, organizasyonu yapan sevgili Mustafa Kemal Altan’ın gayreti ve 73’lü sevgili arkadaşlarımızın bir anda çoğalarak bizi duygulandıran katkıları ile
doğru adres olan Ege Orman Vakfı aracılığıyla gerçekleşti.
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Cem Güngör ’73: Bu fikir ilk olarak seneler önce rahmetli Binnaz Sabuncuoğlu kardeşimiz tarafından önerilmişti ama onun
zamanı maalesef yetmedi bu güzel eseri görmeye. Binnaz’ın bıraktığı yerden Sermin Abut kardeşimiz işi ele alarak Ege Orman
Vakfı’nı buldu ve görüşmeleri Mustafa Kemal Altan kardeşimiz

yürüttü. Ben de mali işler konusunda yardımcı oldum ve sonuç
hepimiz için gurur verici oldu.
Aramızdan ayrılan dönem arkadaşlarınız şimdi sizin fidanlarınız ile yaşayacak… Neler hissediyorsunuz?
Mustafa Kemal ALTAN ’73: Bunu kelimeler ile ifade etmek
çok zor. Onlar sadece fiziken bizlerden ayrıldı. Bu orman, aramızdan ayrılanların, tüm arkadaşlarımızın, hocalarımızın ve o
unutulmaz yılların simgesi olarak TED ‘73 mezunlarının memleketimizin doğasına bir hediyesidir. Bir gün, yine hep birlikte
Ege'nin o güzel doğasında bir orman oluşturacağımızı bilmek
çok farklı bir duygu.
Sermin Abut’73: Bu duyguyu anlatmak biraz zor. TED ‘73
grubumuzun dostluğunun hep çok özel olduğunu biliyorum.
Kaybettiğimiz arkadaşlarımızın acısını sık sık yaşadık. Onlar hep
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kalbimizdeydi ama artık onların anısını yaşatacak bir ormanımız
oluşuyor. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız bu orman bizim dostluğumuzun ve arkadaşlığımızın da sembolü
olacak.
Cem Güngör ’73: Bu duyguyu kelimelerle anlatmak çok güç.
Ekim törenine gittiğimizde Sermin kardeşimizin gözyaşları hepimizin hislerine tercüman oldu.
’73 dönemi olarak birbirine çok bağlısınız. Genç mezunlarımıza bu bağı kurmaları ve korumaları adına tavsiyelerinizi öğrenebilir miyiz?
Mustafa Kemal ALTAN ’73: O yıllarda, hatta mezun olunan
ilk yıllarda bunun farkına varılmıyor. Öğrencilik ve o yaşların

psikolojisi ile okulu, giydiğiniz kıyafeti sorguluyorsunuz. Evet,
birbirimize çok bağlıyız; işin ilginç yanı bugün çok yakın olduğumuz birçok arkadaşımızı öğrencilik yıllarımızda hiç tanımıyorduk. Ancak yıllar sonra bir araya gelince daha öncesinde
tanımanın veya tanımamanın bir önemi kalmadı. Anlıyorum
ki, daha çocukken aynı havayı solumuş olmak, kişilerin daha
sonraki yıllardaki ilişkileri için çok sağlam temeller oluşturuyor.
Bu temellerin inşasında, başta rahmetli Kıvılcım Hanım olmak
üzere, hocalarımızın da ciddi katkıları var. Kolej'den mezun olur
olmaz bu bağ kurulmuyor. İlk yıllar Kuru Fasulye Günleri veya
Mezuniyet Balolarına pek gidilmiyor, ancak bir süre sonra gidip,
eski dostları görünce neler kaçırdığını anlıyor insan. Genç kardeşlerime tavsiyem; aralarındaki dijital diyaloğu, kişisel diyaloğa
çevirsinler. Bugünkü teknolojinin nimetlerinden birbirlerinden
kopmamak için faydalansınlar. Şunu bilsinler ki; Kolej arkadaşlığı
çok farklı. Yıllar sonra nerede bıraktıysanız oradan başlıyorsunuz.
Sermin Abut’73: Arkadaş kalabilmek, dost olabilmek çok özel
ve korunması gereken bir değer. Beraber büyümenin, yaş almanın, paylaşmanın ve yıllar geçtikçe yine aynı çocukluğu saf
duygularla, saygı ve sevgi ile yaşayabilmenin güzelliği anlatılamaz. Gençlerimize şunu söylemek isterim; birbirinizi sevin, sayın, paylaşın. Dostluk paylaşmaktır. İçinizdeki çocuğu unutmayın. Arkadaşlarınızla yollarınız ayrılsa bile onları hatırlayın, arayın
ve bir araya gelin.
Cem Güngör ’73: 2004 ve 2006 yılında mezun olan iki oğlumda da bu bağlılığı maalesef göremiyorum. Bence seneler
geçince insan bu duruma daha vakıf oluyor. Artık iletişim çağındayız ve birbirimizi bulmak çok daha kolay. Ben ilk grubu
kurduğum 2006 senesinde birçok kardeşimizin mail adresleri
bile yoktu, teknoloji bu işleri çok kolaylaştırdı. Yeni mezunlarımız da bu yolda ilerleyeceklerdir diye umuyorum. 
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Mustafa Kemal Altan, Sermin Abut, Cem Güngör

TED ANKARA

KOLEJLILER DERGISI

ÖYKÜ YARISMASI
,

50. yılımızın sevincini

edebiyatın bütünleştirici
etkisiyle mezunlarımızla
yaşıyoruz.
Öykülerde
buluşmak
dileği ile…

. .
Son başvuru tarihi

31 mart 2018

.
.
.
* 1.’LIK
.
. .
. ÖDÜLÜ – 50. YIL HEDIYE SETI� .
* 2.’LIK ÖDÜLÜ – MEZUNLAR .DERNEGI HEDIYE KITI
* 3.’LÜK ÖDÜLÜ – K KUPA SETI�
)
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**Dereceye girenlere plaket takdim edilecektir.

TED ANKARA KOLEJLİLER DERGİSİ
ÖYKÜ YARIȘMASI ȘARTNAMESİ
1. Amaç: 50. yılımızın sevincini edebiyatın bütünleştirici et- • 5 nüsha olacak şekilde basılmalıdır.
kisiyle mezunlarımızla yaşamak.
• Word formatında CD’ye kaydedilmelidir.
• Üzerinde rumuz yazan zarfın içinde “İsim, Soyadı, Me2. Konu Serbesttir.
zuniyet Yılı, Telefon, adres, e-posta bilgileri ve bir adet
fotoğraf yer almalıdır”
3. Yarışmaya TED Ankara Koleji’nde en az 3 yıl okumuş kişiler ve TED Ankara Koleji mezunları katılabilmektedir. 10. Son başvuru tarihi 31 Mart 2018’dir. Postadaki
Katılım için TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ne gecikmelerden ve/veya kaybolmalardan TED Ankara Koleji
üyelik şartı aranmaz.
Mezunları Derneği sorumlu değildir.
4. Yarışmaya TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği’nde çalışmakta olan Kolej mezunları
ve TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yayın
Komisyonu üyeleri ile 1. dereceden yakınları katılamaz.
5. Her yazar yarışmaya sadece bir öykü ile katılabilir.

11. Sonuçlar dergimizin Eylül sayısında açıklanacaktır. Ödül
töreni tarihi sonra bildirilecektir.
12. Yarışmaya katılan öyküler telif ücreti ödenmeden TED
Ankara Kolejliler Dergisi’nin uygun görülecek sayı/sayılarda ve/veya TED Ankara Koleji Mezunları Derneği sosyal
medya hesaplarında yayınlanabilir.

6. Öykülerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve ödül 13. Öyküler hiçbir kişi ve/veya kurumu zan altında bırakaalmamış olması gerekmektedir.
maz.
7. Öykü Word formatında 3 sayfayı geçmemeli, Times New 14. Öykülerde ismi geçen kişi ve/veya kurumların şikâyet etRoman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde ve bir buçuk meleri durumunda TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
satır aralığında yazılmalıdır.
hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmez. Tüm sorumluluk yazara aittir.
8. Öyküde yazar adı kesinlikle belirtilmemeli, sağ üst köşeye
rumuz yazılmalıdır. Yazar adı yazılı öyküler elenir, yarış- 15. Öykülerin şartnamedeki koşullara uygunluğunu TED
maya katılamaz. Yarışmaya gönderilen öykülerin bu şart- Ankara Koleji Mezunları Derneği ve/veya TED Ankara
namenin herhangi bir maddesine aykırılığı, alıntı, kopya Koleji Mezunları Derneği Yayın Komisyonu denetleyecektir.
ya da başkasına ait olduğunun tespit edilmesi durumunda
söz konusu öyküler yarışma dışı bırakılacak olup hukuki 16. Yarışma jürisi Kolejli yazarlar ve TED Ankara Koleji
sorumluluğu da yarışmacıya ait olacaktır.
Mezunları Derneği Yayın Komisyonu üyelerinden
oluşacaktır. Jüri üyeleri TED Ankara Koleji Mezunları
9. Öykü aşağıdaki adet ve şekilde TED Ankara Koleji Derneği Yönetim Kurulu ile TED Ankara Koleji Mezunları
Mezunları Derneği adresine kargo ücreti ödenmiş şekilde Derneği Yayın Komisyonu tarafından belirlenecektir.
(Taşpınar mahallesi 2800. Cadde No:5/B İncek, Gölbaşı /
Ankara) tek dosya halinde gönderilmelidir. Elden verilen 17. Öykü yarışmasına katılan yazarlar yukarıdaki koşulları
dosyalar kabul edilmez.
kabul etmiş sayılır.
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Konservatuvar Yolu Her Bireye Açılmalı
2014 Aralık ayından bu yana
Ankara Devlet Tiyatrosu İrfan
Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde tek
kişilik gösterisi ile seyircilerin
karşısına çıkan Göktuğ Tolga
Demiralp'99 tiyatro macerasını
ve oyun serüvenini paylaştı.
Göktuğ Tolga Demiralp'99

Başarılı tiyatro serüveninizi dinlemeden önce sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?
9 Nisan 1981 Ankara doğumluyum. İlk-Orta-Lise’yi TED
Ankara Koleji’nde okudum. Ardından Bilkent Üniversitesi
İşletme Fakültesi'ni bitirdim. 1997 yılında lise yıllarında geçirdiğim trafik kazası sonucu omurilik felçli, engelli bir birey
oldum ama hiç pes etmedim.
Aralık 2014 tarihinden bu yana Ankara Devlet Tiyatrosunda oynadığınız "Nihayet Bitti" adlı oyununuz
ile büyük alkış topluyorsunuz… Nasıl oldu tiyatro ile
buluşmanız?
Ortaokul yıllarından beri tiyatro benim için bir tutkuydu.
Ortaokuldayken kuzenim Küçük Tiyatro’da çalışıyordu. Beni
tiyatroya davet etti ve onun sayesinde ilk defa tiyatroya
gittim. Benimki ilk görüşte aşk oldu. Tiyatronun atmosferi,
gittiğim oyun, oyuncular, beni içine çekti. Akabinde hemen
yaratıcı drama derslerine gitmeye başladım ve kaza öncesi
ve sonrasını sayarsak belli periyodlar ile 15 yıl tiyatro eğitimi aldım. Geçirdiğim kazadan sonra konservatuvara gitme
şansım olmadı ama uzun yıllardır başarılı spiker, soprano ve
tiyatroculardan ders alıyorum. Eğitim aldığım kişiler içinde
Ahmet Mümtaz Taylan, Ejder Akışık, Zafer Kiraz, Meltem
Cumbul gibi isimler oldu.
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Biraz da oyundan bahsedelim isterseniz… “Nihayet
Bitti” nasıl başladı?
Bir gün kitapçıda kitapları kurcalarken; Peter Turruni’nin yazdığı, Sibel Arslan Yeşilay’ın dilimize çevirdiği Nihayet Bitti adlı
oyun kitabı gözüme çarptı. 5 dakika içinde farkında olmadan
10. sayfaya gelmiştim bile. Hemen kitabı satın aldım ve eve
gidip kitabı bitirdim. Kitabı okurken nasıl oynayacağımı hayal
ediyordum bir yandan da… Sonrasında zekâsına çok güven-

diğim Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Murat Çidamlı’ya oyunu götürdüm ve birlikte çalışmayı teklif ettim. Kabul etti ve devamında oyun projesi hazırladı, ardından hazırlık süreci başladı.
Yalnız bu süreç yaklaşık 3 yılı buldu. Kısaca oyunu özetlemek
gerekirse oyun intihar etmeye niyetli bir adamın hikayesini
anlatıyor. Murat Çıdamlı oyunu fluksus akımından etkilenerek sahneye koydu. Bu akımda her şeyin sadece görüldüğü
gibi değil, başka açılardan da ele alınması hedefleniyor.

"Türkiye'de engelliler
için profesyonel sanat
eğitimi verilmeli"
Engelliler için Tiyatro yapmanın zorlukları nelerdir,
bu zorlukları aşmak için önerileriniz var mı?
Öncelikle Türkiye’de engelliler hiçbir konservatuvara kabul
edilmiyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Bunun eksikliği para
vererek ya da rica minnet ile aldığım özel dersler ile kapamak zorunda kaldım ve hala da uğraşıyorum. Hâlbuki durum yurt dışında tam tersi. Yazıştığım çoğu okul beni kabul
ediyor ancak gerekli zaman ve finansmanı ayarlamak sıkıntı.
Bence yurt dışındaki okulların bu birimlerinden örnek alınarak acilen engelliler için profesyonel sanat eğitimi verilmeye
başlanmalı ve engelli sanatçı bireyler yetiştirilmeli.
Engelli bir sanatçı olarak Türkiye’de profesyonel tiyatro yapmak nasıl bir duygu?
Engelli olarak bu ülkede yaşamak zorken engelli sanatçı olarak kendini kabul ettirmek daha da zor oldu. O yüzden bu
iş için Devlet Tiyatroları’na minnet borçluyum. Bu sektörde
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var olmak ve diğerlerine kendini kabul ettirmek çok zor ama
şunu biliyorum ki kendini bu işe adayıp konsantre olunca
seyirci taktir ediyor. Zira; bu benim Devlet Tiyatrolarında 2.
tek kişilik oyunum.
Sahneleme ve rol yorumunda karşılaştığınız zorluklar oldu mu?
Herkes kendisini tanıyan yönetmenler ile çalışmak ister. Bu
yüzden ben de Murat Çidamlı ile çalışmak istedim. Kendisini çok uzun zamandır tanıyorum. Dolayısıyla da provalarda
oyun kişisini benim engelime adapte ederken minimum
zorluklarla karşılaştık. Ayrıca kendisi benim kariyerimde ki
önemli insanlardan birisidir. Sayesinde bu oyun için şan
dersi almışlığım bile var. En önemlisi de para ile ölçülemeyecek kadar değerli katkıları oldu provalarda bana oyun-

culuk anlamında. Benim ise devamında bu işe ve seyirciye
saygımdan kaynaklanan yaptıklarım var. Örneğin oyun haftası yediğime içtiğime dikkat etmek, uykuma dikkat etmek,
alkol almamak, her oyun öncesi ezberin üzerinden geçmek,
tiyatroya vaktinde gidip sesimi ve vücudumu ısıtmak gibi…
Engelli bir sanatçı olarak bu işi yapmak isteyenlere
tavsiyeleriniz nelerdir?
Öncelikle hiçbir zaman “ben oldum” dememeli. Hiçbir
zaman her şeyi bilemeyiz ve tam öğrenemeyiz. Çok okumalılar ve yenilikleri takip etmeliler. Yapabiliyorlarsa yaratabilsinler ki diğerlerinden farkları olsun. Seyirci artık farklı
şeyler görmek, izlemek, hissetmek istiyor. Engellerini avantaja çevirip sanat ile harmanlarlarsa o zaman güzel işler
yaratabilirler… 
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10 Kasım Bizi Birleştirdi
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği kapsamında Anıtkabir
ziyareti için arkadaşlarıyla birlikte Ankara’ya gelen Berna Ülger'82,
düzenlenen organizasyonu TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat’73 ile birlikte anlattı.
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İnsanların kavşaklarda tekrar karşılaştığını dile getiren Yasemin Polat, “Berna hep çok sevdiğim bir öğrencimdi. İlişkiler,
dostluklar hep aynı yerde kalmamalı. Ankara Koleji’nden
mezun olmanın en güzel yanı da bu… Bir gün bir kavşakta
karşılaşıyorsunuz ve beraber ilerliyorsunuz. Berna ile öğretmen-öğrenci ilişkimiz bir süre sonra abla-kardeş ilişkisine
döndü. Bugün burada çok özel bir organizasyona imza attık” diyerek sözü Berna Ülger’e bıraktı.
Berna Ülger: “Biz yıllar sonra Yasemin abla ile karşılaştık ve
farklı bir ilişkimiz oldu. Ben Ankara’dan sonra İstanbul’a taşındım. Birçok dernekle, vakıfla çalıştım. Geziler, seyehatler

düzenliyoruz. Yasemin abla ile zaten görüşüyorduk. 10 Kasım vesilesi ile hem Anıtkabir ziyareti yapmayı hem de Fazıl
Say konserine gelmeyi planladık. Planımı Yasemin ablaya
anlattım. Bize okulda müze olduğunu Fazıl Say’ın ilk piyanosunun orda olduğunu ve orayı da gezebileceğimizi söyledi.
Birlikte programı organize ettik.
Anıtkabir Ziyareti
Kolejliler, Ata’mızın ölümünün 79. yılı anısına İstanbul’dan
Ankara’ya geldi.
Berna Ülger: “Her sene 10 Kasım’da Anıtkabir’de olma-
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ya özen gösteriyorum. Bu sene Anıtkabir’i çok daha coşkulu
buldum. Bu durum beni çok mutlu etti.”
Yasemin Polat’73: “Ankara Koleji 1928 yılında Türk Eğitim
Derneği’nin, Atatürk’ün işaret ederek kurduğu bir okul. Biz
bu değerlerle büyüdük ve bu değerleri bütün gücümüzle
korumaya devam ediyoruz. Eğer ben yıllarca okuduğum ve
çalıştığım okulda Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
olduysam bu Atatürk sayesinde… Bunu hiçbir zaman unutmuyorum ve unutmayacağım.”
Müzede Duygu Dolu Anlar
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın kuruluş yılı olan 1931
yılından günümüze kadar süren tarihsel birikimini gelecek
kuşaklara aktaran “Okul Müzesi”ni gezen Berna Ülger ve arkadaşları duygu dolu anlar yaşadı.
Berna Ülger: Gezimiz TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
ile birleşince ayrı bir anlam kazandı, müzeyi ilk defa gezdim.
İlkokul, ortaokul ve lise günlerim aklıma geldi. Her şey film
şeridi gibi aktı. Müzeyi gezmek çok duygu dolu ama bir o
kadar da keyifliydi. 
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Öğretmenler Günü’nde
Duygu Dolu Anlar
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, öğretmenlerimizi
ve mezunlarımızı bir araya getirdi. Kolej-IN’de kutlanan
Öğretmenler Günü’nde duygu dolu anlar yaşandı.
Değerli öğretmenlerimiz duygu ve düşüncelerini paylaştı.
Erol Şeran
“Öğretmen olmakla her zaman gurur duydum. Bugün burada olmaktan da çok mutluyum. Sizin gibi çocukların öğretmeni olmak
bence mesleklerin en şereflisi. “Dünyaya tekrar geldiğinde ne olmak isterdin?” diye sorsalar yine “öğretmen olmak isterim” derim.
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Hatice Ersözlü
“31 yıl TED Ankara Koleji lise kısmında çalışarak emekli odum. 31 yıl
boyunca buraya ait bir
öğretmen olmak, Atatürk’ün izinde öğrenciler
yetiştirmek bana hep gurur verdi. Kendi kültürümüzü çocuklara aktarma
anlamında da elimden
geleni yaptığımı düşünüyorum. Öğretmenler
Günü vesilesi ile burada
bir araya geldik. Bu organizasyonu düzenleyerek
herkesi bir araya getiren
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ne teşekkür ediyorum.”

Serdar Dilekcan
“Kolej-IN’i çok seviyorum Kolej’de 28 yıldır çalışıyorum, çok çocuk büyüttüm, düğünlerine
gittim, çocuklarını sevdim, biz çok büyük bir
aileyiz, iyi ki Kolejliyiz. Her şey çok keyifli.”
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Şadi Maral
“Öncelikle çok duygulandım, heyecanlandım… Aralıksız 30 sene boyunca başka hiçbir yerde çalışmadım.
Çocuklarım da TED Ankara
Koleji mezunu. Mezunlarımla bir araya geliyoruz,
öğrencilerim arıyorlar veya
davet ediyorlar. Kolejli olmanın ayrıcalığını büyük bir
keyifle yaşıyorum.”

400 kişinin üzerinde katılımın olduğu programda öğretmen
ve mezunlar bir araya geldi. Okul yıllarının anıldığı duygu dolu
anlara Grup Trio nostaljik şarkıları ile eşlik etti. TED Ankara Koleji
Tülin Canbolat
Öğrencilerimle, eski
arkadaşlarımla, tüm
sevdiklerimle birlikteyim. Birbirinden farklı
duygular içerisindeyim. Burası hem hüzün veren hem de çok
mutlu eden bir ortam.
Çok güzel bir atmosfer, tüm sevdiklerimi
gördüm. Her şey için
teşekkür ederim.”

İsmail Hakkı
Mengenci
“Ben TED yerine
‘Ankara Koleji’ diyenlerdenim. Çok
mutluyum; en güzel, en unutulmaz
anılarımı, en güzel
yıllarımı
burada
yaşadım. Ankara
Koleji’ne teşekkür
ediyorum.”

Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat'73'ün
de katılım sağladığı etkinlikte, Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz
zeybek oyunu gösterisi ile konuklara keyifli dakikalar yaşattı.
Yavuz Geygel
“Bugün burada güven,
huzur ve vefa
hissediyorum.
D em o k r atik ,
Cumhuriyet’e
bağlı insanlarla bir arada
olmak harika.
İyi ki Kolej var,
çok
mutluyum.”
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

HEDİYELİK EŞYA ÜRÜNLERİMİZ

Masa Bayrağı
25.00 TL

Masa Bayrağı
25.00 TL

Çekçekli Çanta
90.00 TL

Yastık
30.00 TL

Hediye Kiti
(Masa Bayrağı, Kupa, Kupa
Altlığı, Anahtarlık, Sticker,
Araba Süsü)
75.00 TL
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Ankara Koleji
Atkı
20.00 TL

Küçük havlu

Büyük havlu

10.00 TL

42.00 TL
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Sıfır Yaka K Logolu Tișört
Beyaz-Kırmızı-Lacivert
45.00 TL

V Yaka Meșale Tișört
Beyaz-Kırmızı-Lacivert
45.00 TL

Gömlek Yaka Tișört
Beyaz
25.00 TL

Kașe mont
suni deri kol

Polo yaka
3 Renk
45.00 TL

150.00 TL

Polar Sweatshirt
Beyaz-Kırmızı-Lacivert
50.00 TL

Kapșonlu Ankara Kolejliler Sweat
Beyaz-Gri-Kırmızı-Lacivert

Fermuarlı Sweatshirt
Beyaz-Lacivert

75.00 TL

60.00 TL

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için: 444 0 958
Kolej-IN Adres: Tașpınar Mah. 2800 Cadde No:5/B İncek-Gölbașı / ANKARA - 06830
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BİZDEN HABERLER

Kolejliler TV Yayında
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak daha fazla Kolejliyi
bir araya getirmek adına internet kanalımız Kolejliler TV'yi,
7 Ocak 2018’de “Kolej Sınıfı” programı ile yayın hayatına başlatacağız.
Dünyanın dört bir yanındaki mezunlarımızı fiziksel olarak
birleştirmek ne yazık ki her zaman mümkün olamıyor. Ancak gelişen teknoloji ve hepimizin de sahip olduğu sosyal
medya platformları ile bu artık çok daha kolay. Bu sebeple, Derneğimizin diğer sosyal medya hesaplarına ek olarak,
daha farklı, daha dinamik ve bir ilk olan Kolejliler TV’yi 50.
yılımızda yayın hayatına başlıyor.
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Kolejliler TV sayesinde hem birbirimizden haberdar olacağız
hem de beraber eski yılları anıp Kolej ruhunu tazeleyeceğiz.
Nasıl mı olacak? Tabii ki programımız “Kolej Sınıfı” ile…

Her programımızda ünlü bir Kolejliyi ağırlayacağız. Kendisinin
önemli hayat derslerini, hayatına yön veren olayları ve belki de
sırlarını dinleyeceğiz. Başarılarını, hayal kırıklıklarını, umutlarının
yanında çaresiz kaldığı anları, kalp kırıklıklarını ve büyük mutluluklarını soracak; onların bu tecrübelerini sizlerle paylaşacağız.
7 Ocak 2018’de yayınlanacak ilk bölümümüzde ise Fazıl Say
konuğumuzdu. Kendisi çocukluk ve gençlik yıllarını bize anlatırken, duygusal anların yanında komik dakikaları da yaşadık. Kendisine yoğun temposunda bize zaman ayırdığı için
dergimiz aracılığıyla da teşekkür etmek isteriz.
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Peki sevgili Fazıl Say bize neler anlattı?
Kolejliler TV'nin ilk programı Kolej Sınıfı'nın birinci bölüm konuğu olan Fazıl Say, Kolej'de geçirdiği yılları ve çocukluk anılarını anlattı. ''Müzik yapmak dünyaya barışı getirir'' diyen Say,
bir yaşında olduğu tavşan dudak ameliyatına değindi. Ameliyat sonrasında nefesli sazlar ile nasıl tanıştığını da aktardı.

Doyamadınız değil mi? Daha fazlası için; Fazıl Say ile Kolej
Sınıfı’nı www.kolejlilertv.com adresinden 7 Ocak 2018 tarihinden itibaren izleyebilirsiniz.

İlkokul dördüncü sınıfa kadar TED Ankara Koleji'nde okuyan Say, ilkokul sonrasında konservatuara girdi. İlkokul öğretmeni Jale İnal'ın
öğrencisi olan Say, Kolej grubuyla olan iletişiminden bahsetti.

Sizler de telefonunuzdan, tabletinizden ya da masa başında
bilgisayarınızın ekranından Bizlere katılabilirseniz seviniriz.
Unutmayın Kolejliler TV sizin kanalınız…

Bu arada; Kolejliler TV ekibi olarak sonraki bölümler için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.
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Bir Millete Adanmış Hayat;
Mustafa Kemal Atatürk
İ.Açelya ALTAN’00
Bir insan kendini neye adar? Başka bir değişle hayatınızı gözden geçirdiğinizde siz bir şeye kendinizi adadınız mı? Bunun
cevabını vermeden önce “adamak” kelimesinin Türk Dil Kurumu’ndaki anlamına bakmak gerekir sanıyorum. “Kutsal
saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek üzere söz vermek.” Daha birçok anlamı olsa da sorumun kapsadığı mana
yukarıdaki olduğundan diğerlerini belirtmiyorum. Şimdi
tekrar düşünün sorumu ve öyle cevaplayın lütfen ama acele
etmeyin. “Siz hiç hayatınızı bir şeye adadınız mı? Bir millete
ve bir milletin özgürlüğüne?...”
Sorumun cevabını düşünürken, biraz tarihin tozlu sayfalarına götürmek istiyorum sizleri. Hayatını ülkesine, milletine ve
milletinin özgürlüğüne adayan bir adamın; Mustafa Kemal’in
hikayesine…
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Yıl 1881, sarı saçlı ve mavi gözlü bir oğlan doğar Selanik’te.
Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey’dir. Bu küçük
oğlan hem anne hem de baba tarafından “evladı fatihan”dır;
yani Rumeli’nin fethinden sonra buraların Türkleşmesi için
Konya ve Karaman bölgesinden göç ettirilip, iskân edilen
Türk boylarından. Toplam altı kardeş olmalarına rağmen, iki
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bul’da Kuleli Askerî Lisesi’ne devam etmek ister. Zübeyde
Hanım deniz gözlü biricik oğlunun dizinin dibinde oturmasını dilese de dinlemez Mustafa Kemal. Subay olacak, ülkesine hizmet edecektir. Ne var ki hocası olan subay Hasan Bey
ile bir konuşmalarında, Hasan Bey Manastır Askeri İdadisi’ne
gitmesini tavsiye etmiş ve Mustafa Kemal, Hasan Bey’i dinleyerek bu okula başlamıştır. Yatılı ve daha üstün dereceli bir
okulun hayat ve öğretim şartlarına kısa sürede uyum göstermiş ve aile hayatından uzak geçecek ömrüne adım atmıştır.
Mülki ve Askeri Rüştiyesi’nin bitmesi, ardından Harp Okulu
sonrasında Harp Akademisi’ni de başarıyla tamamlamış, ilk
stajını yapmak üzere Şam’da bulunan 5. Orduya atanmıştır.
Görev yerinin Şam olması, O’nun vizyonunu geliştirmiş, Osmanlı İmparatorluğu’nun içindeki tehlikeli durumu gözlemleme fırsatı vermiştir.

ağabeyi (Ahmet ve Ömer) ve ablası Fatma salgın hastalıktan
çocuk yaşlarda vefat etmişlerdir.

1907’den 1914 Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına kadar;
çatırdamaya başlayan Osmanlı İmparatorluğu’nda çıkan birçok isyanı bastırmak için görevlendirilmiş ve başarılı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı başladığı esnada Sofya’da askeri
ataşelik yapmakta olan Mustafa Kemal, ülkesi için “arkadaşlarıyla” beraber savaşmak istemiştir. Bunun üzerine 1915 yılında Çanakkale Savaşı’nda komutan olarak görevlendirilmiş
ve Türk Ordusu'nun “kazanamayacağı” düşünülen bu cephe
de başarı elde ederek, efsane yaratmıştır.

Mustafa Kemal, ilkokul çağına geldiğinde hangi okula gideceği tartışılmaya başlanmıştır. Mustafa Kemal o günlerin
şartlarında daha modern eğitim veren Selanik’in ünlü öğretmenlerinden ve eğitimcilerinden Şemsi Efendi’nin okuluna
gitmek isterken, annesi Zübeyde Hanım ise Hafız Mehmet
Efendi’nin Mahalle Mektebine başlamasını istemektedir. Nitekim sonunda annesinin isteği olur ve dini eğitim ağırlıklı
olan mahalle mektebine başlar. Ne var ki Mustafa Kemal sevmemiştir bu okulu. Babasının desteğini ve onayını alarak birkaç gün sonra Şemsi Efendi’nin öğretim yaptığı okula geçiş
yapmış ve babası vefat edinceye kadar da devam etmiştir.
Çocuk yaşta babasını kaybeden küçük Mustafa, kardeşleri
ve annesi Zübeyde Hanım ile beraber dayısının yanına; çiftliğe taşınır. Eğitimine ara vermek zorunda kalmış, dayısının
çiftliğinde çalışmaya, dayısına yardımcı olmaya başlamıştır.
Edindiği kitapları boş zamanlarında okumuş, ara verdiği eğitime bir nebze olsun tamamlaya çalışmıştır. Altı ay sonunda
annesi Zübeyde Hanım öğrenmeye ve araştırmaya kendini
adamış oğluna dayanamaz ve O’nu Mülkiye Rüştiyesi (ortaokul) okuması için teyzesinin yanına gönderir.
Mustafa Kemal Mülkiye Rüştiyesi’ni tamamlarken, İstan-

Çanakkale Zaferi ile Mustafa Kemal, halk tarafından tanınan
ve sevilen bir kahraman olmuştur. “Anafartalar Kahramanı”
olarak anılmaya başlanmıştır.
1916’da Doğu Cephesinde Rus saldırılarını durdurmuş, Muş’u
ve Bitlis’i düşman işgalinden kurtarmıştır. 1917’de ise Yıldırım
Orduları Grubu Komutanlığına bağlı 7’inci Ordu Komutanlığına atanmış olsa da General Falkenhein ile anlaşmazlığa
düşmüş ve görevinden istifa etmiş, Kasım 1917’de Genel
Karargâhta görevlendirilmiştir. Bu görevi esnasında Veliaht
Vahdettin ile yakınlık kurmuş, Almanya’ya seyahatlerinde ise
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genç Veliaht ’a ülkenin durumu ile ilgili düşüncelerini ve çekincelerini açma fırsatı bulmuştur. Genç Veliaht Vahdettin'in,
Mustafa Kemal’in düşüncelerini dikkatle dinlediğini bilsek
de, bu düşünceleri uygulayamadığı veya uygulatamadığını
30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Mütarekesi’nin ve sonrasında 1920’de Sevr Anlaşması’nın yıkıcı maddelerini Osmanlı
İmparatorluğunun kabul etmesiyle görmekteyiz.
Yenilgi yüzü görmeyen komutan Mustafa Kemal, 13 Kasım
1918’de İstanbul’a gelmiş, Boğaz'daki işgal donanmasını
görmüş ve gözleri yaşla gemileri izleyen yaverine “Geldikleri
gibi giderler” diyerek ülkesinin bağımsızlığına kendini adamıştır öncelikle.

Mondros Mütarekesi şartlarına uymayan İtilaf Devletleri,
Anadolu’nun çeşitli bölgelerini işgal etmekte, bölge halklarına zulüm etmektedir. Ne var ki İstanbul Hükümeti bu işgallere ve zulümlere gerekli cevabı vermemekte, resmen göz
yummaktadır. İstanbul’un sessizliği tepkilere sebep olmakta, işgal bölgelerinde başlangıçta yer yer görünen direniş
hareketleri Anadolu’nun her tarafına yayılmıştır. Altı ay boyunca İstanbul’da kalan Mustafa Kemal, çözümü İstanbul’da
bulamayacağına kanaat getirerek Anadolu’ya gitmeye karar
vermiştir? Ama nasıl?

Belki de kaderin ağlarını örmesi ifadesi doğru olur bu noktada; Karadeniz Bölgesinde Pontusçu Rumlara karşı Türk
direnişinin artmasıyla İngilizler, İstanbul Hükümetinden bölgenin güvenliğinin sağlanmasını istemiştir. Mustafa Kemal,
bu fırsatı kaçırmayarak ‘buradaki Türk direnişini’ kontrol altına almak, huzur ve asayişi sağlamak adına 16 Mayıs 1919
tarihinde Samsun’a hareket etmiştir. Aklında Türk direnişini
kontrol altına almak değil, desteklemek ve bir çığ gibi büyümesini sağlamak vardır. Nitekim 19 Mayıs 1919 tarihinde
Samsun’a varmış, görüşmeler ve toplantılar yapmış, durumun İngilizlerin anlattığının aksine Rumların bölge halkına
zulmettiğini görmüştür. Bölge de Rum hareketini engelleyip kontrol altına aldıktan hemen sonra Amasya’ya hareket
etmiş ve 22 Haziran 1919 tarihinde “Kurtuluş Savaşı’nın” ilk
adımı olan Amasya Genelgesini yayınlamıştır.

3 Temmuz 1919 tarihinde Sivas üzerinden Erzurum’a gelen
Mustafa Kemal milli mücadele fikrini yaymak amacıyla burada da görüşmeler yapar. Nitekim 1894’ten bu yana hayatını
adadığı askerlik mesleğinden istifa ederek Erzurum Kongresini gerçekleştirir. Erzurum Kongresi’nin ardından 4-11
Eylül tarihlerinde yapılan Sivas Kongresi ardından 27 Aralık
1919’da Ankara’ya gelmiş ve 23 Nisan 1923’de Büyük Millet
Meclisinin açılmıştır.
Kurtuluş Savaşı'nda, Doğu Anadolu'da Ermenilere, Güneydoğu Anadolu'da İngiliz ve Fransızlara, Akdeniz bölgesinde
İtalyanlara, Batı Anadolu'da ise Yunanlara karşı mücadele
edilmiş, bu mücadeleler içerisinde Mustafa Kemal, Büyük
Millet Meclisi tarafından 5 Ağustos 1921'de Başkomutan
olarak Türk ordusunun başına geçmek üzere görevlendirilmiştir. Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi
sonucunda Kurtuluş Savaşı'nın askerî safhası sona ermiş, barış görüşmeleri başlamıştır.
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20 Kasım 1922 günü toplanan Lozan Barış Konferansı çetin
sürmüş, hatta ara verilmiş, 24 Temmuz 1923 yılında sonuç-
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Bundan sonra ki adım devleti modernleşmesi ve yüzyıllar
boyunca eğitim alamayan milletin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasını sağlamaktır. Zaman kaybetmeden gerekli
inkılâplar yapılmaya başlanmıştır. Bu inkılâpların arasında;
tekke ve zaviyeler ve türbelerin kapatılması, Şeriye ve Evkaf
Vekâletinin kaldırılması, Laik devlet prensibinin kabul edilerek din ve devlet işlerinin kesin olarak birbirinden ayrılması,
Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi sıralanabilir.

lanmıştır. Bu anlaşma ile yeni Türkiye Devleti’nin bağımsızlığını tüm dünya kabul etmiş, milli sınırlarımız çizilmiş,
Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma pürüzler temizlenirken, imparatorluğun ipini çeken kapitülasyonlar ortadan
kaldırılmıştır. 29 Ekim 1923’te TBMM tarafından kabul edilen
anayasa değişikliği ile Cumhuriyet ilan edilirken, Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa ise oy birliği ile Cumhurbaşkanı
seçilmiştir.

Bunlarla beraber Türk tarihini ve dilini doğru araştırmak ve
halkı bilgilendirmek amacıyla Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil
Kurumu kurulmuş, çağdaş eğitimi ilke edinmiş okullar açılarak Medreseler kapatılmıştır. Eğitim ve öğretimde de laik ve
milli bir yol takip edilmiştir. Arap harfleri yerini Latin harflerine bırakmış, öğrenmesi kolay Latin harfleri sayesinde halkın
okuma yazma oranı arttırılmıştır.

Üniversitelerde büyük bir reform gerçekleştirilerek, dönem
ihtiyacına göre fakülteler ve kürsüler açılmıştır. Takvim, saat,
rakam ve ölçülerde uluslararası terim ve birimler kabul edilmiştir.
Cumhuriyet’in ilanı ile büyük bir siyasi inkılâp gerçekleşirken, devlet örgütü ve toplum yönetiminin de çağdaş devlet
anlayışına uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu
sebeple 3 Mart 1924 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ile hiçbir anlamı kalmayan, aksine yabancı ülkelerin kontrolünde
olmasından ötürü tehlikeli hale gelen halifelik kaldırılmıştır.

Bunların yanı sıra belki de ülke için en önemli reformlardan
biri de hukuk alanında yapılmış ve Türk kadınına seçme ve
seçilme hakkı tanınmıştır.
Savaştan yeni çıkmış, ekonomik sıkıntılar içinde ve kısıtlı imkanlara sahip genç Türkiye Cumhuriyet’inin tabii ki ekonomik alanlarda da reformlara ihtiyacı vardır. 1923 yılında ülke
topraklarımızda ilk defa bir iktisat kongresi yapılarak, ekonomik problemler tartışılmış ve olası çözümler konuşulmuştur.
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Özetlemek gerekirse, Cumhuriyetin ilanı ile ülke baştan
ayağa yenilenebilmesi için çalışmalar başlamış ve başarıyla
sonuçlanmıştır.

sorduğum soruyu kendimi de içine katarak tekrar sormak
istiyorum izninizle; biz hiç kendimizi Mustafa Kemal Atatürk
gibi ülkemize, milletimize adadık mı? Ya da O’nu anlamaya… Bilemiyorum…
Sürçü lisan ettiysem affola.

Yıl 1937… Onlarca savaş, onlarca mücadele, özveri sonrasında Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığı bozulmaya başlamasına rağmen, Hatay’ın vatanımıza dahil edilmesi için
çalışmalarına devam etmiştir. Rahatsızlığı 1938 yılında daha
da belirginleşmiş ve son günlerini Dolmabahçe sarayında
doktorların gözetiminde geçirmiştir.
10 Kasım 1938 Perşembe günü saat dokuzu beş geçe (hayatını bir millete, bu milletin özgürlüğüne ve çağdaş medeniyetler seviyesine gelebilmesine adamış) Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk hayata gözlerini kapamıştır.
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1881’de başlamış ve 1938 yılında son bulmuş 57 yıllık başarılarla dolu bir hayatı birkaç sayfaya sığdırmak ne kadar doğru
ya da mümkün emin değilim ancak makalemin başında size
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GEZİ REHBERİ

İnceburun

42°C Kuzey Enlemi
Arama motorunda Sinop’u aratırsanız, Türkiye’nin en mutlu insanlarının yaşadığı şehir
olarak karşınıza çıkar. Şehri gezip görünce bu söylemin haklılık payı olduğunu düşünüyor
insan. Oldukça küçük olmasına rağmen bitmeyen güzelliklere sahip bir Karadeniz şehri
Sinop, bu özellikleriyle de bir haftasonu gezisi için programınıza girmeyi hak ediyor.

Başak Erman’12
Hamsilos

Bir fıçının içinde yaşamasıyla tanınan filazof Diyojen MÖ. 412’de
burada doğmuş. İnsanların yaşamak için maddi ihtiyacı olmadığını düşünen filozof, son kalan eşyası olan bir su tasını avuçlarının da aynı işlevi göreceğini fark edince atmış ve hiçbir eşyası
olmadan hayatına devam etmiş. Şehri gezerken Diyojen heykeline ve özlü sözlerine sık sık rastlıyorsunuz. Kim bilir, belki de
Sinopluların mutluluklarının kaynağı hiçbir şeyi olmadan mutlu
olmayı başaran Diyojen’den geliyordur.
Zamanda biraz daha ilerleyince sıra Sinop cezaevine geliyor.
Evliya Çelebi 1600 senesinde Sinop’ta bulunmuş ve Seyahatname’de cezaevini şu sözlerle anlatmış:
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“Dev gibi gardiyanlar kolları demir parmaklıklara
bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice
azılı mahkumlar vardır. Burçları da gardiyanlar
ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun değil mahkum
kaçırtmak değil kuş bile uçurtmazlar.”
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1999 yılında kapatılarak müzeye dönüştürülen cezaevinin üç
tarafı denizle çevrili. Sabahattin Ali’nin kaldığı kısım cezaevinin
ayrı bir bölümünde yer alıyor. Bir yıldan az bir süreyi burada
geçirmesine rağmen “Aldırma Gönül” ve “Kuyucaklı Yusuf” gibi
pek çok değerli eseri buradayken yazmış. Cezaevinin bu bölümünde Sabahattin Ali’nin fotoğrafları ve şiirleri sergilenmekte.
Gezerken fonda çalan Aldırma Gönül, Melankoli ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi şarkılar cezaevinin duvarlarına sinmiş tüm hisleri insanın içine çekmesini sağlıyor ve geziyi farklı
bir boyuta taşıyor.

“Dışarda deli dalgalar,
Gelip duvarları yalar,
Seni bu sesler oyalar,
Aldırma gönül, aldırma”
Sinop’ta gezilebilinecek bir diğer müze ise Arkeoloji Müzesi.
Müzede mozaik eserler, Tunç Çağı’ndan Bizans dönemine kadar uzanan tarihi buluntular, amphoralar sergilenmekte. Müzeyi
gezmek, özellikle arkeoloji tutkunları için oldukça cazip bir seçenek olabilir.
Her ne kadar Sinop denince akla ilk gelen cezaevi olsa da Sinop’un en önemli noktası 42 derece Kuzey Enlemi’nde bulanan
Türkiye’nin en Kuzey noktası İnceburun. Arabadan iner inmez
yüzünüze deniz havasının çarptığı etkileyici bir manzaraya ev

sahipliği yapıyor İnceburun. Yüksek kayaların üstünden dalgaların kayalara çarparak çıkardığı sesi dinleyip sonsuza uzanan
siyah denizi izlemek huzur veriyor insana. İnceburun’u daha da
güzel hale getiren bir başka şey ise deniz feneri. Siyah kayaların
ve dalgalı denizin yarattığı karamsar havayı sevimli bir hale getirmeyi başarıyor fener.
Sinop’ta izlemeye doyulamayacak bir başka yer ise Hamsilos
fiyordu. Fiyord; denizin ince kıvrımlar halinde karanın iç taraflarına kadar ilerlemesiyle oluşan körfezlere verilen isim. Türkiye’nin tek fiyordu olan Hamsilos ormanın içinde yer alıyor ve
Türkiye’de oksijenin en bol olduğu nokta olarak gösteriliyor. İnceburun’nun kasvetli havasıyla kıyaslayınca daha çok Akdeniz’i,
Ege’yi andıran canlı renkleri barındırıyor.
Erfelek Şelaleri ise Sinop’un ev sahipliği yaptığı başka bir muhteşem yer. Söylenenlere göre 1997’de Erfelek Barajı yapılırken
tesadüfen bulunmuş; 28 şelaleden oluşuyor. Şelalelerin en büyüğü rotanın başlangıcında yer alıyor, diğerlerine ulaşmak için
2-3 saat süren bir yürüyüş -kimi zamansa tırmanış- yapmak gerekiyor. Erfelek, yeşille mavinin buluştuğu, şelalelerin ışık oyunları yaptığı görsel bir şölen.
Sinop gezisini kısaca özetleyecek olursak, suyun ve yeşilin her
çeşidini barındıran, sabahları sizi martı ve taka sesleriyle uyandıran, karmaşadan çok uzakta bir gezi vadediyor. Tüm bunların
yanı sıra muhteşem Sinop mantısı ve Nokulu’yla midenize de
hitap ediyor. 

Liman 2

Erfelek
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“Devir Değişti,
Artık Satış
Eskisinden
Daha Zor”
Milenyum çağının gözde mesleklerinden birisi olan “satış alanı” üzerine kariyerini tamamlayan Ali Kirman’70 (ortaokul); konuşma sanatını, beden dilinin
yansımalarını ve insan ilişkilerinde yüz
yüze iletişimin önemini Kolejliler Dergisi okurları için anlattı.
Açelya Altan’00
Öncelikle Ali Kirman’ı sizden dinleyebilir miyiz?
Ankara doğumluyum. Ortaokul yıllarında TED Ankara Koleji’ne başladım ve gerçek bir Kolejli oldum. Babam işlerini
İstanbul’a taşımak durumunda kaldı. Bizde İstanbul’a taşındık. Orada İngiliz Erkek Lisesi’ne başladım. Daha sonra
İngiltere’ye gittim. University Of The West Of England’da
Ekonomi okudum. Ardından Türkiye’ye geldim ve Koç Grubu’na bağlı Beko’da işe başladım.
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Milenyum çağının belki de en gözde işlerinden
birisi olan “satış” üzerine kitaplar yazıyorsunuz,
konferanslar veriyorsunuz… Siz bu yolculuğa nasıl
başladınız?
Benim hayatım Beko’da satışla başladı. Yönetici olmak istiyordum, Koç Grubun’daki büyüklerim, yöneticilerim bana
buna giden yolun başarılarıma bağlı olduğunu söylediler.
Koç Grubu ağırlıklı olarak ticari bir grup ve satış çok önemli.
Benim Beko’da başlayan kariyerim daha sonra satış ve pazarlama alanında devam etti. Satış temsilciliğinden ekip yöneticiliğine kadar yükseldim. İlaç sektöründe satış ekibine
eğitimler veriliyordu. Bu eğitimlerde –bir ürün grubundan
sorumlu olarak- ben de kendi ürünlerim hakkında bilgi veriyordum. O sırada eğitimciler bu konuda iyi olduğumu,
gruba güzel hitap ettiğimi, bilgileri çok iyi aktardığımı ve
hitabet yeteneğimin olduğunu söylediler. Bu durum benim içimde bir ışık yaktı. Kendi kariyerimi hep satış içerisin-

Ali Kirman

de devam ettirdim. Kendi işimi kurup satış eğitimleri vermeye başladım. Altı yıl sonra artık bir kitap yazma zamanım
geldi diyerek ilk kitabımı çıkardım. Türkiye’nin en çok satan
ve bir Türk yazar tarafından yazılan ilk satış kitabı olan, “Satışta Profesyonellik” kitabını çıkardım.
Satışta profesyonel olmak kadar bunu herkesin yapabileceğini anlatmak da zor. Seminerlerinizde nelerle karşılaşıyorsunuz? Seminer sonrasından insanlardan ne gibi dönüşler alıyorsunuz?
Ben bu eğitimleri 27 yıldır veriyorum. Satış çok zor bir meslek ama insanı motive eden, besleyen ve başarılarını hızlı
bir şekilde görüp sonuç alabileceği bir meslek. Bu işteki
kişilerin, mesleklerini bırakmamaları ve alanlarında yükselmeleri için yıllardır gayret ediyorum, onlara yol gösteriyorum. Özellikle yeni başlayanlarda bu mesleğe karşı sevginin
ve öz güvenin geliştiğini ve mesleklerine, satış hedeflerine
daha çok bağlandıklarını görüyorum.

“Beden dili iletişimde
önemli rol oynuyor”
Satış için insan ilişkilerinin en üst noktada olması,
algıların sürekli açık olması gerekiyor. Beden dilinden, soru sorma sanatına kadar farklı teknikleri var.
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Bu tekniklerden birkaç tanesini bizimle paylaşır mısınız?
Satışta karşı tarafla bir diyaloğa giriyorsunuz ve karşılıklı kazanabileceğiniz ticari bir anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz.
Ticari birliktelik geliştiriyorsunuz. Nörobilim insanın genellikle duygularıyla hareket eden bir kişi olduğunu söylüyor.
Bu durumu dünya kabul etti. Sizin beden dilinizle karşı tarafa aktardığınız duygularınız, iletişiminizde çok önemli rol
oynuyor.

“Motosikletle birlikte yeni
bir boyuta girdim”
İlk kitabınız yayınlandığında ve ilk seminerinizi verdiğinizde neler hissettiniz?
Lise yıllarımda kompozisyondan zor geçerdim. İlk kitabımı
yazdığımda çok titizlenmiştim ve çok merak ediyordum.
Kitabı yazmam iki yıl sürdü. Bu işi bilen ve mesleğin içinde
olmayan ama çok kitap okuyan büyüklerimden çok güzel
dönüşler aldım. Kitabım ilk çıktığında uçakla seyahat ediyordum. Okuma kitabı olarak yanıma aldım. Kitabın kapağında kendi fotoğrafım vardı, açıkçası o an biraz utandım

(gülümsüyor). Kendi kitabımı okurken her okuduğum satırda mutlu oldum. İyi ki yazmışım diye geçirdim içimden…
İlk seminerimin üzerinden uzun yıllar geçti. İlk seminerimde o kadar mutlu oldum ki ardından binlerce seminer düzenledim…
İş hayatınızın dışında boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de motosiklet tutkunuz var.
Heyecanı ve adrenalini seviyorsunuz sanırım…
Aslında son derece güvenlikçi bir kişiyim. Motor, arabaya
oranla teknik açıdan kaza riski daha yüksek bir araç. Buna
rağmen 50 yaşımda motor sürüş eğitimi ve ehliyeti aldım.
Kendimi aştığımı, yeni bir boyuta girdiğimi düşünüyorum.
Motosiklet bütün hayata bakış açımı değiştirdi. Hayata
bağlanmamda ve genç kalmamda büyük faktör oynadığını
düşünüyorum. Sürat yapmıyorum ama çok geziyorum. Mesela motosikletle Avrupa turuna çıktım. Çok ilginç hatıralarım var. Bir gün arkadaşlarımla birlikte İspanya seyahatine
çıkmıştık, on bin kilometrelik bir parkur. Türkiye’de bir avuç
insanın yaptığı bir seyahattir. Beş farklı ülkede yirmi yedi
otelde kalarak tamamladık yolculuğumuzu. Çok uzun ama
inanılmaz bir yolculuktu. Fransa’ya giderken otobanda bir
benzinlikte motosikletli bir grup ile karşılaştık ve mu-
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habbet etmeye başladık. Her biri Almanya, Fransa gibi farklı
Avrupa ülkelerinden geliyordu. Haritadan geldikleri yeri
göstererek ne kadar uzun bir yolculuk yaptıklarını anlatıp,
övündüler. Sonra bize sordular "Siz nereden geliyorsunuz?"
diye. Türkiye’den geldiğimizi ve gezdiğimiz yerleri gösterdik. Uzun ve yorucu bir yolculuk olduğu için çok şaşırarak
bizi tebrik ettiler, hayranlıkla baktılar, haçlarını çıkararak saygı gösterdiler. Güzel bir anıydı… (gülümsüyor)
Okul yıllarında gitar çaldığınızı, bir müzik grubunuz
olduğunu biliyoruz…
Babam klasik müziği çok severdi, onunla birlikte küçükken
konsere çok giderdim. Ortaokul birinci sınıftayken klasik gitar derslerine başladım. Gitar benim hayatımın bir parçası
oldu. Latin müziğine ayrı bir ilgim var. Latin müziği popüler
olduktan sonra danslar başladı. Bir süre sonra ben de salsa,

bachata, rumba ve bolero yapmaya başladım. İyi bir partner bulursam tango ile devam edeceğim (gülümsüyor).
Kolej sıralarında otururken hayalinizde hangi meslek vardı?
Üstünden çok zaman geçti, çok fazla hatırlamıyorum açıkçası. Sanırım doktorluk istiyordum. Ama ben bu isteğimi
fark ettiğimde artık çok geçti. Doktorlara büyük bir saygı
duyuyorum ve değer veriyorum. İnsanları tedavi edebilmek
mükemmel bir duygu olmalı… O zamanlara dönebilseydim tıp okuyup iyi bir doktor olurdum diye düşünüyorum.
Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Okulumuzun orada Kurtuluş Parkı vardı. Bir koşu düzenlendi. Ben de atletizm grubundaydım. Atletizmde yer aldığım
için ben de koşuda yerimi aldım. Koşu başladı… Parkın bir
köşesine gittik parkuru bitirdik tekrar başladığımız yere geri
döneceğiz. Ben kendimi pazar yerinde buldum. Üstümde
spor kıyafetler var tabi, herkes bana bakıyor. Düz mü gideceğim geri mi gideceğim bilmiyorum. "Kurtuluş Parkı ne tarafta kaldı?" diye sormaya başladım. Geri döndüm parkuru
tamamladım ama baya arka sıralarda (gülümsüyor).
Bir ara da voleybola merak sardım. Okulumuz hocalarından
Orhan Oruç beni voleybol takımına aldı. Antrenman yapılırken bir gün bana “Sana bir görev vereceğim” dedi. “Nedir hocam?” dedim. “Kızların maçı var sen oraya koç olarak
çıkacaksın” dedi. Oradaki havamı düşünebiliyor musunuz?
Okulun spor salonuna koç olarak kızlarla çıkıyorum. Bütün
arkadaşlarım beni yukardan balkondan izliyor. O zaman
okul koçlukları çok özeldi. Alkışlar ıslıklar… Orada bir an bulutların üstüne yükselmiştim. (gülümsüyor)
73’ler olarak birbirinize çok bağlı bir ekipsiniz. Her
ay toplanıyorsunuz. Genç nesillere ne önerirsiniz?
73 mezunları olarak bunu nasıl başardınız?
Dünya çok büyük bir değişim içinde. Dünyadaki şartlar insanların ilişkilerini etkiliyor. Elektronik çağ, insanları birbirlerine fiziksel olarak ihtiyaç duymadan elektronik olarak iletişim kurmalarının yeterli olacağını söylüyor. Sık sık buluşun,
birbirinize dokunun, yüz yüze canlı iletişim kurun. Birlikte
gezilere çıkın, aktivitelere katılın. Ne kadar çok fiziksel birlikte olursanız dünyanın ayrıştıran teknolojisine o kadar karşı
gelmiş olursunuz. En azından mesaj atmak yerine birbirinizi
telefonla arayın. Beden dili çok etkili ama bizim sesimizde
duygularımız var. En basitinden birisinden konum isterken
arayıp isteyin. Farklı sohbetler gerçekleşecektir. Bu sohbetler sizin gününüzün daha güzel geçmesini sağlayacaktır.
Elektronik mesajlarla yetinmeyin.
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Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Biz Kolejliler olarak büyük bir camiayız. Benim ablam da bu
camiadan mezun oldu. Çok gurur verici bir grubuz. Umarım TED ve Ankara Koleji her zaman olur ve gelecekte bu
ülke için birbirini seven ülkesini seven gençler yetiştirmeye
devam eder. 

)

.
. .
KOLEJ-IN'DE ÇOCUK
JIMNASTIGI
.
DERSLERI BASLIYOR
,
Çocuklarımız jimnastik dersi ile denge, kuvvet ve esneklik
kazanırken bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanmayı öğreniyor.
Derslerimiz Cumartesi - Pazar günleri yapılacaktır.

4-8 yaş arası çocuklar katılabilir
* Dersimiz en az 12 kişinin katılım göstermesi halinde açılacaktır.
* Ders ücretimiz aylık 170 TL’dir.
* Ders süremiz aylık 8 saattir.

Yer: Kolej-IN
Bilgi ve Kayıt için: 444 0 958
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ÇOCUK - ADV

Çocuklarda Yatak
Islatma (Enürezis)
Çocuklarda idrar kaçırmanın
birden fazla nedeni olabilir.
Doç.Dr.Pınar Işık Ağras
Güven Hastanesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları ve Çocuk Nefroloji Uzmanı
Çocuklarda yatak ıslatma (Enürezis) tanım olarak 5 yaş üstündeki bir çocuğun uyku sırasında haftada bir-iki kezden
fazla, istem dışı idrar kaçırmasıdır. Bazı çocukların gündüz
uyanıkken de idrar kaçırdıkları gözlemlenmektedir.
5 yaşındaki çocukların %20’si, 7 yaşındaki çocukların %10’u,
ergenlik çağındaki çocukların %1-2’si yatak ıslatma sorunu
yaşamaktadır. Ancak hastaların doktora başvurması bazen geç olmaktadır. Bunun bir nedeni; çocuklarda yatak
ıslatmanın doğal karşılanması, ailedeki diğer çocuklarda
yatak ıslatan başka bireyler varsa bir yaşta düzeleceğinin
umulmasıdır. Diğer bir neden ise, çocuğun ve ailenin olayı
utanç verici bulmasıdır. Doktora geç başvurma nedeni ile
çocuklar yıllarca yatak ıslatmanın yarattığı çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Hatta çocuklarda yatak ıslatma yerleşerek, ileride bu durum düzelse bile psikolojik ve sosyal
sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklarda yatak
ıslatmaya neden olan, tek bir faktör değildir, birden fazla
etken söz konusudur. İdrar kaçırma sorunu olan her çocuğun öncelikle idrar yolu enfeksiyonu, böbrek hastalıkları,
mesane ile ilgili problemleri veya çocukluk çağı diyabeti
gibi tedavi edilmesi gereken başka bir hastalığının
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu nedenle,
bu çocukların mutlaka çocuk sağlığı hastalıkları uzmanlarınca değerlendirilmesi gerekir. Çoğunlukla olayın sadece psikolojik
olduğunun düşünülmesi, yukarıda sayılan
hastalıkların belirlenme süreçlerini güçleştirmektedir. Gerekli tetkiklerle başka bir
hastalık olmadığından emin olunduktan
sonra, çocuklarda yatak ıslatmanın tedavisine geçilir.
Aile Hikayesi Mutlaka Uzmanlar
İle Paylaşılmalı
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mediği sık sorulan bir sorudur. Bazı hastalıklarda olduğu
gibi birebir genetik geçiş olmamakla birlikte, yatak ıslatma sorunu olan çocukların aile hikayeleri incelendiğinde,
%60-80 oranında idrar kaçırma öyküsü olduğu gözler
önüne serilmektedir. Hem anne hem babasında çocukken
yatak ıslatma problemi olan çocukların yaklaşık %75’inde
bu rahatsızlık tespit edilirken sadece bir ebeveynde varsa
% 40’lık bir oranda yatak ıslatma görülür.
Bu çocuklardaki en belirgin sorun, çocuğun uykuda mesane doluluğunu hissedememesi ve tuvalete gitmek
üzere uyanamamasıdır. Gece çıkarılan idrar miktarının
fazla olması veya mesane ile ilgili bazı değişiklikler de bu
çocuklarda saptanabilen diğer sorunlardır. Bunlardan hangilerinin çocukta mevcut olduğu, uygun tanı yöntemleri
kullanılarak saptanmalıdır.
Olayın psikolojik olup olmadığı da ailelerin merak ettiği bir
konudur. Yapılan çalışmalar enürezisli çocuklardaki psikolojik etkilerin, idrar kaçırma probleminde ikincil olduğunu
göstermiştir.
Tedavi tek bir ilaçla kesinlikle mümkün değildir.
Çocuğun tedaviye katılması, duyduğu utanç
ve suçluluk duygusunun ortadan kaldırılması
gerekmektedir, bu sorundan kurtulmayı istemesi sağlanmalıdır. Çocuğa, bu durumun
neden kaynaklandığı ve tedavinin nasıl olacağı, yaşına uygun bir şekilde anlatılmalıdır.
Çocuk asla bu sorun nedeni ile cezalandırılmamalı, hatta düzelme konusunda attığı her
adım ödüllendirilmelidir.
Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Tedavide öncelikle gündüz tuvalete
gitme alışkanlığı düzenlenmeli,

Bu durumun aileden geçip geç-

Pınar Işık Ağras
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idrar tutma alışkanlığı kırılmalı, düzenli mesane boşaltımı
sağlanmalıdır. Gece uyanmalarını azaltmak ve tedavi başarısını artırmak için uyku öncesi sulu gıda alımı kısıtlanmalıdır. Tedavide bugün en çok kullanılan yöntem; alarm
tedavisi ile çocuğun gece mesane doluluğunu hissederek
uyanmasının öğretilmesidir. Hastanın bu tedavi ile en az
3-6 ay izlenmesi, düzenli kontrollerin sağlanması önemlidir. Bunun yanı sıra gece idrar miktarını azaltmaya yönelik
ilaçlar kullanılmaktadır.
Çocuk ve ailenin, sorunu tam olarak anlayamaması ve tedaviye katılmaması durumunda uygulanan tedavi başarısız
olmakta veya tedavi sonlandırıldığında belirtiler tekrarlamaktadır.

Bu nedenle, gece idrar kaçıran çocuğun tedavisinde deneyimli bir sağlık ekibinin çocuk ve aileye zaman ayırarak,
gerekli eğitimi vermesi gerekmektedir. Çocuğun günlük yaşamında konu ile ilgili davranışları düzenlemesi çok önemlidir. Bunun yanı sıra, hastanın durumuna en uygun medikal
tedavi yönteminin, zamanı, devam etme süresi veya gösterdiği değişiklikler de tedavi sürecinde izlenmelidir.
Sonuç olarak, idrar kaçırmanın gizlenecek bir sorun olmadığı, mutlaka bu konuda deneyimli hekime başvurulması
gerektiği unutulmamalıdır. Tedavide çocuk, aile ve hekimin, bilinçli ve uyumlu bir şekilde çalışması uygun tedaviyi beraberinde getirerek daha etkinli bir sonuç alınmasını
sağlamaktadır. 
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Beden ve Zihnin Ruh Birliği
Beril Çavuşoğlu’91

Yoganın anlamı “birleştirmek, bütünleştirmek”tir. Beden,
zihin ve ruh birliğidir. Kişi kendi içinde birliği yaşadıkça bütünle de bir olur. Kendini tanıdıkça, hayatı ve hayatın anlamını fark ettikçe, çevresini, insanları, bütünü görmeye, anlamaya başlar insan. Var oluşu öğrenir, anlar ve ona uyumlu,
çok daha huzurlu yaşar.
Günümüzde birçoğumuz vücudumuzdan, zihnimizden,
ruhumuzdan bihaber, bağlantısız yaşıyoruz. Otomatik pilota alınmış, farkındalığı düşük hayatlar yaşıyoruz.
Bedenimiz çoğu zaman diyor ki: “Acıktım, susadım, yoruldum, canım onu çekti” gibi... Böyle olmadığı zamanlarda
bile alışkanlıkla ya da çevresel faktörlerin etkisiyle yani farkındalık olmadan yapıyoruz pek çok şeyi...
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Zihnimize gelince...
Aynı anda uçuşan bir sürü düşünce... Sanki milyonlarca tenis topu birbirine çarpa çarpa, oraya buraya vuruyor. Beklentiler, hesaplar, kitaplar, yargılar, yorumlar... “Öyle yaparsan böyle olur, dün o bunu söyledi, şunu mu kast etti, yarın
ya şöyle olmazsa?” gibi hiçbir sonuca ulaşmayan, karmakarışık düşünceler arasında gelip gidiyoruz. Anda, yapmamız
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gerekene konsantre olmak yerine kaçıyoruz...
E, bir de ruhumuz var. İçimizdeki öz, Tanrı parçası, gerçek
ben, yüksek bilinç, nur... Artık nasıl adlandırıyorsak... Onu
tamamen unutmuşuz. Beden ve zihnin isteklerine kaptırmış gidiyoruz. Kendimizi bir araba gibi görürsek; beden ve
zihin arabayı kullanıyor; ruh da sesini çıkarmıyor. Ya da sesi
çok zarif olduğu için biz; beden ve zihnin gürültülü talepleri
nedeniyle duymuyoruz. Bizi, aracımızı yönetmesi gereken
esasında ruhumuzdur. Beden ve zihin ona bağlı olmalıdır.
Özümüz bizim tüm ihtiyaçlarımızı, onların nasıl karşılanacağını, gerçeği, güzeli, iyiyi bilir ve hep içimizdeki ses bunu
bize gösterir. Ancak biz, çoğu zaman onu dinlemek yerine
aksini yaparız. Yoga; bedeni, zihni, ruhu birleştirir. Bedenimizi tanıdıkça, zihnimizi sakinleştirdikçe, ruhumuzun sesini
daha çok duymaya başlarız. Böylece hayatımız daha kaliteli
olur. Çevremizi, dünyamızı daha iyi algılarız. Uyum gösterir, bütünle birlikte akarız. Hayatımız mücadelelerle değil,
daha yüksek bir anlayışla geçer.

Kimler Yoga Yapabilir?
Yogayla ilgili bazı önyargılar var.
Biraz da uç örnekler verirsek:
"Erkek adamın yogayla işi olmaz."
"Ben saatlerce 'hımmmm' diyerek hareketsiz oturamam."
"Ben hiç esnek değilim."
"Şu rahatsızlığım var, yoga yapamam."
"Çok acayip hareketler yapıyorlar, ben yapamam."
"Yoga bir din, günah olur." gibi...
Yoga öncelikle bir din değil, kaliteli yaşam felsefesidir. Her
yaştan, her kültürden, her sağlık durumundan kişi yapabilir.
Nefesimizi doğru kullanmayı hatırlayarak bedenimizin ihtiyacı olan hareketlerle zihnimizi "anda" en verimli ve konsantre çalıştırarak, özümüzün gerçek isteğiyle uyarlı yoga
yapabiliriz. İşte bu yüzden yoga bir yaşam biçimidir. Hayatımızın her anında bu birliği kullanabiliriz.
Herkese farkında, mutlu günler dilerim.



43

SAĞLIK

Dünyaya Açılan Penceremiz; Göz

Prof. Dr.Ayşen TOPALKARA'81
Göz Hastalıkları Uzmanı
Doğduğumuz günden ölene kadar gözlerimiz, bizim dış
dünyaya açılan penceremizdir. Sabah kalktığımızdan akşam
yatıncaya kadar çevremizden gelen bilgilerin % 80’nini görme duyumuz ile alırız. Görme duyumuz, gözlerimiz, görme yolları ve beynimizin sağlıklı çalışması ile yakın ilişkilidir.
Görme duyumuz yaşam kalitemiz, bağımsızlığımız, çalışma
hayatımız ve sosyal ilişkilerimiz için önemlidir. Görme duyumuzun kaybı günlük ve çalışma hayatımızı olumsuz etkilemektedir.
Göz ve görme sisteminin gelişimi 20’li yaşlara kadar devam
eder ve 30’lu yaşlara doğru stabilleşir. Ancak gebelik döneminde hormonların etkisi ile görme düzeyinde dalgalanma olur. Bu
geçişte deyim yerindeyse kendi görme duyumuzun koruyucusu olmalıyız. Her konuda olduğu gibi hastalıktan korunmak
en kolayı ve maliyet olarak en ucuzudur. Göz sağlığımızı korumak için zamanında gelişen sıkıntıları fark etmek, erken tanı ve
tedavi olmak önemlidir. Hem kendimiz hem de çocuklarımız
için şikâyetimiz olmasa da hastalıklardan korunabilmek, erken
tanı almak ve zamanında tedavi için belli aralıklarla kontrolden
geçmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz.
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Yaş gruplarına göre göz sağlığımız için
yapmamız gerekenler ve kontrol sıklığı
Çocukluk Dönemi
Doğumdan itibaren göz sağlığının takibi önemlidir. İyi görebil-

me; çocuğun ilk başta sağlıklı anne- çocuk ilişkisi, fiziksel, duyusal, sosyal gelişimi ve ileri yaşlarda okul başarısı için gereklidir.
Bebeklerde görme sistemi tam gelişmemiştir ve beyindeki görme merkezlerinin sağlıklı gelişimi için her iki gözden eşit uyaran almalıdır. Eğer herhangi bir nedenle görüntüler beyne eşit
ve net olarak iletilmez ise görme fonksiyonlarında kısıtlılık olur.
Bu duruma neden olan birçok sebep vardır. Erken teşhis edilip,
uygun tedavinin hızlıca uygulanmalıdır. İlk olarak bebek daha
doğum odasındayken kırmızı refle testi yapılır ve göz dış yapıları
gözden geçirilir.

Bebeklerde bir yaşına kadar görme
çok hızlı gelişmektedir. Bu dönemdeki
gelişim basamaklarını gözden geçirelim:
•
•

•
•

Yeni doğan döneminde büyük obje, yüzleri ve parlak
renkleri seçebilir.
3-4 aylıkken küçük objelere odaklanabildiği gibi renkler
arasındaki farkları söyleyebilir. 4 aydan itibaren gözler birlikte çalışır ve derinlik hissi gelişir.
12 aylık olduğunda artık görme düzeyi erişkine ulaşır, gördüğünün ne olduğunu yorumlar.
Her çocuğun gelişim süreci kendi gelişim hızı ile uyumludur ancak gelişim basamakları aynıdır. Düzenli çocuk
takiplerinde çocuk hekimi tarafından da görme gelişimi
takip edilebilir. Bu takip erken dönemde göz problemlerini tespit etmek için önemlidir.
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Çocuğunuzda görme problemi olduğunu •Özetle çocukluk döneminde aşağıdaki
nasıl anlarsınız?
•bulgulardan bir veya birden fazlası
ise en kısa zamanda
Bebekler birinci aydan itibaren anneleri ile göz teması kur- •bulunuyor
maya başlarlar. Üçüncü aydan büyük bebekler ise oyuncak, •göz hastalıkları uzmanı tarafından
top gibi objeleri yatay ve dikey düzlemde takip edebilir. Bu değerlendirilmelidir.
odaklanma uzun süreli olamıyorsa, kontakt kuramıyor ve
takip edemiyorsa, gözlerde kayma ve titreme varsa mutlaka
göz hastalıkları uzmanı tarafından görülmesi önerilir. Okul
öncesi dönemde kayma tespit edilirse, okul döneminde
tahtayı göremiyor, ders takibinde sıkıntı veya konsantrasyon problemi yaşıyor, yakın çalışma da baş ağrısı oluyosa
değerlendirmek gerekmektedir.

•

Okul başarısı göz sağlığı ile yakın ilişkilidir. Onun için okul
çağında ki çocuklarınız için düzenli göz muayenesi önemlidir. Problem ne kadar erken dönemde fark edilirse ve tedavi
edilirse çocuk için o kadar iyi olur. Bu dönemde en sık karşılaşılan durum kırma kusurlarıdır.

•
•
•
•

Çocukluk döneminde önerilen
muayene takip sıklığı:

Çocukluk ve gençlik döneminde var olan göz problemlerine
ilave olarak 30-40’lı yaşlarda hemen herkes de yakın görme bozukluğu (presbiyopi) görülür. Bunun nedeni yaş ilerledikçe göz
merceği esnekliğini kaybeder, okuma ve yakın işlerde güçlük
çekilmeye başlanılır. Elinizde tutuğunuz kitabı daha rahat okumak için uzak tutmaya başladığınızda yakın görme kusurunun
başladığını düşünmelisiniz. Eğer uygun gözlük kullanılmaz ise
göz yorgunluğu ve baş ağrısına sebep olur. Bu dönem de ortaya çıkan göz hastalıkları ileri yaşlarda görmeyi olumsuz etkiler.
Bunlar katarakt, göz tansiyonu, sarı nokta hastalığı, şeker hastalığına bağlı göz problemleridir. Onun için 40 yaşında bilinen bir

•
•
•
•
•

Doğumdan itibaren ilk 1 yaş içinde en az 1 kez,
Kendini ifade ettiği dönemde, görme düzeyine bakılabildiği 3-4 yaşında 1 kez
Okula başlamadan önce 1 kez
Okul döneminde ise en az 2 yılda 1kez
Bunların dışında erken doğum, ailede göz tembelliği
hikayesi, gözlerde kayma, ailede doğuştan katarakt hikayesi, Down sendromu, serebral palsi gibi durumlarda
takip sıklığı değişir.

•
•
•
•

Gözlerde kayma, odaklanamama, gözlerde titreme, kapak
düşüklüğü
Gözbebeğinde beyazlık
Erken doğan (prematür) ve erken doğuma bağlı göz arkasında hasar olan (prematüre retinopatisi)
Işığa aşırı hassasiyet
Çocuk tarafından ağrı, kaşıntı ve rahatsızlık hissinin tarif
edilmesi
Gözlerde kızarıklık, sulanma, çapaklanma
Baş pozisyonu
Okurken satır atlaması, çabuk sıkılması
Dikkat dağınıklığı, yakın çalışma ile birlikte baş ağrısı

Yetişkinlik Dönemi
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mama, okul başarısında düşme, ev işleri yapmada ve alışveriş
de güçlük, tek başına dışarı çıkamamak gibi sıkıntılara neden
olabilir. Uygun yardımcı sistemler ve rehabilitasyon programı ile
üretici ve mutlu bireyler olabilir.

Bilgisayar, cep telefonu , tabletler göz
için zararlı mı?

şikâyeti ve risk faktörü olmasa da mutlaka ayrıntılı bir göz muayenesi olmalısınız. Daha sonra ki takip süreleri risk faktörlerine ve
bulgularınıza göre değişir. Biliyoruz ki; 65 yaş üstü nüfusun 1/3
ünde görmeyi olumsuz etkileyen göz hastalığı vardır.
Bilinen bir gerçekte bireylerde göz hastalığı olmasa da 60 yaş
üstünde kontrast duyarlılıkta azalma, görme alanında daralma,
karanlık ve aydınlık ortama adaptasyon güçlüğü sıklıkla görülür.
Sağlıksız beslenme, sigara içimi, kontrolsüz yüksek tansiyon ve
güneş ışığına aşırı maruz kaldığında görme hücrelerini olumsuz
etkiler.
Yetişkinlik döneminde göz sağlığı için öneriler ise sağlıklı beslenme, düzenli uyku, şeker hastalığı gibi sistemik hastalık var ise
kontrol altında tutulması, güneş gözlüğü kullanılması ve aşağıda
yazılan bulgulardan bir veya daha fazlası var ise göz hastalıkları
uzmanına müracaat edilmelidir.
•
Geçici bile olsa görme kaybı,
•
Şeker Hastalığı, görme ile ilgili şikayet olmasa da
•
Kırıklı görme, çift görme
•
Kapak anormallikleri, örneğin üst kapağın düşmesi, kapakların kapanmaması
•
Ailede bilinen göz hastalığı olması, göz tansiyonu, sarı
nokta hastalığı vb.
•
Işık çevresinde halka görmek
•
Yanları veya merkezi görmede güçlük çekmek
•
Işık çakması, ani sinek uçuşması
•
Tek veya her iki gözde ağrı
•
Tiroid hastalığına bağlı göz problemlerinin olması örneğin
gözün kanlanması, gözün öne doğru çıkması
•
Kırmızı göz

Günümüzde hem özel hem de iş hayatımızın bir parçası olan bu
cihazlar uygun kullanım ile uzun süreli kalıcı bir hasara neden
olmaz. Ancak gözlerde yorgunluk ve kuruluk hissine, görme bulanıklığına, rahatsızlık hissine ve baş ağrısına neden olabilir.
Kullanırken dikkat edilmesi gereken koşullar:
•
Kişiler normalde dakikada 15 defa göz kırparken bu miktar
bilgisayar karşısında 1/3 oranında azalmaktadır. 20-20-20
kuralına uyulması, her 20 dakikada bir 20 sn, 20 metre uzağa bakılmalıdır.
•
Kamaşmayı engellemek için mat ekran tercih edilmeli ve
ekranı kendinize doğru hafifçe aşağı doğru eğimli kullanılmalıdır.
•
Kontak lensler ile uzun süreli ekran başında olmanız gerekiyorsa suni gözyaşı ile desteklenmesi gerekmektedir ya
da gözlük kullanılmalıdır.
Çocuklarda uzun süreli bu cihazları kullanması sonucu miyopi
gelişiminin arttığı bilinmektedir. Onun için hem genel sağlıkları
hem de göz sağlıkları için bu cihazlar ile geçirilen zaman dilimini
azaltmak ve dışarıda oynaması sağlanmalıdır.
Hep güzel, sağlıkla ve umutla bakan bir çift göze sahip olmanız
dileği ile…

Herhangi bir şikayetiniz olmasa da
yetişkinlik döneminde Göz Hastalıkları
Uzmanı tarafından önerilen takip sıklığı:
•
•
•
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40-50 yaş arasında 2-3 yılda bir
50-65 yaş arası 1-2 yıl yılda bir
65 ya üstü yılda bir
Her türlü tıbbi ve cerrahi tedaviye rağmen, gözlük ve kontakt
lens ile görmeniz artmıyor ve görme düzeyiniz günlük yaşamınızı olumsuz etkiliyor ise “Az görensiniz.” Görme düzeyine bakılmaksızın var olan görme düzeyi günlük yaşamında sıkıntıya
sebep oluyorsa da az gören olarak niteleyebiliriz. Kitap okuya-

Ayşen TOPALKARA

BİZDEN HABERLER -

insan
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ŞUBAT
6 Şubat : K-Sohbet Ali Kirman ile "İkna Sanatı"
11 Şubat : 13.00-15.00 / K-Seminer Mehmet Şakiroğlu ile "Sevgililer Gününe Özel"
17 Şubat: K-Seminer Yeşim Çınar'89, Günce Taşpınar, Banu Metya ile "Büyülü Orman"
24 Şubat: K-Seminer Dr.Eylem Şahin Cankurtaran ile "Teknoloji Bağımlılığı"

MART
Mart ayının ilk K-Sohbeti 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne Özel Sürpriz Konuklar
17 Mart : K-Seminer Selçuk Pehlivanoğlu'81 ile "Liseye Geçiş ve Üniversite Sistemi"
20 Mart : K-Sohbet Serhat Kılıç ile "Eğitim ve Tiyatro"

NİSAN
7 Nisan : K-Seminer Özgür Aksuna ile "Motivasyon Mucizesi"
11 Nisan : K-Sohbet Tansu Polatkan ile ''Spor Dili''
24 Nisan : K-Sohbet Semih Pala ile "Anadolu'nun Mistik Mirası"
Yakında Murat Karahan ‘95 ile K-Sohbet özel
* TED Ankara Koleji Mezunları Derneği etkinlik tarihlerini değiştirme hakkına sahiptir.
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Ortodontide Şeffaf Plak Dönemi
Estetik
kaygıların
arttığı
günümüzde dişlerde sağlıklı ve
güzel bir görünüm elde etmek
amacıyla uygulanan ortodontik
tedavide
tel
kullanılmayan
yöntemler ön plana çıkmaktadır.
Yöntemlerden en popüler olanı
kuşkusuz ki şeffaf plaklar ile
yapılan
tedavilerdir.
Şeffaf
plaklar, braketlerle yapılan
klasik tedavi yöntemleri ile
kıyaslandığında birçok avantaja
sahiptir.

Dr. Dt. Duygu Sipahi’01
Ortodonti Uzmanı
Özellikle estetik kaygısı olan ve iş hayatı sebebiyle ortodontik
tedaviden kaçınan yetişkin bireyler bu tedaviyi tercih etmeye
başlamışlardır. Bu tedavi seçeneğine karar verildiğinde, özel silikon ölçü maddesi ile dişlerin ölçüsü alınır ve yurt dışındaki merkezlere gönderilerek, üç boyutlu olarak taranıp bilgisayar ortamına aktarılır. Daha sonra üç boyutlu modeller üzerinde dişlere
istenilen hareketler verilerek, aşama aşama düzeltim sağlanır.
Her aşamaya uygun şeffaf plakların oluşturulmasının ardından
hekime gönderilir. Bu yöntemde klasik braketlerin aksine, tedavinin tüm aşamaları önceden bilgisayar ortamında planlandığı
için tedavi sonucunu baştan görebilir, hekiminizle birlikte gülüş
tasarımı yapabilirsiniz. Tüm bu süreç yaklaşık 5-6 hafta içinde
tamamlanmaktadır. Ancak dişlerin çapraşıklık miktarına ve hekiminizin planlamasına göre tedavi süresi ve kullanılacak plak
sayısı değişmektedir. Her plak iki hafta kullanılmalıdır. Hekiminiz
gerekli aralıklarla sizi kontrole çağırarak plaklarınızı aşama aşama
uygulayıp size teslim edecektir.
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‘Şeffaf plak tedavisinin avantajları’
Şeffaf plakların, braketlerle yapılan klasik
tedavi yöntemlerine göre avantajları şu
şekilde değerlendirilebilir;
Şeffaf ve görünmez oldukları için özellikle estetik kaygısı yüksek olan ve iş hayatı
sebebiyle ortodontik tedaviden kaçınan
bireyler için bir seçenek haline gelmiştir. Ağız içinde bir tel ya da metal parça
bulunmadığından dokularda batma, rahatsızlık hissi ve yara oluşumuna sebep
olmaz. Plaklar önceden hazır olduğu için
hastanın koltukta geçireceği zaman ve
dolayısıyla seans süresi oldukça kısalmıştır.
Braketler ile tedavide, braketlerin kopma-

Duygu Sipahi

ması ve tedavinin aksamaması için bireyler sert ve braket kopmasına neden olabilecek gıdalardan kaçınmakta, çeşitli yeme
yasaklarına uymak zorunda kalmaktayken, şeffaf plaklar ile tedavide, plaklar hasta tarafından kolaylıkla çıkarılıp tekrar takılabildiği için hastalar yemek esnasında plaklarını çıkararak diledikleri
şekilde yemek yeme konusunda özgürdür. Braketlerle yemek
yenildiğinde gıda artıkları braket yüzeylerine tutunduğu için
hastaların hijyen idamesi zorlaşırken, yemek esnasında plaklar
çıkarılabildiği için dişleri fırçalama ve diş ipi kullanımını kolaylaştırarak bu sorunu ortadan kaldırır.
Şeffaf plaklarla tedavide başarının, tamamen hasta iş birliğine
ve plakların düzenli takılmasına bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Plaklar düzenli takılmadığında tedavi ve sürecin kesintiye
uğradığını hatta tekrar ölçü alınıp baştan plak üretilmesinin
gerekebildiği durumlarla da karşılaşılmaktadır. Ayrıca klasik
braketlere göre bazı kısıtlılıkların bulunması nedeniyle her vakaya uygun olmayabilir. Bazı vakalarda,
tedavinin büyük kısmı şeffaf plaklar ile
tamamlandıktan sonra doktorunuzun
gerekli gördüğü ve plaklar ile elde edilemeyecek ek düzeltmeler ve son rötuşlar
için kısa süreliğine dişlerinizi braketlemesi gerekebilir.
Şeffaf plak tedavisinin en önemli
bölümü planlamadır
Doğru ve ideal bir ortodontik planlamanın ancak uzman bir ortodontist tarafından yapılabileceği unutulmamalıdır. Söz
konusu tedavi yönteminin kişinin tedavi
gereksinimine uygun olup olmadığının
da mutlaka bir ortodonti uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. 

Restoranınız GURME’de
En İyilerle Beraber Yer Alsın

Gurme sayfamızda yer almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

444 0 958

yayin@kolej.org info@kolej.org
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Güney Amerika Kıtası’nın
İstanbul’u Sao Paulo’da Bir Kolejli
Büyük
risklerin
büyük
fırsatları
beraberinde getirdiğini düşünen ve
risk alarak Sao Paolu’ya yerleşen Ersin
Sungur’02, Brezilya kültürünü ve oradaki
iş hayatını Kolejliler Dergisi’ne anlattı.
Orçun DEMİRÇEKEN'12
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Öncelikle Ersin Sungur’02 kimdir, bize kendinizi anlatabilir misiniz?
1985 Ankara doğumluyum. 2002 yılında TED Ankara
Koleji'nden mezun oldum. Koyu bir Kolejliyim (gülümsüyor). Şu anda Sao Paulo’da yaşıyorum. Evliyim, henüz çocuk
yok. Global bir danışmanlık firmasında yönetim danışmanlığı alanında yönetici olarak çalışıyorum. Lisansımı Makine
Mühendisliği Bölümü üzerine yaptım. Bir süre savunma sanayinde çalıştım, sonra operasyon yönetimi alanında master yaptım. Şimdi telekom firmalarına satış, pazarlama ve
müşteri deneyimi alanlarında danışmanlık veriyorum. Yani
anlayacağınız farklı tecrübeler peşinde koşan, asla öğrenmekten sıkılmayan, anın önemini bilen ve yaşayan biriyim.
Yurt dışı macerası kuşkusuz mezun olur olmaz başlamadı. Sizi buraya getiren kariyer yolculuğundan
bahseder misiniz?
Yurt dışı macerası aslında üniversite yıllarında başladı. Bizim
zamanımızda yurt dışındaki okullarla değişim programları yeni yeni popülerlik kazanıyordu. Üniversite ikinci sınıfın
son zamanlarında ilk kez AEGEE (Avrupa Öğrenci Forumu)
ile Amsterdam maceram oldu. O zaman anladım yeni yerleri keşfetmek, yeni tecrübeler kazanmak, sizden farklı olan
insanlarla tanışmak sizi bambaşka yolculuklara götürüyor.
Üniversiteden mezun olduktan sonra dört sene makine
mühendisliği alanında çalıştım. Harika bir deneyimdi, işimden çok zevk aldım. Potansiyelimi ne kadar kullanabiliyorum
ne kadar daha artırabilirim test etmem gerektiğine inandım.
İngiltere’de master yapmaya karar verdim. O dönem, biri
Kolej’den biri ODTÜ’den iki tane çok yakın arkadaşımla aynı
dönemde Nottingham’da master yaptık. Önceden karar verilmiş, ayarlanmış bir durum değildi. İngiltere’de bir-iki sene
kaldım, eşimle de orada tanıştım. Sonra orada üst düzey
bir Türk yönetici beni Türkiye’deki bir danışmanlık şirketine
davet etti. Dört seneye yakın çalıştım. 2016 sonu eşimin işi
sebebiyle Brezilya’ya taşındık. Şimdi de burada Brezilya’da
farklı bir global danışmanlık şirketinde devam ediyorum.

“Doğru işte ve doğru kişilerle
çalıştığınıza inanıyorsanız
gerisi kendiliğinden geliyor”
Brezilya’nın ilk yurt dışı deneyiminiz olmadığını görüyoruz. Sizi İngiltere’den döndüren neydi?
Öncelikle vize. Çalışma iznim tamamlanmıştı. O dönemde
beraber çalıştığım şirketinde çalışma izni alma lisans yetkisi
yoktu, oradaki maceram bu şekilde son buldu. Ama iyi ki
de öyle oldu. O dönem orada gerçekten bana profesyonel
anlamda liderlik eden kişilerle tanıştım, onları takip ettim,
onlardan çok şey öğrendim. Bu sayede kariyer yolunda hızlı
bir şekilde değişikliğe gidebildim. Doğru işte ve doğru kişi-
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lerle çalıştığınıza inanıyorsanız gerisi kendiliğinden geliyor.
O dönem beraber çalıştığım birçok Kolejli oldu, Kolejli dayanışmasının ne olduğunu gerçekten çok iyi hissettim.
Yurt dışındaki mezunlarımızın yaşadıkları ülkelerin
dağılımına baktığımızda Brezilya ile sık karşılaşmıyoruz. Sizi Brezilya’ya yönlendiren ne oldu?
Doğru genelde bizim mezunlarımız İngilizce konuşulan ülkelere gidiyorlar ve oralarda da çok başarılılar. Benim durumum daha çok hanım köylülük (gülümsüyor). Eşim Brezilyalı, işi sebebiyle 2016 yılının son aylarında Brezilya’ya taşındık.
Tabii hikâye sadece eş sebebiyle değil, ben de yeni bir kültür
ve yeni bir dil öğrenmek istedim.

“Büyük riskler büyük fırsatları
da beraberinde getirir”
Bir anda her şeyi bırakıp Brezilya’ya taşınarak çok
büyük bir risk almışsınız. Hem özel hem de iş hayatınızda bunun nasıl bir etkisi oldu?
Büyük riskler büyük fırsatları da beraberinde getirir. Brezilya’ya ilk geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum. Eşimin ailesi
onun arkadaşları vardı. Portekizce bilmiyordum. Bunların
hepsi çok büyük risk… Ama tabii bu riski alırken cebinizde
ne olduğu çok önemli. Sadece para anlamında değil. Tüm
özel ve profesyonel yaşamınızda biriktirdikleriniz o riski nasıl yönetebileceğiniz konusunda size yardımcı oluyor. İyi bir
İngilizceniz var, eğitiminiz ve deneyimleriniz gittiğiniz yerde
fark yaratabiliyorsa hiç çekinmeye gerek yok. İlk yerleştiğimde bir süre bocaladım. Farklı bir kültür, iş yaşamı çok farklı, tek dil Portekizce… İlk iki-üç ay kültüre alışmak, yeni bir
çevre edinmek ve dil öğrenmekle geçti. Altı ay sonrasında iş
görüşmelerine çağrılmaya başladım. Yerleştiğimin 8. ayında
Brezilya’da işsizliğin ve krizin en yüksek olduğu dönemde üç
danışmanlık firmasından teklif aldım.

“Farklı kültürlerin, farklı
insanların birleştiği şehir”
Sao Paolo, Amerika kıtasınn İstanbul’u diyebileceğimiz bir şehir. İstanbul’dan sonra herhangi bir uyum
sorunu yaşadınız mı, kendinizi artık bir Paolistano
olarak görüyor musunuz?
İstanbul’u dünyada hiç bir yer ile karşılaştıramam. Dünyanın
en güzel şehri bana göre. Genelde Sao Paulo’yu New York’la
da karşılaştırıyorlar. Benzer yanları var ama Sao Paulo’nun
kendine özgü özellikleri çok fazla. Dışarıdan baktığınızda her
yer gökdelen, her yer beton. Gri şehir diyorlar. Yeşil alanlar
var ama yoğun değil. Fakat böyle şehirler güzelliklerini içindeki detaylarda barındıyor. Sosyal ve kültürel etkinlikler çok
fazla. Her daim canlı bir şehir, sıkılma olanağınız yok. Sosyal sınıf farkı çok yüksek olmasına karşın sokaktaki insanlar
yaşamdan zevk alıyorlar, kendilerine mutluluk yaratıyorlar.

Şehrin neredeyse yarısından fazla duvarında o alanı renklendirecek bir grafiti var. İnsanlar çok içten, sizi kendi özellerine kolaylıkla davet ediyorlar. Bu uyum sorununu ortadan
kaldırıyor. Sao Paulo sizi şaşırtacak bir şey illa ki buluyor. Avrupa’da Londra neyse, Amerika’da New York neyse, Güney
Amerika’da da Sao Pualo o. Kültürlerin, farklı insanların birleştiği şehir. Sorunun başına dönecek olursak daha kendimi
bir Paulistanolu olarak görmüyorum, bu daha şehrin %10’u,
keşfetmek için daha çok zaman lazım.
Güney Amerika çok fazla mezunumuzun tatil bölgeleri dışında aşina olduğu bir coğrafya değil. Güney
ve Latin Amerika ile iş yapmak isteyen mezunlarımıza ne önerirsiniz?
İstatisliklere (Doing Business) bakıldığında Güney ve Latin
Amerika ülkeleri iş yapmanın en zor olduğu ülkeler. Öncelikle dil burada ciddi bir engel, çok iyi derecede olmasada
iletişim kuracak kadar Portekizce veya İspanyolca şart. İngilizce burada üçüncü dil diyebilirim. Kapalı ve koruyucu
bir ekonomik politika var. Vergilendirme çok yüksek ve çok
karmaşık. Bürokrasi, iş yapmak isteyenlerin önünde ciddi bir
engel. Güney Amerika ülkeri daha çok Mercosul mensubu
olan ülkeler ile iş yapıyorlar. Henüz Türkiye bu birlik içerisinde yer almıyor. Bir diğer eksiklik şu an itibariyle Brezilya’da
aktif görevde bir ticari ateşe yok. Benim önerim burada temsilcilikler üzerinden ilerlemeleri, tecrübeli kişilerle çalışarak
öngöremedikleri riskleri en aza indirgeyebilirler.
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edebiliyoruz. Google ve büyük bankalar çok ciddi derecede
destek sağlıyorlar. Yazılım ve dijital alanında kariyer yapmak
isteyenler için ilk tercih olsun hatta. Yalnız Brezilya ve Güney Amerika’daki ekonomi çok fazla dalgalanma gösteriyor.
Ekonomik tablolara baktığımızda her zaman bir çıkış planları
olsun, burayı son durak olarak görmesinler.

“ Yazılım ve dijital alanında
kariyer yapmak isteyenler için
ilk tercih burası olmalı”
Kariyer planlarını yurt dışı için yapan ama bilgi eksikliği nedeniyle bu bölgeyi düşünmemiş genç mezunlarımıza Avrupa ve Kuzey Amerika’ya alternatif
olarak Güney Amerika’yı önerir misiniz?
Kesinlikle. Özellikle dijital iş olanakları için çok olumlu bir
kariyer yolcuğu olur. Birçok Fintech ve farklı sektörler için
start-up oluşumlarını ve nasıl ilerlediğini yakından takip
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Şu an üniversitede olan veya yeni bitirmiş birçok
genç mezunumuzun hayalinde Big Four diye bilinen
dünyanın en büyük dört denetim firmasından birinde çalışmak var. Size ise bu firmalardan biri olan şu
anki işvereniniz iş teklifinde bulundu. Kendi deneyimlerinizden yola çıkarak bu firmalarda bir kariyer
hayal eden genç mezunlarımıza ne tavsiye edersiniz?
Bana göre artık Big Four değişti. Yeni big-four Apple, Google, Amazon, Facebook. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki bundan beş sene veya on sene sonra bu denetim firmalarının
işleri Artifical Intelligence / Cognative teknolojiler ile robotlar tarafından yapılacak. Bunu gören dört büyüklerden her
biri bu alanda ciddi yatırımlar yapıyor. Genç mezunlarımıza önerim geçmişe bakıp iş tercihlerini yapmasınlar ileriye
yönelik fırsatları düşünsünler. Ya değişimi yaratan şirketlerin
içerisinde yer alsınlar ya da kendileri bu şirketleri kursunlar.
Değişimi en yakından takip edenlerle ilerlesinler. Fark yaratabilecek işler peşinde olsunlar. Rekabet çok fazla ama işe
bağlılık bir o kadar az. En hızlı şekilde kendilerini yetiştirebilecekleri şirketleri tercih etsinler. Daha da güzeli bu şirketleri
yaratsınlar.
Brezilya’da bildiğiniz başka Kolej mezunları var mı?
Onlar ile organize olabiliyor musunuz?
Maalesef bildiğim kadarıyla yok. Hatta bu yazıyı okuyup biri
çıkarsa memnuniyetle tanışmak isterim. Bu söyleşi vesile
olur umarım.... 

BİZDEN HABERLER -

insan

Gerçekleşen K-insan Etkinliklerimiz
Zamanda Yolculuk ve Nostaljik Ezgiler

Kahkaha Dolu
K-Seminer
Kahkaha terapisti Eser Mutlu’76 Kolej-IN’de
Kahkaha Yogası semineri düzenledi. Nefes
teknikleri ve kahkaha egzersizleri ile başlayan seminerde kahkahanın fiziksel, zihinsel
ve duygusal faydaları hakkında bilgi verildi.

Dönemin ilk K-Sohbeti, Pınar Ayhan’ın müzikli
anlatısı “Orada Duruverseydi Zaman” ile yapıldı.
Cumhuriyet çocuklarını, yakın tarihimizin gölgede kalmış altın sayfalarında müzikal bir yolculuğa
çıkaran Pınar Ayhan, K-Sohbet’in ardından 18 Kasım’da TED Ankara Koleji Mezunları Derneği'nin
düzenlediği etkinlik çerçevesinde Panora Alışveriş
Merkezi’nde bir kez daha sahne aldı.

Orta Amerika Ülkelerine Yolculuk
Acar Şensoy ile Orta Amerika ülkelerini gezip, yeni kültürler tanıdığımız K- Seminerimiz, Guatemala, Hunduras
ve Nikaragua’nın yerel müzikleri eşliğinde gerçekleşti.

Çocuklarda Gece Yatak Islatma
Güven Hastanesi’nde çalışan
Doç. Dr. Pınar Işık Ağras’ın gerçekleştirdiği K-Seminerimizde
çocuk sağlığı konusunda önemli yer tutan uykuda yatak ıslatma
(enürezis) sorunu mercek altına
alındı. Her beş çocuktan birinde
görülen bu sorun hakkında pek
çok bilgi paylaşımı yapıldı.

İnsanın
Düşünmekten
Canı Yanar mı?
Mezunumuz Nevşin Mengü’99’un konuk olduğu K- Sohbetimizde; medya ve
dünya gündemi hakkında konuşuldu.
Yeni çıkan kitabı “İnsanın Düşünmekten
Canı Yanar Mı?”dan bahseden Mengü,
konuklara bilgi dolu anlar yaşattı.

Rehber Köpekler
Av. Nurdeniz Tunçer ve Ece
Ö. Bayazıt, K- Seminer’de
“Rehber Köpekler”i anlattı. Geçmişten günümüze
görme engellilerin rehberi,
yardımcısı; kısaca iki gözü
olan “Rehber Köpekler”
hakkında merak edilenlerin anlatıldığı K- Seminerimiz sevimli dostlarımız ile
birlikte renkli görüntülere
sahne oldu.
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Ayfer NİĞDELİOĞLU’81

Aşk Üzerine
Ülkemizde kitap okumaya ayrılan zagirdiğinde yola onunla devam etmek
ah, kimselerin vakti yok
man, günde sadece 1 dakika! Üstelik kiuğruna, sizi siz yapan değerleri harcadurup ince şeyleri anlamaya
tap okumak halkımızın ihtiyaç listesinde
mayın. Çünkü o değerler en çok yola
Gülten Akın
235'inci sırada yer alıyor. (TÜİK 2016)
onsuz devam etmek zorunda
Okuyanı umutsuzluğa sürükleyen
kaldığınız zamanlarda size lâzım
bu çıtayı yukarıya çeken bir yazardan
olacak. Bu yüzden sakın bir başsöz edeyim bu yazıda: Kahraman Takası için kendinizi terk etmeyin.
zeoğlu
Siz en çok onsuzken size lâzımAşkı ve aşk acısını en güzel anlatan
sınız.”
yazarlardan biri olarak tanınıyor TaKitapları her zaman çok satanlar
zeoğlu. Bana göre okurlarına gerçeklistelerinde yer bulduğuna göre,
üstü bir duygusallık sunuyor. Bu alinsanların duymak istediklerini
gıyı netleştirmek için birkaç alıntıyla
söylüyor Tazeoğlu. Bu durumda
devam edeyim:
insanın aklına şu soru geliyor:
“Önce vardın, hiç kimseye benzemiAşk, hayatımızdaki sorunların
yordun. Şimdi yoksun, herkes gibi
cevabı mı yoksa kaynağı mı?
oldun.”
M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan oyun
“Bugün senin için bir şey yapmıyoryazarı Aristofanes’e göre, ilk insam, dün elimden geleni yaptığım
sanlar hem iki tane yüz, dört el
içindir.”
ve dört bacak ile hem de her iki
“Kimi insan aradığı kişinin yanlış kişi
cinsin cinsel organlarıyla donaolduğunu onu bulur bulmaz anlar.
tılmışlardı. Bu insanlar o kadar
Kimi insansa bulduğu kişinin doğru
güçlülerdi ki Zeus, Tanrılara rakip
kişi olduğunu onu kaybettiğinde
olacaklarından kaygılanıp Apolanlar.”
lon’a bu yaratıkları ikiye bölme“Bir insanı asıl üzen ellerinin bomboş
sini emretti. Yarılmış bedenleri
kalması değil, başka bir eli tutabilecekken artık tutamama- dünyanın farklı yerlerine tuz gibi serptiler. İşte o gün busıdır. Sonradan üzülmek istemiyorsanız aman dikkat edin. gündür yarım kalan parçalar diğer eşlerini arar dururlar.
Zihniniz dağılmasın. Bugün yüzünüzü güldüren yarın yü- Bulduklarında yeniden tek olup, böylece cennetlerine de
reğinizi ağlatmasın. Aklında olsun… Eğer hayatına giren dönebileceklerini hayal ederler.
kişi sana geçmişini unutturuyorsa, o artık senin gelece- Ruh eşini bulan kişi de zaten cennetini bulmuş olur mu?
ğindir. Ve şunu da unutma! Hayatınıza çok sevdiğiniz biri Bence olurmuş gibi!

Peki, mutluluğu nasıl bulacağız?
Mutluluğun formülü bir sen, bir ben, bir
de çocuk olamaz! Akıl, beceri ve emek
de buna dahil derim ve işte kendime
bir yandaş buldum: Alain de Botton.
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Alain de Botton Aşk Dersleri
Fransız asıllı, çağdaş felsefeci Botton,
romansı denemesi Aşk Dersleri’nde
günümüzdeki “normal” ilişkileri irdeliyor. İki kişi evlenip sonsuza dek mutlu
yaşarlar. İşte can alıcı nokta: Hollywo-

odvari bu son, aslında hikâyenin başlangıcıdır.
Botton bir söyleşide, “İnsanlar birlikte
olmak istedikleri kişinin ‘nazik’, ‘eğlenceli’, ‘maceraya açık’, ‘karizmatik’ gibi
özellikleri olmasını istiyorlar. Bunları arzulamakta bir sakınca yok. Fakat mutluluğu yakalamak için biraz gerçekdışı
beklentiler bunlar. Çağımız insanı hiç
olmadığı kadar defolu, nevrotik, az-çok
ruh hastası.”
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Ludwig Wittgenstein’in ördek tavşanı
Resme bakalım:
Ne görüyorsunuz?
Ludwig Wittgenstein'in ördek tavşanı.
Kimi insan bu resimde ördek görüyor, kimisi de tavşan ki mesele onun bir ördek-tavşan olduğunu kabul etmekte. İş; Prince Charming misyonu yüklemeden sevmeye gönüllü
olmakta. Nazım Hikmet'in dediği gibi "Sevmek
için 'yürek' sürdürmek için 'emek' gerek".
Buradan Uzakdoğu’ya bağlanalım, söz sende Japonya:
Çok sevdiğimiz bir cam, porselen ya da seramik eşyamız
kırıldığında, içimiz acıyarak, bütün yaşanmışlıklarıyla birlikte çöpe atarız. Japonlar ise kırılan eşyalarını özellikle de
porselenlerini altın tozu kullanarak yapıştırıyorlar. Kintsugi ve Kintsukuroi denilen bu kadim geleneğin altında
derin bir düşünce gizli. Bir eşya ya da insan hasara uğra-

Amma velakin Freud son röportajlarından birinde demiş ki “Yetmişimden fazla yaşadım. Aç kalmadım.
Keyif aldığım pek çok şey oldu. Bir
iki kere de beni iyi kötü anlayan birileriyle karşılaştım. Daha ne isteyebilirim ki?”
Bu bilgiler ışığında sorarım size: 8
milyarlık Dünyada öteki yarıyı bulmak kolay mı?
Murathan Mungan diyor ki;
“gerçek bir kadın için, gerçek bir erkek,
tanrı gibidir, her yerdedir,
ve hiçbir yerdedir.
aşk da budur zaten!
başka bir şey değil.
Aramaktan vazgeç demiyorum, bulmaktan vazgeç”
Üzgünüm Leyla! Bugün Olympos
Dağı kayak merkezine dönüştü…
Eros’un okları da köşebaşındaki barı
işaret ediyor...
Gülmece yazarı Kishon “Bir Tarla Kuşuydu Jüliet” oyununda “mutlu son”un devamını anlatıyor. Romeo zehri tam
içeceği sırada Juliet gözlerini açarsa... Birbirlerine kavuşup
evlenirlerse, bir de kızları olursa… Bu arada da Shakespeare sahne kenarından devamlı lafa karışırsa! Zaman zaman
sahnelenen bir oyundur. Rastlarsanız, kaçırmayın derim!
Komedyen ve oyuncu Aziz Ansari “Modern Zamanlarda
Aşk” adlı kitabında Aristofanes tarafından sahnelenmiş
gibi görünen bir düğünü şöyle anlatıyor: “Evlilik yemin-

mış ve acı çekmiş ise bu durumdan ders almıştır. Artık bir
hatıraya sahiptir; daha önceki halinden çok daha anlamlı
ve değerlidir.
Ezcümle; mutlu yaşamak elbette mümkün ancak bu
mutluluğun emek verilerek hak edilen bir ödül olduğunu unutmazsak…

leri çok güçlüydü. Birbirleriyle ilgili
muhteşem şeyler söylüyorlardı. ‘Sen
hayatımdaki tüm renkleri emen ve
gökkuşağına dönüştüren bir prizmasın,’ gibi.”
Ansari’ye göre evlilik yeminleri öyle
coşkulu ve azametliydi ki çift, yeminlerinde ifade ettikleri duyguyu
bir daha hissetmedikleri için ayrıldılar.
Sevdiğimiz insanları “ideal”imize
yaklaştırmak için giyimi kuşamıyla
uğraşırız. Yaşam biçimini değiştirmeye çalışırız. Ama onun hayal kırıklıklarının, pişmanlıklarının farkında
mıyız? Korkularını, kaygılarını, geleceğe dair hayallerini bilmediğimiz
sürece onunla birlikte miyiz gerçekten?
Üstelik varoluşsal sorunlarımızı çözmek, ruh yaralarımızı iyileştirmek
için çözümü neden başka birinde
ararız? Ki bence, bu hiçbir ölümlünün yüklenmemesi gereken ağır bir sorumluluk.
Bu kadar umutsuzluk da çok fazla! Kendimi haksız çıkarmaya karar verdim. Bilge Karasu Hocamız “Ne Kitapsız Ne
Kedisiz” kitabında “serendip” kavramını açıklıyor: İhtiyacın
olduğunu bile fark etmediğin bir hoşluğun, hiç beklemediğin anda, beklemediğin bir yerde karşına çıkması… Soğuk bir günde sıcak çikolata içer gibi hissettiren bir sözcük.
Serendip yağmurları hepimizin başına! 
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DOĞA SPORLARI

Karlar Üstünde Bir Yol
Kayak sporunu “Tüm sporlar
içerisinde en heyecan vericisi” olarak tanımlayan Sadık
Ersöz’79, kuvvet ve dayanıklılık
gerektiren bu sporla ilgili merak edilenleri açıkladı.

TED Ankara Kolejliler Dergisi sizler için bu yazıyı yazmamı isteyince ilk
gideceğim kayak turumu sizlere kısaca anlatmak istedim.
Öncelikle şunu söyleyeyim, ben genellikle son dakika yola çıkma
kararı alırım. Önceden yapılan planlamalar çok kötü hava şartları
ya da karın az olması gibi can sıkıcı durumlar ile karşılaşmanıza
neden olabilir, işiniz şansa kalır.
Kayak öncesinde değişik merkezlerdeki kar kalınlıkları ve hava durumunu inceler, güneş ve taze kar nerede olacak araştırırım; bence bu en önemli kısım. Gerekirse değişen hava koşullarına göre
başka bir merkeze gitmek gerekebilir.
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Seyahatime Almanya Zugspitze'den başlamaya karar verdim;
Münih, Almanya ve Avusturya için ideal hareket noktasıdır. Daha
önceden gitmediğim bir yer olması tercih nedenim oldu. Ayrıca
2900 m. yüksekliği ile kar kalitesinin iyi olacağını düşündüm. Çünkü hava mevsim normallerinin üzerindeydi. Biletimi aldım ve yola
koyuldum. Tam beklediğim şekilde bol taze kar ve güneşli iki gün

geçirdim.
Havanın iki gün sonunda değişeceğini bildiğim için kar yağışından ve rüzgardan daha az etkilenmek amacı ile 2000-2500 metre
yükseklikler arasında ve çam ağaçlarının koruması altında kaymak
için St. Anton Avusturya'ya gitmeye karar verdim. İlk gün öğlene
kadar güneşli bir gün geçirdim, daha sonra kar yağışı başladı. İkinci gün erkenden uyandığımda yarım metreye yakın taze kar beni
çok heyecanlandırdı. Daha geniş olan pist dışı bol kar kayakları ile
kar yağışı altında ancak iyi görüş şartları olan bir havada harika saatler geçirdim. Daha sonra İtalya'da Cervinia bölgesine gitmeye
karar verdim; İsviçre'nin bence en güzel pistlerine sahip Zermatt
ile sırt sırta bir bölgedir. Ortak biletler ile geçiş yapmak mümkündür. Çok geniş bir alanı kapsadığı için üç gün boyunca aynı pistten iki kere inmeden kaymak inanılmaz bir duyguydu. 7 günlük
turum böylece çok verimli bir şekilde bitmiş oldu. Her gün en az 5
saat kayarak dağların tadını çıkardım.
Türkiye'de kaymak bazen Alpler’deki kadar zevkli olabilir. İyi kar
ve havayı yakalamak önemlidir. 2016-2017 sezonunda mükem-
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mel kar yağışı nedeni ile ideal kayak şartları oluştuğu için Türkiye
açısından çok verimli bir sezon oldu. Uludağ, ikinci bölge Alpler’i
aratmayacak güzellikteydi. Ankara ve İstanbul için Kartalkaya ve
Uludağ doğal olarak çok uygun ve iyi merkezlerdir. Palandöken,
Erciyes ve Sarıkamış hava şartlarına göre tercih edilebilir.
Yurt dışı kayak için ilk tercihim Avusturya Alpleri’dir. Ulaşımı özellikle Ankara'dan kolaydır. Sabah yola çıktığınızda öğleden sonra kaymaya başlayabilirsiniz. Pistler çok bakımlıdır, taşıyıcı sistemler yenidir. En kötü havalarda bile sistemlerin çalışması için büyük çaba
gösterirler. Tabii ki Alpler’in tamamında mükemmel pistler vardır.
Fransa, İsviçre ve İtalya farklı karakterleri ile kayakçıların her zaman
gözdesidir. Özellikle yüksek irtifalı merkezler Alplerde kayak sezonunu Kasım ve Mart aylarını içine alan 5 aylık bir süreye çıkartır.
Kayak, eğer denemediyseniz sizin ve ailenizin aktif kış tatili için
mükemmel bir seçenektir. Hazırlık yapın ve dikkatli olun.

Hızı, rüzgarı, doğayı
hissedersiniz…
Kayak ile bir sprinterin çabukluğu ve haltercinin gücünü bacaklarınızda taşırsınız. Kollar, gövdenin tamamı ve bacaklarınızı aynı
anda çalıştıran çok yönlü bir antrenmandır. Doğa sporlarının en
kapsamlısıdır. Pistlerin tepesi 4000 metreye kadar ulaşır, bir dağcı
gibi zirvelerde dolaşırsınız, havanın en temizini solursunuz. Biraz
soğuktur ama alıştıktan sonra tam bir doping etkisi yaratır.
Buzulların, granit kayaların ve çamların arasında geçer gününüz.
Güneşin en parlağı kamaştırır gözlerinizi. Doğanın en sert koşullarına alışmak durumunda bırakır dağlar sizi. Sisli havalarda denge
ve yön duygularınız keskinleşir, nadiren bir korku kaplasa da içinizi,
her zaman dağlarda sizi istediğiniz yere götürecek bir yol vardır.

Kayak takım sporudur.
Birlikte kayarsanız daha çok eğlenir ve sınırlarınızı zorlarsınız.
Hız sporudur kayak.
Anlık hızınız 100 km/saat sınırını zorlar bazen. Kayak hız rekoru 250
km/saat üzerindedir. Bol kar ve tümseklerde, kulplu beygirden
atlayan jimnastikçi ya da engelli koşu parkurunda koşan bir atlet
kadar esnek olmanız gerekir.
Sert bir spor olduğu için sakatlanmamak öncelik taşır. Sezon öncesi hazırlık büyük önem taşımaktadır. Koşarak ısındıktan sonra
tüm vücut için ağırlık antrenmanı gereklidir. Aslında yaz-kış kesintisiz salon antrenmanı yapmak en doğrusudur. Esneklik, antrenmanların olmazsa olmazıdır.
Sezon öncesi birkaç yıl ara ile sağlık kontrolünden geçmekte fayda var. Sınırlarınızı her türlü zorlayacağınızı hatırlamanız gerekir.
Kayak bir malzeme sporudur.
Teknoloji ile iç içedir.
Kayak seyahat demektir.
Bütçenize göre sizi bekleyen farklı dağlar ve oteller her zaman heyecan vericidir.
Kayak yaptıktan sonra yediğiniz yemeklerin tadı çok güzel gelir
ama kayak tatilinden kilo alarak dönmezsiniz, yediğiniz leziz yemekleri kayarken yakıyorsunuz. 
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HUKUK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“Kanun”) 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihli 29677
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanunun daha çok sorumlulukları ve
yaptırımları içeren düzenlemeleri ise yayımı tarihinden altı ay sonra, 07.10.2016
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Av. Altan LİMAN’97
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Kanun hükümleri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek
kişiye ilişkin her türlü bilginin (ad-soyad, T.C. kimlik numarası, adres, fotoğraf, sağlık bilgileri, din, siyasi düşünce, ırk,
mezhep, sendika, dernek, vakıf üyeliği, cinsel hayat, ceza
mahkumiyeti, ...vb.) işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği
olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak
ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla
kabul edilmiştir.
Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacaktır. Dolayısıyla, kanunun uygulama alanı oldukça geniştir.
Bu kanun ve kanuna dayanarak hazırlanan yönetmeliklerin
uygulanması için 6698 sayılı kanun ile Kişisel Verileri Koruma
Kurumu (www.kvkk.gov.tr) kurulmuştur.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi ve Veri Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik:
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ise, 28 Ekim 2017 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanuna dayanılarak hazırlanan bu yönetmelik, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Bu yönetmeliğin amacı, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde izlenecek usul ve
esasları belirlemektir. Bu sebeple ilgili yönetmelik, veri sorumluları hakkında uygulanır. Veri sorumluları siciline kayıt
olmakla yükümlü olan veri sorumluları, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel veri saklama ve imha politikası
hazırlamakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerdir. Tüzel
kişiliği temsile yetkili organ, kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya
birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme kanun
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hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik:
30.12.2017 tarihinde 30286 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanmış ve 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce
sicile kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Kişisel verileri resen silme, yok
etme veya anonim hale getirme
süreleri

Kayıt yükümlülüğü altında bulunmayan,
sonradan kayıt yükümlüsü haline gelen
veri sorumluları, yükümlülük altına girmelerini müteakip otuz gün içerisinde sicile
kaydolurlar.

Altan LİMAN’97

Kayıt yükümlülüğü altında bulunan veri sorumluları, (herhangi bir fiili) teknik ya da hukuki imkansızlık nedeniyle kayıt
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, bu imkansızlığın ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç yedi iş günü
içerisinde kuruma yazılı olarak başvurmalı ve gerekçesini
belirtmelidir. Kayıt yükümlülüklerini yerine getirmek için kurumdan ek süre talep edebilirler. Kurum, bir defaya mahsus
olmak ve otuz günü geçmemek üzere ek süre verebilir.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yöntemi:
Kanunun ilgili maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde; kişisel
verilerin veri sorumlusu tarafından, resen veya ilgili kişinin
talebi üzerine silinmesi veya anonim hale getirilmesi gerekir.
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz
konusu kayıtlar en az üç yıl süreyle saklanır.
1) Kişisel verilerin silinmesi:
Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için
hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
2) Kişisel verilerin yok edilmesi:
Kişisel verilerin yok edilmesi; kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar
kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
3) Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi:
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi; kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya

Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale
getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı
tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya
anonim hale getirir.

Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve
imha politikasında belirlenir. Bu süre altı ayı geçemez.
Kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama yükümlülüğü olmayan veri sorumlusu, kişisel verileri silme, yok etme
veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı
tarihi takip eden üç ay içinde, kişisel verileri siler, yok eder
veya anonim hale getirir.
Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi durumunda
silme ve yok etme süreleri:
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa;
veri sorumlusu talebe konu olan kişisel verileri siler, yok eder
veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini
en geç otuz gün içinde sonuçlandırır.
Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı
olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.
Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten
itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış
gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (www.kvkk.
gov.tr) şikayette bulunabilir. Başvuru yolu tüketilmeden
kuruma şikayet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.
Hukukumuz açısından oldukça yeni bir düzenleme olan kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat kapsamında alınması gereken önlemlerin ilgili şirket, kurum ve kişilerce dikkatli
şekilde ele alınması, ileride olası yaptırımlarla karşılaşılmaması adına büyük önem taşımaktadır. 
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GURME

Torch Restoran’dan
Kolej Lezzetleri
60

En iyi lezzetlerin yer aldığı Gurme sayfamızda bu ay, Kolej-IN
Tesisi içerisinde yer alan Torch Restoran var. Ağustos ayı içerisinde
yenilenen dekorasyonu, menüsü ve kadrosu ile hizmet vermeye
başlayan Torch Restoran’ın, en sevilen yemeklerini ve zengin
menü içeriğini sizler için kaleme aldık.
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Menülerini oluştururken potansiyel müşteriler içerisinde
öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve tesis kullanıcılarının
olduğunu düşünerek herkese hitap edecek bir menü oluşturmaya çalışan Torch Restoran, misafirler için de atıştırma
seçenekleri sunuyor. Spor yapan, beslenmesini bu doğrultuda gerçekleştirmeye çalışan ve kilo verme amaçlı diyet
yapan kişilere yönelik menü seçeneklerinin de sunulduğu
restoranda “Sağlık çorbası” en çok beğenilen ve tercih edilenler listesinde ilk sırada yerini alıyor.
Menüde yer alan diğer yemekler “Sağlık çorbası” kadar masum değil… Tereyağı ile kızartılmış bazlama dilimleri üzerinde süzme yoğurt, tereyağlı domates sos ve kibrit patates
ile servis edilen ızgara antrikot dilimlerinden oluşan Torch
Kebap’ı yine en çok beğenilen ve tercih edilen yemekler
arasında.
Torch Restoran’da Kolej Lezzetleri
TED Ankara Koleji yıllarını hatırlatacak ve Kolej ile özdeşleşmiş ürünleri menülerine ekleyen restoran, okul yıllarında
hepimizin büyük bir beğeni ile yediği “Sosisli sandviçi” menülerine eklemeyi ihmal etmedi. Restoran haftanın belirli
günlerinde ise geleneksel Kuru Fasulye – Pilav kombinasyonunu misafirlerine sunduğunu ayrıca eklemek isteriz.
Torch Kebap;
Açma kontrafile et, bazlama ekmek, patlıcan beğendi, yoğurt, domates, sivri biber, taze patates, ayçiçek yağı, tuz, karabiber, pul biber ve tereyağının birleşmesiyle oluşan Torch
Kebap tereyağı ile kızartılmış bazlama dilimlerine rağmen

hafif bir yemek. Lezzeti ve görselliği ile müşterilerin beğenisini kazanmış ve menüde tercihler içinde ilk sırada yerini
alıyor.
Sağlık Çorbası;
Sarı mercimek, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, siyah
mercimek, maş fasulyesi, havuç, köy biberi, al biber, doğranmış domates, sarımsak, karabiber, pul biber, sarımsak,
sebzeli çeşni, kuru fasulye, meksika fasulyesi, kereviz sapı,
ıspanak, kuru börülce, karabuğday, kinoa, beyaz lahana ve
kale bitkisinden oluşan sağlık çorbası misafirler tarafından
tadılmayı bekliyor. 
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KÜLTÜR-SANAT

Metalin Sanata Dönüştüğü
An; Telkâri

Merve Naz Abanozoğlu ’15
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Sevdiklerimize hediye ettiğimiz hatta taktığımız telkâri
takıların, evimizde sergilediğimiz telkâri fincan zarflarının,
müzelerde hayranlıkla izlediğimiz telkâri sürmedanların tarihini, nereden geldiğini hiç düşünmüş müydünüz?
İlk telkâri çalışmaları MÖ. 3000 yılının başlarında, Mezopotamya ve Mısır’da yapılmıştır. Mezopotamya’da Ur Şehri Kral Mezarı’nda bulunan altın bir tören hançerinin kını
üzerindeki telkâri süslemeler, uygulamanın güzel örneklerindendir. Anadolu’da ise ilk telkâri çalışmaları Troia Ilg
tabaklarında bulunmuştur.
Telkâri sanatının Anadolu’daki en eski ve önemli merkezleri
Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır’dır. Ekonomik sıkıntılar ve
savaşlar nedeniyle 17.yy sonraları ve 20.yy başları arasında
kalan dönemde giderek kaybolmaya başlayan telkâri işçiliğinin Anadolu'daki en önemli merkezi, Mardin'in Midyat
ilçesi olmuştur. Diğer bir merkez ise, Ankara'nın Beypazarı
ilçesi ve çevresi sayılabilir. Trabzon’da ise telkârinin farklı bir

uygulaması olan hasır örgü (Trabzon işi) çalışmaları yapılmaktadır.
Bölgelere göre değişiklik gösteren telkâri sanatı, ne yazık ki
kaybolmaya yüz tutmuş olan Türk El Sanatları’ndan biridir.
Özellikle yeni usta yetişmemesi, diğer el sanatlarında olduğu gibi telkâri sanatını da tehlikeye atmaktadır. Nitekim
Mardin Belediyesi söz konusu sanatın sürekliliğini sağlamak amacıyla genç ustaların yetişmesini desteklemekte
ve uluslararası fuarlarda bu ustaların eserlerini sergilemektedir. Trabzon’da bu sanat Hasır İşi olarak evlerde kadınların tel çekmeleri ile devam etmekte ve genç kuşaklara bu
şekilde aktarılmaktadır.
Telkâri Yurt Dışına Açıldı
Ahilik yoluyla telkâri sanatını öğrenen Beypazarı, daha
çok süs eşyası ve takı tasarımı olarak bu sanata ruh vermektedir. İlçede gümüş işleri yapımının tarihi çok eskilere
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dayanmasına rağmen, son 40 -50 yıldan bu yana
telkâri önem kazanmıştır. Beypazarı’nda yetişen
telkâri ustaları, 20. yüzyılın son çeyreğinde telkâriyi Beypazarı'nda geliştirerek adını yurt dışına
kadar duyurmuşlardır. Beypazarı'nda üretim geleneksel tekniklerden sapmadan küçük işletmelerde yapılmakta olup, ilçede 40 kadar iş yerinde
30'a yakın usta ve kalfa ile 400'e yakın çırak ve işçi
telkâri alanında çalışmaktadır.

Telkâri Nasıl Yapılır?
Altın ve gümüşün ince teller haline getirilerek örüldüğü
sanat olan Telkâri tamamen el işçiliği ile yapılır ve öncelikle tel çekme işlemi ile başlanır. Gümüş veya hurda
gümüşler eritilerek ince çubuklar halinde dökülür. Bu
ince çubuklar haddelerden geçirilir ve istenilen inceliğe
getirilir.
Ustanın sanatına başladığı an; model tasarlama ile başlar.
Nerede kaç mikron kalınlıkta tel kullanılacağı, şeklinin ne
olacağı, desenlerin oluşturulduğu kâğıda resmedildiği
birebir ölçekte hazırlanarak oluşturulmaktadır. Model
tasarımı tamamlandıktan sonra, sertleşmiş gümüş teller
tavlama ile ısıtılarak işlemeye uygun hale getirilir. Tasarım esnasında alınan notlara göre istenilen kalınlık ve
uzunlukta teller kesilir. Tasarıma uygun şekilde tellere
şekil verilirken, biten şekiller kaynakla tutturulur. İşlemler
uygulandıktan sonra, içleri doldurularak hazırlanmaktadır. Parçaların her birine bükülerek son şekil verilir ve
parçalar ara bağlantılarla birleştirilerek bir araya getirilir.
Telkâri tekniği ile yapılan her ürünün tamamı tel ile yapılmaktadır. Başka bir ifadeyle, bir ürün binlerce parçadan
bükülerek ve birleştirilerek oluşturulmaktadır. Bu yüzden
bu teknikte kaynak önemli bir yer tutar. Kaynak materyali
olarak gümüş - pirinç karışımı bir alaşım kullanılmaktadır.
Bütün parçaları birleştirilmiş bir ürün son şeklini aldığı za-

man ısıtma, kaynak ve diğer işlemler nedeniyle kirlenmiş,
kararmış ve oksitlenmiş durumdadır. Ürünün doğal, parlak rengini alabilmesi için ağartma işlemi, yani bir bakır
kap içine konulup, üzerlerine nitrik asitli su ilave edilerek,
doğal renklerini alıncaya kadar birkaç dakika süreyle kaynatılma süreci başlar. Daha sonra bol su ile durulanır ve
kurutulur. Ağartılan ürünler deterjanlı (eskiden deterjan
yerine çöven kullanılırdı) su ile tekrar yıkanır ve ince telli
bir fırça ile iyice fırçalanır. Yüzeydeki fazlalıklar ve kaynak
artıkları temizlenir; ürünlerin yüzeyi düz bir çelik parçası
ile parlatılır.
Kısacası, büyük bir beğeni ile kullandığımız telkâri objeler yöreden yöreye değişen hatlarıyla el emeği göz nuru
olan hassasiyet ve incelikle hazırlanmaktadır. 
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TEKNOLOJİ

Kolej360 Kolejlileri
Bir Araya Getirdi
Kolej360 uygulaması sayesinde Kolejli Diş
Hekimi Duygu Aytaç Yazıcıoğlu’98 ile tanışan
Onur Öztürkler’00 Kolej360’ın network
açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Öğrenim hayatıma TED Ankara Koleji’nde başladım. 2000 yılında
Kolej’den mezun oldum. Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü’ndeki öğrenimimi 2005 yılında tamamlamadan bir yıl kadar önce
ilk şirketimi kurdum. Çeşitli sektörlerde ticaretin içinde bulundum.
Dokuz yıl kadar bankacılık yaptım. Şimdi yine finansal danışmanlık ve finansal eğitim alanında faaliyet gösteren bir şirketim var.
Aynı zamanda köpekler için ödül maması imalatı ve ihracatı yapan bir şirketimiz daha var. Amatör olarak da resim yapıyorum.
Teknoloji ile aranız nasıl? Son yıllarda hızla artış gösteren
farklı uygulamalar ile ilgili neler düşünüyorsunuz?
Özel ilgi alanlarımdan biri olan teknoloji, hayatımın her döneminde beni heyecanlandırmıştır. Biz nesil olarak; bilgisayar ve
türevlerinin, evrim sürecinin başlarından itibaren yakından takip
etme fırsatı bulduk. Her yeni teknolojik gelişme; özellikle software teknolojiler bende önemli ölçüde merak uyandırıyor. Çok sayıda program ve uygulamayı elimden geldiğince aktif kullanmaya
çalışıyorum.

“Her Kolejlinin başucu
uygulaması olmaya aday”
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Kolej360 uygulamasını ilk nereden duydunuz? Uygulamayı nasıl buluyorsunuz?
Kolej360’ı, keşke Kolejlilerin bir listesi olsa da o listeden iş yapabileceklerimize ulaşsak diye sesli düşünürken; değerli bir Kolejli
dönem arkadaşımın“Var” cevabıyla öğrendim. Hemen indirdim
biraz inceledim ve benim düşündüğümden daha fazlası olduğunu gördüm. Kesinlikle sağlam bir temeli olan ve Kolejli olmanın
farkını hissettiren bir uygulama. Fikir olarak geliştirmeye son derece açık bir alt yapı olduğunu düşünüyorum. İş hayatım boyunca deneyimlediğim en değerli unsurun networking olduğunu iyi
bilen bir iş insanı olarak bu ve benzeri uygulamaların öneminin
daha çok anlatılması taraftarıyım.
Kolej360 sayesinde Kolejli bir diş doktoru ile tanıştınız.
Hikâyeyi bizimle paylaşır mısınız?
Mevcut diş hekimim şehir dışına taşındığından, bir diş sorunu
yaşadığımda, yeni ve güvenilir bir diş hekimi ararken, aklıma Ko-

lej360 geldi. Değerli hekimim Duygu Aytaç Yazıcıoğlu‘98’yla bu
vesile ile tanıştım. Hemen eski günler ve öğretmenler yad edildi.
Son derce keyifli bir sohbetin ardından “Kolejli Kolejli ile çalışır”
mottosuyla, bir süredir tedavi oluyorum. (gülümsüyor)
Kolej360 uygulamasının en sevdiğiniz yanları nelerdir?
Öncelikle fikir olarak çok beğeniyorum. Ayrıcalıklı hissettirmek
noktasında başarılı buluyorum. Dergi içeriğine ve Mezunlar Derneği duyurularına daha kısa sürede ulaşabiliyorum. Kariyer/iş bölümü gelişmeye açık görünüyor. Bununla beraber bulunduğunuz mevkideki Mezunlar Derneği’nin anlaşmalı olduğu indirimli
kuruluşları göstermesi de ayrıca avantaj. Her Kolejlinin başucu
uygulaması olmaya aday.
Kolej360 uygulaması Kolej mezunlarına ne katar/ne
fayda sağlar?
İş insanlarının tamamı için networkün önemi yadsınamaz. Sıfırdan iş hayatına girecek bir Kolejli için yaratabileceği fırsatlar açısından bulunmaz bir uygulama olmasının yanı sıra bu uygulamayı kullanarak ulaştığınız işveren veya çalışan adayı için, önemli bir
buz kırıcı etkisi de var.
Bunun dışında aidiyet duygusunu da arttırdığını düşünüyorum.
Aynı dönemde okumasanız da aynı kültürle yetiştiğinizi bildiğiniz
insanların bir telefon uzağınızda olması gerçekten güven verici.
Kendinizi ayrıcalıklı hissediyorsunuz.
Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınız var mı?
Çocukluk ve ilk gençlik yıllarınızı Kolej’de geçirdiğinizde, yüzlerce
anı biriktirmemeniz mümkün değil. En unutulmazları arasında
ise bir sahne deneyimim var. 18 Mart Çanakkale Zaferi gösterimiz olmuştu, yıl 1996 ve dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Rolüm,
3. Kolordu ve Arıburnu Kuzey Grubu’nun Komutanı Esat Paşa...
Hayatımda yaşadığım en güzel heyecanlardan biriydi, çok çalışmıştık, çok da eğlendik. Hala her 18 Mart’da kar yağıyor mu diye
bakarım. 
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HOBİ

Bowling
Gerçekten
Spor Mudur?
Barış Timurkaynak’00
Ne zaman arkadaşlarıma “bowling antrenmanına gidiyorum” desem, sıklıkla bana, “bowling bir spor mu?” sorusunu
yöneltirler. Yıllar önce atletizm takımında yer alan ve başka spor dallarında da yarışmış biri olarak bowlingin en zor
sporlardan biri olduğunu söyleyebilirim.
Dışarıdan bakıldığında, örnek olarak 14 poundluk bir topu
yuvarlayarak 10 tane pini devirmek gibi görünebilir, ancak
bu spor o kadar da basit değildir ve içerisinde birçok değişken barındırmaktadır. Sporcudan bağımsız olarak değerlendirdiğimizde, farklı salonların farklı sıcaklıkta olması,
aynı salon içerisinde sabah ile akşam oynamak arasındaki
fark bile topun reaksiyonunu etkilemektedir. Bir diğer etken
aynı salon içerisindeki kulvarlar arasındaki farklılıklardır. Yeni
yağlanmış, yan yana iki kulvarda, aynı sporcu, aynı topla,
aynı yere, aynı hızda, birebir aynı atışı yapsa dahi birinde
strike olan atış diğerinde strike olmayabilir. Bunun temel
nedenlerinden biri, iki kulvar arasındaki parkelerde oluşan
deformasyondur. Top her atıldığında kulvar üzerindeki
yağda değişiklik yapmaktadır, bundan dolayı artık o hat bir
önce atış yapılan hattan tamamen farklıdır. Sporcu, ısınma
atışlarında kulvarlar arasındaki bu olası farklılıkları da değerlendirmelidir. İyi bir sporcu, beraber oynadığı sporcuların
oyun stratejilerini de görüp kendi yetenekleri çerçevesinde
oyunun devamında iyi bir atış stratejisi geliştirebilmelidir.
Bu sporu zor yapan, bireysel yarışıldığı için, moral düşüklüğü yaşadığınız zaman arkanızda sizin psikolojinizi yukarı
çekecek takım arkadaşlarınızın olmamasıdır. Mücadele sırasında tüm sporcuları takip edemediğiniz için, daima en iyisini müsabakanın sonuna kadar yapmak zorundasınız. Ne
kadar iyi olursanız olun, o etapta sizden daha iyisi olabilir.
Ya da ne kadar şanssız başlarsanız başlayın, diğer sporcular
da o şanssızlığa her an yakalanabilir. Bunları devamlı kendinize hatırlatmalı ve asla konsantrasyonunuzu düşürmemelisiniz. Her sporda olduğu gibi olmazsa olmazlarımız, antrenman yapmak, fiziksel (özellikle bel, sırt ve bacak kasları)
ve zihinsel olarak daima en üste seviyede olmak, sportmen
bir sporcu olarak genç nesillere örnek olmaktır.
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Genel bir tanım olarak bowling, içinde bulunulan çevre
şartlarını anlayarak, kişisel yeteneklerinizi ve araçları kul-

lanarak hatayı minimize etmeyi amaçlayan bir strateji-koordinasyon sporudur. Bu sporda, yüzme ve atletizm gibi,
sporcular birbirleri ile doğrudan karşı karşıya değil, farklı
alanlarda performans göstererek yarışırlar.
Atıcılık ve okçuluk gibi bowlingte de skor bir objenin başka bir objeyi vurmasındaki keskinliğe göre değerlendirilir.
Beyzboldaki gibi, bir bowling sporcusunun da kas kontrolünü son derece üst seviyede tutarak hedefini strike olacak
şekilde vurabilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de Bowling
Daha önce beyzbol, avcılık ve atıcılık gibi federasyonların
bünyesinde etkinliklerini sürdüren bowling, 18 Ekim 2004
tarihinden itibaren Bocce ve Dart ile birlikte o yıl kurulan
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu altında faaliyetlerini devam ettirmektedir.
Ülkemizde İstanbul-İzmir-Bursa-Antalya-Mersin ve Ankara’da bağımsız olarak işletilen bowling salonlarında Türkiye
Bowling Ligleri ve Etap Sonu Kupaları Bowling Federasyonu’na bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.
Salonların en yoğun zamanları dışında, Türkiye Ligleri gerçekleştirilerek icra edilmeye çalışılmaktadır. Örnek vermek
gerekirse, çoğumuz için tek tatil günü olan pazar günlerinde, ailemiz ile kahvaltı yapmak varken, her pazar saat
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10:00’da başlayan lig için en geç 09:30’da
kulvarlarda hazır olarak müsabaka öncesi
son hazırlıklarımızı ve ısınma hareketlerimizi
tamamlamamız gerekmektedir. Antrenman
için bakıldığında da genelde hafta içi saat
22:00’dan sonrası sporculara verilebilmektedir. Bowling sporunu icra edebilmek için birçok ekipmana da ihtiyaç duymaktayız.
Genel Bowling Ekipmanları
Ekipmanları “Proshop” adı altında faaliyet
gösteren, genelde bowling salonlarının içerisinde yer alan dükkanlardan temin edebilmekteyiz. Proshopların genel faaliyet alanları; bowling topları, top delikleri, topların
yüzeylerinin yenilenmesi ve bakımlarının
gerçekleştirilmesinin yanında, bowling sporuna yeni başlayan ya da başlamak isteyen
kişilere seminerler vermek, çeşitli kurslar düzenleyerek temel ve ileri eğitimler düzenlemektir.
Topları Nasıl Döndürüyoruz?
Antrenman sırasında veya müsabakalarda
profesyonel bir bowling sporcusunu izlediğinizde, falsolu topun hat üzerindeki yağı terk
etmesinden sonra sert veya yumuşak bir dönüş yaparak pinleri devirdiğini izlemişsinizdir.
Bunu en iyi şekilde gerçekleştirebilmek için;
düzgün bir duruşun (stance) ardından doğal
hızda yürümeye başlama ve bununla eş zamanlı olarak topun serbest salınım hareketi
ile (swing) son adımda elden bırakılması gerekmektedir. Bunun yanında falsolu topların
içerisindeki “core” ile ifade edilen çekirdek
yapılar farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar ile beraber topun dış yüzeyinin malzemesine göre aldığı falso miktarları da değişir.
Asla salon toplarını döndürmek için bileğinizi zorlamayınız, çünkü bu sakatlanmanıza yol
açabilir.
Bowling, Olimpiyatlarda Neden Yok?
1988 Seul Yaz Olimpiyatları’nda, bowling
gösteri sporu “Demonstration Sport” olarak
yer almış, ilk ve son defa 20 ülke katılımı ile
oyunlar oynanmıştır. Daha sonra olimpiyatlarda yer alamamasının en büyük sebebi
hiçbir televizyon ve basın aracılığı ile müsabakaların reklamının yapılmaması ve seyirci
kitlesinin ilgisinin bowling sporuna çekilememesidir.
2017 Temmuz ayında Samsun’da 38 hatlı
uluslararası standartlara sahip Türkiye’nin en

büyük bowling salonu açılmıştır. Bu salonda
Dünya Sağırlar (Deafly) Olimpiyatları Bowling
Müsabakaları başarı ile gerçekleştirilmiştir.
Diğer spor dalları ile kıyaslandığında, çok
fazla maliyet içeren bir spor olduğu için
ekonomik olarak kuvvetli olmayan ülkelerin
bu spor dalında başarılı olması bir yana günümüzde sporcu çıkarmasını beklemek bile
hayalperestlik olur.
Bu spora yeni başlayacak olan sporcuların
önündeki en büyük zorluk belirli periyotlarla
tekrarlanan mali giderlerdir. Sporcunun yapacağı antrenman sıklığına göre yenileme
periyotları da kısalacaktır. Unutmamak gerekir ki, profesyonel bir sporcunun arsenalinde
en az 4 farklı kulvar şartına uyum sağlayabilecek, kullanılabilir durumda falsolu topa ihtiyacı vardır. En büyük gider kalemini antrenman oluşturmaktadır.
Umuyorum ki, ileriki dönemlerde diğer şehirlerimizde de federasyonumuza bağlı uluslararası standartlara sahip bowling salonları
açılır ve birçok sporcu ile antrenör yetişir. Ülkemizde genç sporcuların yetişmesi için gerek federasyon çatısı altında, gerekse Trianka
Bowling Akademi tarafından düzenli olarak
eğitim programları organize edilmektedir.
Bowling Sporu Nasıl Gelişir?
Bowling hem zihinsel hem de bedensel olarak ciddi efor sarf ettiren bir spordur. Bu sporun, basketbol, futbol veya masa tenisi gibi,
gençlere, okullarında beden eğitimi derslerinde hem teorik -içerisinde ciddi matematik
hesapları içermektedir- hem de pratik kısmı
anlatılabilir. Okullar arası turnuvalar düzenlenerek bu spor ile ilgili gelecek nesillere
farkındalık yaratılabilir. Hem federasyonumuzun desteği ile hem de okul yönetimlerinin
talebi ile böyle bir oluşumun sonucunda çok
başarılı bowling sporcuları yetişecektir.
7’den 77’ye -kendini fiziksel ve zihinsel olarak hazır tutan- herkesin her yaşta başlayabileceği bir spor olan bowlinge profesyonel
olarak devam etmek isteyenler, öncelikle bu
işi federasyon tarafından eğitmen sertifikası
verilmiş olan bowling eğitmenlerinden temel eğitimleri alarak başlayabilirler.
Bireysel fedakarlıklar ile ayakta durmaya çalışan bu spor dalının öncelikle idame edebilmesi, daha sonraki aşamada da uluslararası
düzeyde yarışabilecek milli sporcuların yetişebilmesi tek arzumdur. 
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SOSYAL SORUMLULUK

TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği’nden Oyuncak
Kütüphanesi’ne Destek
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, UB öğrencilerine ve Oyuncak
Kütüphanesi’ne destek oldu.

Kolej-IN’de birçok noktada oyuncak toplama sepetleri konumlandırarak kampanyaya destek olan TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, topladıkları oyuncakları yılsonunda
Oyuncak Kütüphanesi’ne teslim etti. TED Ankara Koleji Vakfı
Özel Lisesi UB öğrencileri, Fikriye Doğa Ulus, Pırıl Aytemiz,
Kendal Pehlivan, Mustafa Tuncer, Deniz Naz Kaya, Derya
Göktaş TED Ankara Kolejliler Dergisi’ne kampanya sürecini ve
duygularını anlattı.
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Altı kişilik bir grup ile 2017-2018 öğretim yılının ilk döneminde,
Kızılay’da bulunan Oyuncak Kütüphanesi’ne oyuncak bağışı
kampanyası başlattıklarını anlatan ekip, “Kampanya öncesinde, okuduğumuz UB programının gerekliliklerinden olan CAS
çalışmaları kapsamında, danışmanlarımızın yönlendirmeleri
ile çocuklarla ilgili bir etkinlik yürütmenin bizleri çok mutlu
edebileceğinin farkına vardık. Bu doğrultuda Kızılay’da bulunan Oyuncak Kütüphanesi adlı dernekle iletişime geçtik. Bu
derneğin etkinlik alanı konusunda bilgi aldık. Derneğin gönüllülerden topladıkları oyuncakları; yaş gruplarına ve kullanım durumuna göre ayrıştırdığını, gerekli gördükleri takdirde
onardığını ve gereksinim sahiplerine ulaştırdığını öğrendik.
Dernek yetkilileriyle, bu çalışmalara nasıl katkıda bulunabileceğimiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk ve ken-

dilerinin en önemli beklentisinin, oyuncak bağışı olduğunu
öğrendik” ifadelerini kullandı. Öğretmen ve idarecilerle yeniden görüşerek okulda üç farklı yere kutu yerleştirme kararı
aldıklarını anlatan öğrenciler sözlerine şöyle devam etti, “Kutularımızı, dikkat çekici olması açısından kendimiz tasarladık,
boyadık ve katlardaki uygun yerlere bıraktık. Kampanyamızla
ilgili farkındalık yaratmak için posterler ve amblem hazırlayarak bu posterleri de okul idaremizin izin verdiği alanlara astık.
Kutularda biriken oyuncakları iki haftada bir toplayıp özelliklerine göre ayrıştırarak yeniden kutulara yerleştirdik ve dönem
sonunda tüm oyuncakları, velilerimizin desteğiyle Oyuncak
Kütüphanesi yetkililerine teslim ettik. Bu çalışma sayesinde
aramızdaki ufak tefek anlaşmazlıklara rağmen ortak amaç uğruna birlik olabilmeyi; ekip çalışmasının önemini anladık. Yardım etmenin, karşılıksız verebilmenin sevincini, mutluluğunu
tattık. Oyuncakları ayrıştırma sürecinde kendi çocukluk anılarımıza döndük, deneyimlerimizi paylaştık ve bu deneyimler,
hangi oyuncağın hangi yaş grubundaki çocuklara nasıl hitap
edeceğini belirlememizde etkili oldu. Bu çalışmanın çocuklarla birlikte kazanıma dönük oyunlar oynama boyutunu da
içermesinin, bütünlük açısından daha yararlı olacağı düşüncesine ulaştık. Kazanımlarımızı ve deneyimlerimizi de bu tür
çalışmalar yürütmek isteyen arkadaşlarımızla paylaştık.” 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Giriş ve Yıllık Aidat Miktarları
Dernek Üyeliği için Gerekenler
1.
2.
3.
4.

Üyelik Başvuru Formu
1 Adet Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat ödendiğini gösterir belge *

2017 YILI

GİRİŞ AİDATI

YENİ MEZUN

YILLIK AİDAT

1 -TL. *

37.5- TL.

25 YAŞINA KADAR

37.5-TL.

37.5- TL.

65 YAŞ ALTI MEZUN

150-TL.

150.- TL.

----

37.5- TL

65 YAŞ VE ÜZERİ MEZUN

* 2016 yılı mezunları Haziran 2017’ye kadar başvurmaları halinde faydalanabileceklerdir.

Mevcut Üye Aidatları
2017 YILI

YILLIK AİDAT

18 - 25 YAŞ ARASI ÜYE

37.5- TL.

25 YAŞ ÜZERİ ÜYE

150.- TL.

65 YAŞ ve ÜZERİ ÜYE

37.5- TL.

- Yıllık aidat miktarı kredi kartı talimatı ile yıl sonuna kadar tamamlanması koşuluyla en çok
5 (beş) taksitte tahsil edilir.

Üye Aidat borcu nedeniyle Dernek ile ilişkisi kesilenlerden, yeniden Dernek üyesi olmak isteyenlerin,
geçmiş yıllara ait birikmiş üye aidat borçları kredi kartı talimatı ile 9 (dokuz) taksitte tahsil edilir.
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Tel: 444 0 958 Gsm: 444 0 958 Faks: 0(312) 418 74 41
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneğinin
Cumhuriyet Balosu’nda
33 meşale yakıldı
Türk Eğitim Derneği, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümünü, Türkiye’nin kanaat önderlerinin bir
araya geldiği Cumhuriyet Balosu ile kutladı. 29 Ekim Pazar günü,
İstanbul Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen ve İstanbul Gelişim
Orkestrası’nın sahne aldığı anlamlı geceden elde edilen tüm gelir, başarılı ancak maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimlerine
devam edebilmesi amacıyla Türk Eğitim Derneğinin 10.000 Genç
Meşale Daha Aydınlık Türkiye burs fonuna aktarıldı. Böylelikle 33
başarılı çocuğun burslu okuması sağlandı.

Prof. Dr. Ahmet İnam TEDMEM KÜRSÜ’nün Konuğuydu
Türk Eğitim Derneği’nin düşünce
kuruluşu TEDMEM, Türkiye’nin bugününü daha iyi anlamamıza ve
geleceğe ilişkin öngörüler geliştirebilmemize katkı sağlayacak paylaşımlarda bulunmak için alanında
öncü isimleri ağırlamaya devam
ediyor. TEDMEM Kürsü’nün Ekim
ayı konuğu ülkemizin en önemli

felsefecilerinden Prof. Dr. Ahmet
İnam oldu.
Eğitimi bir insan anlayışı olarak
gören Prof. Dr. İnam; TEDMEM
Kürsü’deki ‘Can Eğitimi’ başlıklı
konuşması ile ‘can’ kavramı üzerinde durarak bu kavramın insanı
şekillendiren eğitim içindeki yerini
vurguladı.

Türk Eğitim Derneği Ankara’da 202 öğrenciye
Tam Destek Bursu Sağladı
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Türk Eğitim Derneği, Ankara’da
devlet okullarında öğrenimlerini sürdüren başarılı ancak
maddi olanakları kısıtlı 202 öğrenciye Tam Destek Bursu vermeye başladı. Misyonu gereği
kurulduğu günden bu yana
maddi olanakları yeterli olmayan, başarılı çocukların eğitimine farklı burs programlarıyla destek veren Türk Eğitim
Derneği, Ankara İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile yapılan protokole göre, Ankara’nın çeşitli
ilçelerindeki devlet okullarında
öğrenimlerini sürdüren 9. Sınıf

öğrencisi 202 çocuğa maddi
destekte bulunarak, akademik,
sosyal ve kültürel gelişimlerine
yönelik bir program uygulamaya başladı.
11’i fiziksel engelli 202 öğrenci, her hafta sonu TED Üniversitesi ve TED Ankara Koleji
Yerleşkeleri’nde gerçekleştirilecek özel eğitim programlarında İngilizce, Türkçe ve Matematik dersleri alarak ilgi ve
yeteneklerine göre de sanat
ve spor etkinliklerine katılmaya başladılar.
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TED Senfoni Orkestrası Bursa Konseri Gerçekleşti
Şef Ahmet Ünlü yönetimindeki
TED Senfoni Orkestrası, 4 Kasım
2017’de Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Soprano Aslı Akar Kıyıcı ve Tenor Emre
Akkuş eşliğindeki orkestra, Bursalı
müzikseverlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Konserde Barış için
Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası da
konuk orkestra olarak yer aldı.

PEARSON ile bir
protokol imzalandı

TED Okulları 16. Müdürler
Toplantısı Yapıldı
TED Okul müdürleri arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen TED Okulları Müdürler Toplantısı’nın on altıncısı,
13–14 Ekim 2017 tarihlerinde TED Şanlıurfa Koleji’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirildi. TED Okullarında görev yapan 68 okul müdürünün katılımıyla gerçekleşen toplantıda, TED Genel Merkezi ve TED Okullarında geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalarının değerlendirmesi yapılarak,
2017–2018 öğretim yılı ile ilgili hedef ve planları paylaşıldı.

Univera ve Türk
Eğitim Derneği
ile “Geleceğimiz,
Gençlerimiz”
Univera ve Türk Eğitim Derneği, temellerini daha önce attıkları “Geleceğimiz, Gençlerimiz” Sosyal Sorumluluk Projesi için Univera Center’da düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.
Bu yıl 25. yılını kutlayan Univera ve Türk Eğitim Derneği bir araya
gelerek TED’in Anadolu ve Fen Liselerindeki başarılı öğrencileri
kapsayan burs programı üzerinden bir proje hazırladı. “25. Yılda, 25
Genç” mottosu ile yolan çıkan Univera, bu özel yılı sosyal sorumluluk projesi ile taçlandırdı.
Geleceğimiz, Gençlerimiz Projesi, TED’in Anadolu ve Fen Liselerinde okuyan başarılı öğrenciler için açtığı Tam Destek Burs Programı
kapsamında 25 gencin eğitimlerine katkı sağlıyor. TED tarafından
mülakatla belirlenecek olan öğrenciler, TED’in deneyimli kadroları
tarafından daha iyi eğitim alabilmeleri için sürekli takip edilecek.

TED 2014 yılında, Türkiye'de ilk defa ve sadece,
önce TED Ankara Kolejinde
ve sonra diğer TED Okullarında uygulamaya başladığı BTEC programlarına
yeni alanlar (İşletme ve Mühendislik gibi) açmak, TED
Üniversitesi'nde uygulamalara başlamak ve kitaplar
üretmek üzere PEARSON ile bir protokol imzaladı.

Türk Eğitim
Derneği Yenilenen
Binasında Hizmet
Vermeye Başladı!
Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi, Kızılırmak Cad. No:8 adresindeki yenilenen binasında hizmet vermeye başladı.

Türk Eğitim Derneği Projeleri
tüm hızıyla devam ediyor!

QNB Finansbank, Türk Eğitim Derneği, Adana ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortaklığıyla yürütülen Başarı Her Yerde Projesi kapsamında 4-5 Kasım
2017 tarihlerinde Ankara’daki proje okullarının Bilişim,
Matematik, Fen Bilimleri ve Teknoloji Tasarım öğretmenlerine Robotik – Kodlama eğitimi verildi. Qualcomm firması ile birlikte yürütülen “Geleceğin Sınıfı
Projesi – 4 ” kapsamında ise 4 Kasım 2017 tarihinde 3
TED Okulu ve 5 Devlet Okulunun projede görevli İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri öğretmenlerine tam
gün süren Edmodo eğitimi verilerek projede kullanacakları Qualcomm chipsetli tabletler dağıtıldı. 
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Cumhuriyetin 94. Yılı TED Ankara Koleji’nde
Özel Etkinliklerle Kutlandı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 94. Yılı, TED Ankara
Koleji’nde özel etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet haftasında
“Yüzyılın En Şık Lideri Atatürk Kıyafetleri Sergisi”ne ev sahipliği yapan TED Ankara Koleji’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu’na katılım da büyük oldu.
Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği Büyük Önder Mustafa
Kemal Atatürk'ün şıklığını gözler önüne seren “Yüzyılın En
Şık Lideri Atatürk Kıyafetleri Sergisi”nin açılışı, 27 Ekim 2017
tarihinde TED Ankara Koleji Spor ve Sanat Merkezi’nde.
gerçekleştirildi. Sergide Atatürk’ün terzisi Levon Usta'nın 4.
kuşak torunu Levon Kordonciyan tarafından orijinal kalıpları
üzerinden yeniden hazırlanan takım elbiseler, palto, pelerin,
keten kıyafetler, akbaş yaka gömlekler, avcı kıyafetleri olmak
üzere toplam 16 parça kıyafet ve Atatürk’e ait aksesuarlar yer
aldı. 27 Ekim-09 Kasım tarihleri arasında tüm öğrencilerin ziyaret ettiği sergi, veli ve mezunlardan da yoğun ilgi gördü.
29 Ekim’de Okullarda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı
törenlerinin ardından TED Ankara Koleji yöneticileri, öğretmenleri, çalışanları, öğrencileri, velileri ve mezunlarının
katılımıyla Cumhuriyet Koşusu yapıldı. Bayrak ve flama
grubunun öncülüğünde marşlar eşliğinde Ortaokul tören
alanından koşar adım yürüyerek stadyuma gelen Kolejliler,
burada şeref turunu gerçekleştirdiler. Genel Müdür Sevinç
Atabay, Kolejlilere seslendiği konuşmasında "Büyük Önder
Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi “Dinlenmemek üzere
yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.” Hiç yorulmayacağız,
çünkü biz fikri hür, vicdanı hür, aklın ve bilimin yolunda çağdaş, laik gençler yetiştireceğiz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" sözleri ile büyük alkış aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları Kolej Marşı, 10. Yıl ve İzmir Marşlarının coşkuyla
söylenmesi ile son buldu.

Müze Gezileriyle Tarihe Yolculuk
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TED Ankara Koleji Vakfı Özel
Ortaokulu öğrencileri, kulüp
çalışmaları ve seçmeli dersler
kapsamında Ankara’daki müzelere düzenlenen inceleme
gezilerine katılıyorlar. Kasım
ayında Anadolu Medeniyetleri
Müzesi ve Rahmi M. Koç Müzesi’ni, Aralık ayında ise Anıtkabir

Müzesi, Pembe Köşk ve “Somut
Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler,
Anadolu’da yaşamış uygarlıklar,
Milli Mücadele ve Cumhuriyet
dönemine ilişkin bilgilerini
pekiştirerek, geçmiş ve bugün
arasında değişimi ve bağlantıyı
gözleme fırsatı buluyorlar.
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Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin
98. Yıldönümünü Kutladık
Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk ve beraberindeki
Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919
tarihinde Ankara'ya gelişinin
98. yıl dönümü TED Ankara
Koleji Vakfı Özel İlkokulu’nda
düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Okul Korosu öğle saatinde Kolej Sokağı'nda verdiği konserde
"Hoşgelişler Ola Mustafa Kemal
Paşa", "Ankara Marşı" ve "Atatürk
Marşı"nı seslendirdi. Ardından
halkoyunları ekibinin zeybek
gösterisi ise beğeniyle izlendi.

Liseliler Kardeşlerine Kodlama Öğretiyor
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Bilişim Teknolojileri Zümresi tarafından yürütülen “Liseliler Kardeşlerine Kodlama Öğretiyor” projesi
kapsamında Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul
öğrencilerine takım çalışması, algoritma, analitik-algoritmik düşünme, kodlama ve problem çözme yeteneklerini artırma amaçlı eğitimler planlandı. Lise öğrencileri tarafından
verilen eğitimlerin ilk aşaması Anaokulunda
gerçekleştirildi. Bu eğitimlerde Cubetto Eğitim Seti ve Scratch Jr programı kullanıldı.

Öğrenciler
Microsoft’u
Ziyaret Ettiler

Lise TEDNOKENT çalışma grubu öğrencileri, Microsoft’un daveti üzerine
17 Aralık 2017 tarihinde Microsoft
Ankara ofisini ziyaret ettiler. Okulumuzda mezun olmuş üst düzey

yöneticilerle tanışarak sohbet eden
öğrenciler, teknoloji, girişimcilik ve
kariyer planlama konularında yapılan
sunumları izleyerek farklı bakış açıları
kazandılar. 

73

TEDÜ
TEDÜ OKÇULUK
TAKIMI'NDAN BÜYÜK BAŞARI
Okçuluk Takımımız 6-8 Ekim 2017 tarihlerinde katıldığı Hacettepe 50. Yıl Okçuluk Festivali’nde, "Olimpik Kadınlar" kategorisinde Takım Birinciliği (Altın Madalya), "Bireysel" kategoride ise Maide Karaduman,“Gümüş Madalya”; Gizem Doğa
Yiğit ise “Bronz Madalya” kazandı.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ ADİLE GÜLŞAH SARANLI VE TURKCELL
İŞ BİRLİĞİYLE HAYAT BULAN "ZEKA KÜPÜ" PROJESİ
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyemiz Adile Gülşah Saranlı'nın
akademik danışmanlığını üstlendiği Turkcell "Zeka Küpü"
Projesi, "V. Zeka Ve Yetenek Kongresi"nde sunuldu.
Üstün yetenekli çocukları ve ailelerini desteklemek amacıyla Turkcell’in başlattığı ve Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr.
Adile Gülşah Saranlı’nın akademik danışmanlığını üstlendiği “Zekâ Küpü” Projesi, ODTÜ’de gerçekleştirilen "V. Zekâ ve
Yetenek Kongresi"nde sunuldu. Turkcell Genel Müdürü Sn.
Kaan Terzioğlu ve proje ekibinin hazır bulunduğu kongre
süresince proje hakkında bilgilendirilen katılımcılar, aynı za-

manda konuyla ilgili atölye çalışmalarına da katılma şansını
buldu. Proje, Turkcell sponsorluğunda ve MEB himayesinde
“üstün yetenekli” öğrencileri desteklemek için geliştirildi.
Çocuklarımızın teknoloji ile çağı yakalaması, var olan potansiyellerine katkı sağlamak ve ailelerin üstün yetenekli
çocukların eğitimleri konusunda bilgilendirilmesini hedef
alan proje, ilk senesinde 7 ilde 2000 öğrenci, eğitimci ve
aileleri ile uygulandı. Önümüzdeki yıllarda yaygınlaştırılarak
devam edecek olan projenin hedefi, 3 yılda 10.000 kişiye
ulaşmak.

KAMPÜSÜMÜZDE "HULT PRIZE" FİNAL HEYECANI YAŞANDI
Üniversite öğrencilerinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından, küresel hedefler gözetilerek seçilen soruna
çözüm geliştirecek sosyal fayda odaklı girişimcilik fikirlerinin uluslararası arenada yarıştığı ve öğrenciler için “Nobel
Ödülü” olarak anılan “Hult Prize”ın kampüs finali, öğrencimiz
Kutlu Acun’un girişimiyle TEDÜ’de düzenlendi. 4 aydır süren çalışmaların sonucunda Üniversitemiz öğrencilerinden
oluşan gruplar, jüri üyelerine projelerini sundular ve jüri değerlendirmesi sonucunda 1. 2. ve 3. olan takımlar belirlendi.
Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizden oluşan ve Kampüs
1.’si olan “EnergyRot” Takımı, doğrudan “Dünya Bölgesel Finalleri”ne gitmeye hak kazandı. 2. ve 3. takım “Diabetypes”
ile “Phoenix”in projeleri ise Hult Prize Global çalışanları tarafından incelenecek değerlendirme sonuçlarına göre Dünya

Bölgesel Finalleri'ne davet edilecek. Dünya Bölgesel Finalleri'nde başarılı olmaları durumunda ise ABD'de gerçekleşek
olan 8 haftalık hızlandırıcı programa katılacak ve 1M$ ödül
için yarışacaklar.

HAYAL AĞACI!
179 MİNİĞİN 179 KAHRAMANI!
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TEDÜ İhtiyaç Haritası Topluluğu organizasyonu ile, Ardahan - Hanak Çiçeklidağ İlkokulu ve Ortaokulu'nun
her bir öğrencisi, yeni yıl hayallerini
yazıp TED Üniversitesi öğrencileri,

akademisyenleri ve çalışanları için
gönderdi. Onlar da mutlulukla Çiçeklidağ İlkokulu ve Ortaokulu'nun
179 öğrencisinin 179'unun da yeni
yıl hayallerinin kahramanı oldu.
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK OLMAK II – ÇOCUK İSTİSMARI
SEMİNERİ’NDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Eğitim Fakültemiz ve EduAction Topluluğumuzun katkılarıyla, “Türkiye’de Çocuk Olmak” adlı etkinliğin ikincisi,
“Çocuk İstismarı” başlığı ile gerçekleştirildi. Seminerde ilk
konuğumuz, “Öğretmenlik Mesleği, Öğretmen Eğitimi
ve Çocuk İstismarı” konularında bizleri aydınlatan ODTÜ
Eğitim Fakültesi’nden Sn. Dr. Yasemin Tezgiden Cakcak
oldu. Kamuoyunda “Saadet Öğretmen” olarak bilinen
ve İzmir'de görev yaptığı okulda yaşanan çocuk istismarı
vakasını gündeme taşıyan Sn. Saadet Özkan ise “Cesaret ve
Değişim” başlıklı konuşmasıyla, mesleğine başladığı yıllarda bir köy okulunda öğrencilerinin maruz kaldığı istismar
olayını ve verdikleri mücadeleyi çarpıcı açıklamalarda bulunarak anlattı. Son olarak, “Bir Çocuğun Gözünden Çocuk
İstismarı” başlıklı konuşması ile istismara maruz kalmış ve
öğretmenine yakın zamanda dava açıp kazanmış ODTÜ
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Dilara

Alkan, herkesi duygulandıran ancak hepimize umut olan
hikayesini paylaştı. Katılımcılara unutulmayacak anlar ve
duygular yaşatan seminer, Rektör Vekilimiz Prof. Dr. H. Belgin Ayvaşık ve Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yüksel
Kavak'ın konuşmacılarımıza hediyelerini takdim ederek teşekkürlerini iletmesiyle son buldu.

"EKONOMİ VE FİNANS YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"MIZ
KAMPÜSÜMÜZDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLE TANITILDI
TEDÜ’de düzenlenen etkinlikle, yeni açılan Ekonomi ve
Finans Yüksek Lisans Programımızın tanıtımı yapıldı.
Hedef kitlesi, üniversiteden yeni mezun olmuş, lisans
derecesini ekonomi ve işletme alanları dışında almış
olan ve finans sektöründe işe girmek, kendilerini geliştirmek isteyen genç profesyoneller ile banka çalışanları olarak belirlenen programımızın etkinliği, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Aslıhan Salih’in sunumu ve konuşmacılarla birlikte bir panel şeklinde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşmacı olarak Morgan

Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü Sayın Tevfik
Aksoy, FIBA Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın
Fevzi Bozer ve QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sayın Sinan Şahinbaş yer aldı.
Prof. Dr. Aslıhan Salih’in açılış konuşmasını yapması ve
değerli konuklarımızı tanıtmasıyla başlayan panel, Sn.
Salih’in konuşmacılara finans sektörü ile ilgili soruları
yöneltmesiyle devam etti. Panelde ayrıca, finans sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerin kendilerini hangi
alanlarda geliştirmeleri gerektiği konusu da tartışıldı. 
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SPOR KULÜBÜ

Takımlarımızın Liglerdeki
Mücadelesi Devam Ediyor

Yüzme Takımı
Sporcularımız
Rekor Kırıyor
15-19 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşen
Türkiye Uzun Kulvar Yıldız-Genç Açık Yaş Milli Takım
Seçme Yarışları’nda, kulübümüz sporcularından
Doğa Nur Özgür daha önceki derecesini 47 sn geliştirerek, 1500m serbest yarışında 17.38.86 derecesiyle
13 yaşta yeni Türkiye rekorunun sahibi olmuştur.
İstanbul’da düzenlenen “Turkcell Türkiye Yıldızlar Bireysel Kısa Kulvar Şampiyonası”nda
yarışan sporcularımızdan rekor geldi.

Sporcularımızın dereceleri:
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Deniz ERTAN
13-14 yaş 200 m karışık Türkiye rekoru
50 kurbağa
1.
100 kurbağa
1.
100 karışık
1.
200 karışık
1.
400 karışık
1

Doğa Nur ÖZGÜR
800 serbest
2.
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Spor Okulları Kayıtlarımız
Devam Ediyor

www.kolejliler.com
/TEDAnkaraKolejlilerSK
/tedkolejliler
/tedkolejlilersk
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TEDFED

TEDFED OLAĞAN AYLIK TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ:
ALANYA-ANTALYA, KONYA

TED Antalya Koleji

TEDFED Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı TED Alanya
ve TED Antalya Kolejlerinin ev sahipliğinde 27 Ekim 2017
Cuma günü gerçekleştirildi. Aynı gün Antalya ve Alanya
Kolejleri ziyaret edildi.

TED Alanya Koleji

TED Okulları Mezunları Federasyonu olağan aylık
yönetim kurulu toplantısı 01 Aralık Cuma günü TED
Konya Koleji’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararlar arasında
tüm okulların mezun derneklerini kurulmasının gerekliliğinin altı çizilerek, konu ile ilgili bir zirve organize
edilmesine karar verildi. TEDFED Zirve’nin 2018 yılının ilk
aylarında organize edilmesine, TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin de katkılarıyla, diğer derneklerle ortak bir
çalıştay gerçekleştirilmesine karar verildi. Zirve ile ilişkili
olarak “TED Sohbet” etkinliğinin tüm mezun dernekleri
ile ortaklaşa gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
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TED Konya Koleji

TED Konya Koleji

Okul hakkında genel bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu toplantısına geçildi. Toplantının ana
konuları TEDFED Zirve ve bununla
ilişkili olarak “SohbeTED” oldu. 2018
in ilk aylarında gerçekleşmesi kararlaştırılan Zirve tüm TED Okullarının
katılımıyla gerçekleşmesi beklenmekte. Zirve için, Mezun Derneklerine yol haritası olması amaçlanan
“kitapçık” hazırlanması ve tüm derneklere gönderilmesi kararlaştırıldı.
“SohbeTED” ile ilgili olarak 2018
baharında ilkinin gerçekleşmesi
konusunda karar alındı. 

Personel Training

derslerimizi denediniz mi?
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KOLEJLİ İŞADAMLARI DERNEĞİ

Kolejli İşadamları Derneği Tarafından
Düzenlenen Yılbaşı Kokteyli,
Burslu Öğrencilere Işık Oldu
Kolejli İşadamları Derneği üyelerinden Av. Fehmi Can İnan'ın ortağı olduğu İnan &
Aras Hukuk Bürosu ev sahipliğinde gerçekleşen kokteylde bir araya gelen davetliler
keyifli vakit geçirdiler. Kolejli ressamlar tarafından TED Burs Fonu yararına düzenlenen resim sergisinin de yer aldığı etkinlikte bir konuşma yapan Başkan M.Hakan
Çınar, Derneğin faaliyetleri ve her geçen gün artan üye sayısı ile kaydedilen sürekli
büyümeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davetlilere huzur, başarı ve mutluluk dolu bir yeni yıl diledi. TED’li kurumların yöneticilerinin de katıldığı özel davette, Kolejli ressamlar tarafından hazırlanan sergi büyük beğeni toplarken, satıştan
elde edilen gelirin bir bölümü TED Burs Fonu’na aktarıldı. 
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Saygıdeğer Mezunlarımız,
Okulumuza olan sevgimiz, camiamıza bağlılığımız ve sizlerin ilgi, işbirliği ve desteğinizden aldığımız ilham ve itici güç sayesinde, Yönetim Kurullarımız ve çalışma arkadaşlarımız ile Derneğimizin
kuruluş amaç, ilke ve vizyonuna uygun olarak hizmet vermeye çalıştık.
Üyelerimizin ve mezunlarımızın desteği ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri; sosyal medyada ve yazılı
basında duyurduk, gündem yaratacak konularda basında çokça yer aldık. Yaklaşık 3 yıldır çıkarmakta olduğumuz Kolejli İş Dünyası Dergisini, her geçen gün daha fazla mezun ve veliye ulaştırarak Derneğimizin bilinirliğini ve gücünü artırmak suretiyle, göreve başladığımız tarihten bugüne
üye sayımızı yaklaşık dört katına çıkardık.
Gerek Ankara’da, gerek İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz yemekli toplantılarda, konularında uzman
konuşmacıları ağırladık. Bu toplantılarla hem üyelerimizin, mezunlarımızın bilgilerini tazelemelerine ve artırmalarına vesile olduk, hem de üyelerimizin tanışarak, yapacakları işbirliğinin temellerinin atılmasına ortam hazırladık. Edindiğimiz bilgi ve izlenimler bu toplantıların her iki açıdan da
başarılı olduğu yönündedir.
Göreve geldiğimiz tarihten itibaren hayata geçirdiğimiz, üyelerimizin, mezunlarımızın ve velilerimizin ürünlerini sergileyebileceği, kendilerini daha iyi tanıtabilecekleri ve gerek kendi içimizde,
gerek dışarıdan gelen ziyaretçilerle iş olanakları yaratabilecekleri ve aynı zamanda konularında
uzman konuşmacı ve katılımcıların bir araya geldiği “Kolejli İş Dünyası Zirvesi”nin dördüncüsünü
gerçekleştirdik.
Bu etkinliklerimizin yanı sıra, “KİD Tedarik Sisitemi” kapsamında, ülkemizin sektörlerinde tanınan
ve güvenilir firmaları ile hem üyelerimizin bu firmaların ürünlerinden indirimli olarak yararlandığı
hem de Derneğimize gelir getiren anlaşmalar yaptık.
Kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, diğer sivil toplum kuruşları ve TED Ankara Koleji mezunu
milletvekilleri ile temas kurarak hem bilinirliğimizi artırdık hem de gelecekte olası işbirliklerinin temellerini attık.
Derneğimiz adına 7 çocuğumuzu okutmaktayız ve TED’li kuruluşların ve camianın eğitim, spor
ve sanat alanlarında yaptığı etkinliklere destek olmaktayız ve olmaya devam edeceğiz.
Bizi her zaman destekleyen camiamıza şükranlarımızı sunuyor, 2018 yılının tüm mezunlarımız,
öğrencilerimiz ve velilerimiz için sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini diliyoruz.
Kolejli İşadamları Derneği
Yönetim Kurulu
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BULMACA
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Ana kara

Gelecek

Sahip, iye

Ölçüt

Güldeste,
antoloji

Başkenti
Luanda olan
ülke

12

Büyük
üzüntü, acı

Bir kumaş
süsleme
yöntemi

2

'... etmek'
(Aniden
şaşırtmak)

Buharlı gemi

Atatürk' ün
doğum yeri

9

Nevşehir' in
ilçesi
Eski dilde 'O'

Çaydaki
etkili madde

Büyük ve
süslü çadır

Süslü gelin
başlığı

Başkaldırıcılık

4

Ürünü satma
izni olan

7

Üstün gelen

14

Dağda geçit
yeri

Anadolu' ya
özgü bir
koyun
Atatürk
ilkelerinden
biri

(Tersi) İlave

Ara, aralık

19

Kargaşa

Aynı erkekle
evli
kadın,ortak

'... etme'
(Duygu
sömürüsü)

Şeref, itibar

Bol olmayan

15

18

Mağazada
bölüm
Yüzme
havuzu

5

Biçki modeli,
patron

Doğru bir
çizgide
bulunma

Büyük tepsi

Anlak,
feraset

Hangi yere?

22

16

Özen,
ihtimam

21

Birleşik Krallık' ın İnternet kodu

Ekşi bir
meyve

Amacıyla
Elçi

Yüksekçe
yerde
yapılan raf

Bir kalp
damar
tedavisi

Bir göz
hastalığı,
glokom

Evlenmemiş

20 Beyaz bir badana
maddesi

Yaradan,
Allah

Patika
Yayla atılan
çubuk

6

Sıradan,
bayağı
Dört köşe
döşeme taşı

Birini hatırlama, yâd

10

Düşey kesiti,
profil

Çok sesin
birlikte
tınlaması

Çıplak
toprak

Tali

13

Eski dilde
göz

11

Pamuk otu

Neptünyum'
un simgesi

Molibden' in
simgesi

Seciye,
karakter

1

Bir seslenme sözü

8

Hayvan
otlatılan yer,
otlak

Ayaklı tabla
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Verme,
ödeme

3

Atatürk' ün
doğum
günüm
dediği tarih
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KAYBETTİKLERİMİZ

Fatma Gülten
Gökay’44

Ercüment Yürüten’45
(ortaokul)

İnci Özcivelek
(Öktener)’55

1944 mezunlarımızdan
Fatma Gülten'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1945 mezunlarımızdan
Ercüment Yürüten'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1955 mezunlarımızdan
İnci Özcivelek Öktener'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Aydın İnan
Esen’60

Ayşe G. Azer’63

1960 mezunlarımızdan
Aydın İnan Esen'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1963 mezunlarımızdan
Ayşe G. Azer'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

İlter Gülsen
(Ayata)’63
84

1963 mezunlarımızdan
İlter Gülsen Ayata'yı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ahmet Doğruer
(YAFA)'66

Rıza Esat Yüzbaşoğlu’67
(İlkokul)

1966 mezunlarımızdan
Ahmet Doğruer'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1967 mezunlarımızdan
Rıza Esat Yüzbaşoğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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Şükrü
Küçükerol’67

Ali Evinay’67

Çiğdem Altaner’71

1967 mezunlarımızdan
Şükrü Küçükerol'u kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1967 mezunlarımızdan
Ali Evinay'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1971 mezunlarımızdan
Çiğdem Altaner'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Uğur Özler’75

Can Ağaoğlu’79

1975 mezunlarımızdan
Uğur Özler'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1979 mezunlarımızdan
Can Ağaoğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Seher Akyıldız’81

Ayşe Başaran’90

Aziz Aral’14

1981 mezunlarımızdan
Seher Akyıldız'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1990 mezunlarımızdan
Ayşe Başaran'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

2014 mezunlarımızdan
Aziz Aral'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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PEŞiN
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

%10
Antique Roman Palace
Oba Mah. Atatürk Cad. No:31 Alanya/Antalya
T. 0242 255 57 80
www.antiqueromanpalace.com

%10
%5

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

Bilişim ve Danışmanlık
Hizmetlerinde
%20 İndirim
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

Konaklama
Teras Restoran

%20

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

%30

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

%10

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

%20
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

%40
%15

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

%10
Dantelle
Tunalı Hilmi Cad. No:100/6 GOP / Ankara
T. 0312 466 79 14 F. 0312 466 79 14
www.dantelle.com.tr

%5
%3

Ekipmanda
Elmas Uçlarda

%10
PEŞİN

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

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

Behzat
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

%10

%10

%5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

%20
Dream Story Photography
Fotoğrafçılık Hizmetleri
Gsm. 0532 220 76 01
www.dreamstory.net

Biletlerde

%20 Tatil Otelleri%2
%5 Vize%40

Otellerde

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

%50
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

Temmuz Ağustos
Aylarında
Diğer Aylarda

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

%10
%15

%30

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

%10
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

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARINA ÖZEL
HİZMETLER
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
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%20
Dr. Duygu Yazıcıoğlu ve Dr. Nur İskender
Çankaya Cad. No:10/3 Çankaya / Ankara
T. 0312 440 79 79
www.cankayadent.com

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
Kale Mah. Gözcü Sk. No:10 Altındağ / Ankara
T. 0312 311 04 01
www.erimtanmuseum.org

%10
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
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

S. Single BB 190 TL
S. Double BB 250 TL
Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara
T. 0312 231 77 10 F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com

%30
Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Tahran Cad. No: 38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 466 59 61 F. 0312 466 59 64
www.integra.com.tr

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

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
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TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel
Fiyatlar
Gurudan Turizm Seyahat Acentesi
Tunus Caddesi 57/3 Çankaya/ Ankara
T. 0312 232 20 30 www.gurudan.com.tr

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

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel
Hizmetler
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

%10
HG Yaşam Tasarım Atölyesi
Mustafa Kemal Mah. 2134. Sk. 5/10 Çankaya / Ankara
Gsm. 0544 774 75 77

Tek Yataklı Oda 65 TL
İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150 TL
(Açık büfe kahvaltı ve KDV
Hotel Yeni
dahildir.
Sanayi Cad. No:5/B Ulus / Ankara
T. 0312 310 47 20 F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com

%20
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

KAFTANKARA
Tunalı Hilmi Caddesi 91/74 Çankaya/Ankara
T. 0530 368 52 38
www.kaftankara.com

%5

%5

%10

%20

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

%40
Hotel Etap Mola
İzmir Cad. No: 27 Kızılay / Ankara
T. 0312 424 18 18 F. 0312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr

%10
Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi
Alacaatlı Mah. 5024.Sk. No:4 Yaşamkent Çankaya / Ankara
T. 0312 490 55 96
www.ihlamurkonagi.com.tr

%10
James Cook
Tunus Cad. No: 19/A Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 419 96 88

%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

Suite Tek Kişi 200 TL
Suite Çift Kişi 240 TL
Standart Tek Kişi 160 TL
Standart Çift Kişi 200 TL
Koza Suite Hotel
(Açık büfe kahvaltı dahil.)
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0312 446 60 67 F. 0312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr www.kozahotel.com.tr

KOLEJLİLER ARALIK2017

%20

%20

Kulube Otel
Kalamar Koyu Funda Sk. No:13 Kalkan / Antalya
T. 0242 844 38 23
www.kulubehotel.com

La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 12 48 F. 0312 467 12 60

%10

Luppa Çayyolu&Kavaklıdere
Koru Mah. Ankaralılar Cad. No:6/1N
&İran Cad. A-B Blok No:8A/6
Çankaya/ Ankara T. 0312 241 42 22- 428 33 33
www.luppa.com.tr

%25
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

Check-Up

%50
* SGK'lıya % 20 indirim

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

%15
Özel Med-Diş
Arjantin Cad. Borazan Sk. No:8 G.O.P / Ankara
T. 0312 427 27 24
www.med-dis.net

%10
%15

Memorial Ankara Hastanesi
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 1422.Sk. No:4 Çankaya / ANK.
T. 0312 253 66 66
www.memorial.com.tr

%20

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL
HİZMETLER

%10
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
%15

Liste Fiyatlarında

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

Özel Ankara Umut Hastanesi
Büklüm Cad. No:72 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 466 38 38
www.ankaraumuthastanesi.com.tr

Lokal 71
Üniversiteler Mah. Ankuva AVM No:32
Bilkent / Ankara T. 0312 266 40 71
www.lokalbilkent71.com

%10
Mantıvilla
İncek Bulvarı, Bağlar Caddesi, No: 290,
İncek - Ankara T. 0312 460 0 999
www.mantivilla.com

%15

%10
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
Özel Arte Hastanesi
1920.cadde No:61 06810 Çayyolu Ankara
T. 0312 444 7 600 F. 0312 236 17 31
info@artehastanesi.com

TTB Fiyatları Üzerinden

%50

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

%10

Zorunlu Sigorta
Poliçeleri Hariç
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

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

%25
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

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

%15
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
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%10

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

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

%10
Prof.Dr.Ayşen TOPALKARA Göz Hastalıkları Uzmanı
Güvenevler Mah. Güneş Caddesi no:16/3 Çankaya/Ankara
T. 0312 467 56 58
atpolkara@gmail.com

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

PUMPKIN Turizm
Şehit Adem Yavuz Sokak No:9/8 Kızılay / Ankara
T. 0312 446 00 10
www.pumpkintur.com

S O S

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

%10

%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

%15
TACO HUT
Yıldızevler Mah. Cezayir Cad. No:5/A Çankaya / Ankara
T. 0312 438 04 00
taburedoner@gmail.com www.tabure.rest

%10

Vaga's Cook House

%20

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

Sushico. Viaflat
Adres: Beştepe mah. 42.sok. No:2 06510 Çankaya/Ankara
SushiCo Çayyolu
Angora Bulvarı No: 209/16 Beysupark Çayyolu-Ankara
T. 0312 236 71 71

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

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL
İNDİRİMLER

PET SHOP

%8

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

Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad.
114/23 H Kavaklıdere Çankaya/Ankara
T. 0312 428 29 03
info@vagascookhouse.com

Tan Oto
İstanbul Yolu 3.Km Çiftlik Kavşağı Yenimahalle / Ankara
T. 0312 497 38 38
taburedoner@gmail.com www.tabure.rest

%20
Yüzde95 Online Anket ve Araştırma
Danış. Hiz. - T. 0850 500 09 50
communication@01095010.com
www.yuzde95.com

İndirimli kuruluşlarda
yerinizi alın...
info@kolej.org
90

%10
%15

Yedek Parça
İşçilik

Tel:444 0 968

%5

Zenova Medya
Şehit Osman Avcı Mah. 1071 Malazgirt
Caddesi No:43 D Blok No:54 Etimesgut/Ankara
T. 0312 504 03 90
www.zenaovapromosyon.com

ÇİKOLATANIN LEZZETİNE
EŞSİZ BİR ANLAM KATTIK
TED ÇİKOLATA

TED ÇİKOLATADAN ELDE EDİLEN TÜM GELİR,
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ BURS FONU’NA AKTARILMAKTADIR.
Bilgi ve Siparişleriniz için Lütfen İrtibata Geçiniz.

0 312 489 85 90

www.tedisletme.com.tr
tedcikolata@ted.org.tr
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Derneğimiz 2017 yılı aidatı 150 TL.’dir.
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
ÜYELİK ÖDENTİ TALİMATI

Sayın Üyemiz,
1 - Ödemelerinizi Banka Hesap Numaralarımıza havale yoluyla;
T.İş Bankası

Ankara

Akay Şb.

4201 – 360 953

IBAN: TR05 0006 4000 0014 2010 3609 53

Denizbank

Ankara

Tunalı Şb.

5868422

IBAN: TR84 0013 4000 0058 6842 2000 01

Garanti Bankası

Ankara

Kızılay Şb.

82 – 6296404

IBAN: TR26 0006 2000 0820 0006 2964 04

Yapı Kredi Bankası

Ankara

Akay Şb.

69948367

IBAN: TR26 0006 7010 0000 0069 9483 67

Akbank

Ankara

Bakanlıklar Şb.

0083032-3

IBAN: TR57 0004 6001 5388 8000 0830 32

2- Kredi Kartı Talimatı ile;
Aşağıda işaretlemiş olduğum ödemelerin, aksine talimat vermediğim sürece belirtmiş olduğum kredi kartı
hesabımdan Derneğimiz hesabına alacak kaydedilmesini rica ederim.
Üye No
………………………………………………………………..........................................................................................
Adı Soyadı . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSM:
.…………………………………............................
E-posta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maksimum

T. İş Bankası – T.C. Ziraat Bankası

Bonus

Garanti Bankası – ING Bank – Şekerbank – TEB – Denizbank

World

Yapı Kredi Bankası - Vakıfbank - Fortis - Anadolu Bank

Wings - Axess

Akbank

Banka Adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kredi Kartı Bilgileri:
Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik Kodu:

-

ve

(Güvenlik kodu kredi kartınızın arkasında yer alan rakamın son 3 hanesi)

Geçmiş yıllara ait birikmiş aidatlarımı (

.........

TL)

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
9 eşit taksitte ödemek istiyorum.
2017 yılı aidatımı (

.........

TL)

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
5 eşit taksitte ödemek istiyorum.
Diğer yıllar Aidatlarımı;
Her yıl Peşin olarak ödemek istiyorum
Her yıl 5 eşit taksitte ödemek istiyorum.
Tarih:

İmza:

3 - www.kolej.org sayfamızdaki online işlem merkezinden.
4 - Posta Çeki (Hesap No: 104 932) hesabımıza yatırarak veya Derneğimize gelerek yapabilirsiniz.
Not: Kredi Kartı ile ödeme talimatı vermek için yukarıdaki kredi kartı talimatı bölümünü doldurarak, 0 312 418 74 41’e fakslayabilir
veya doldurduğunuz formu tarayarak uyelik@kolej.org adresine iletebilirsiniz.
Taşpınar Mah. 2800. Cad. No:5/B İncek 06830 Gölbaşı / Ankara
Tel: 444 0 958 Faks: (312) 418 74 41 Gsm: 444 0 958
e-mail: uyelik@kolej.org www.kolej.org
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4

18

Büyük tepsi

Bir göz
hastalığı,
glokom

Şeref, itibar

14

18yere?
Hangi

Mağazada
bölüm

Özen, Yüzme
ihtimam havuzu

Özen,
ihtimam

Sıradan,
bayağı

3

Ara, aralık

Şeref, itibar
Büyük tepsi

5

Ekşi 5bir
meyve

ANAHTAR
KELİME

Atatürk' ün
doğum
günüm
dediği tarih

Dağda geçit
yeri

(Tersi) İlave

Bol olmayan

Anlak,
feraset

Atatürk' ün
doğum
günüm
dediği tarihAyaklı tabla

1

Aynı erkekle
evli
kadın,ortak

2

14

Ürünü satma
Aynı erkekle
izni olan
evli
kadın,ortak
Dağda geçit
Bol olmayan
yeri
Mağazada
bölüm
Ara, aralık
Yüzme
havuzu

7

Biçki modeli,
patron

Atatürk' ün
4 (Tersi)
doğum
yeri İlave

Ürünü satma
izni olan

4

19

1

2

'... etmek'
(Aniden
şaşırtmak)

Eski dilde 'O'
Anadolu' ya
özgü bir
Büyük
ve
koyun
süslü çadır
Başkaldırıcılık

Atatürk' ün
doğum yeri

9

7

Tali

Eski dilde
göz
Çok sesin
Seciye,
birlikte
karakter
tınlaması
Tali

Seciye,
karakter

Nevşehir' in
Üstün gelen ilçesi

Çok sesin
birlikte
tınlaması

Sıradan,
bayağı

2

'... etmek'
(Aniden
şaşırtmak)

Buharlı gemi

Eski dilde 'O'
Büyük
Büyük veüzüntü, acı
süslü çadır
Buharlı gemi
Başkaldırı9
cılık

Bir kumaş
süsleme
yöntemi

Elçi

Yayla atılan
çubuk

Dört köşe
döşeme taşı

Başkenti
Luanda olan
ülke

Ekşi bir
meyve

Yüksekçe
yerde
yapılan raf

Büyük
üzüntü, acı

Bir kumaş
süsleme
yöntemi

Nevşehir' in
ilçesi

17

Sahip, iye

22

Evlenmemiş

Evlenmemiş

Sahip, iye

Başkenti
Luanda olan
ülke

A
I
B
D
Ş
S T A S
A V A N O S
I
B
D
E İ N
O T A ŞĞ
K E
A S
A V A N O S
Ç
G A L İ P
B E L
N
O T A Ğ
K E
K A O S
K U M A
A
G A L İ P
B E L
A İ K L İ K
R E Y O N
A O S
K U M A
A
J
K A L I P
S İ N İ
K L İ K
R E Y O N
İ Z A
İ T İ N A
U K
K A L I P
S İ N İ
T E R E K
S E F İ R
A
İ T İ N A
U K
E K A R
K İ R E Ç
B
R E K
S E F İ R
A M Kİ İY RA EN ÇE B İ T A
A R
MK İ YA AK NO ER
İ Y TA AN A Y
AA KY ON R L YA AD NE AN Y N P
NR A L AM DA ES NA NM PE R A
O MN AD SO AK U MZ EM RA AY I S
DI ŞOI ĞKI NUL AZ AMY DAI NYL AI N SI Y O R U Z
19

Doğru bir
çizgide
bulunma

Biçki modeli,
patron

Doğru bir
çizgide
bulunma

17

Gelecek

Güldeste,
antoloji

Kargaşa
Atatürk
ilkelerinden '... etme'
(Duygu
gelen
biri Üstün
sömürüsü)
Anadolu' ya
özgü bir 15
koyun

Kargaşa

'... etme'
(Duygu
sömürüsü)

K
I
AT
T
A
İ

12

K

Gelecek

S
T
E
Ç
L
K
L A İ
H
3 1J
2H 8İ Z
6 7T EB
7B 3E K
1 5 AO
9O 4K
8 2A YI
4 6
5I 9R A
O N

LER
R

5
4
19
88
72
36
5
41
3
27
6
95

5 7 3 4 6 9 1 8 2
2 9 8 5 1 7 3 4 6
4 6 1 2 8 3 7 5 9

P
R
E
D

Ana kara
Ölçüt

KK

Çaydaki
etkili madd

S

Süslü gelin
başlığı

T

Y
O
LN

Atatürk
ilkelerinde
biri

Doğru bir
çizgide
bulunma

H

1
8
7 B
3
5 O
4
2 I
6
9

Yüksekçe
yerde
yapılan ra

Evlenmemi

Yayla atıla
çubuk

Eski dilde
göz
Seciye,
karakter

1

Atatürk' ün
doğum
günüm
dediği tarih
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7

8
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Detaylı bilgi için
444 0 958

