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BİZDEN HABERLER

Yıllar Sonra
Yeniden Bir Arada

Mezuniyet yılı 4 ve 9 ile biten mezunlarımızın Geleneksel
Balosu ve tüm Kolejlileri bir araya getiren Kuru Fasulye
Günü için geri sayım bașladı. Dönem arkadașlarınız ve
Kolejli dostlarınızla birlikte mezuniyet sevincini bir kez daha
yașamaya hazır mısınız?

25 Mayıs 2019 Mezunlar Balosu
26 Mayıs 2019 Kuru Fasulye
Detaylı bilgi için 444 0 958
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Yasemin Polat'73

Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli Kolejli Dostlarım,
Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet'imizi kuran
kadroların öncülüğünde temelleri atılan TED Ankara Koleji’nin
mezunları olarak Dernek felsefemiz tüm mezunlarını tek çatı altında
birleştirmek oldu. Bayrağı devraldığımız 2017 Şubat ayından itibaren
ana hedefimiz doğrultusunda projelerimize, etkinliklerimize ve
çalışmalarımıza yön vermeye çalıştık.
Dolu dolu geçirdiğimiz 2018 yılını ardımızda bırakırken, aynı
misyon ve vizyonla hareket edeceğimiz yeni bir yılı karşılamanın
mutluluğunu yaşıyoruz.
Geleceğimize yön verip aydınlık meşaleler olmamızı sağlayan
dönemimizin değerli öğretmenleriyle 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nde okulumuzun eski binasında, eski sınıflarımızda bir araya
geldik. İlki, Mayıs ayında düzenlenen “Ders Zili Yeniden Çalıyor”
etkinliğinin ikincisi de oldukça keyifli geçti. Okul anılarımızı yeniledik,
anılarımıza yenilerini ekledik. Bu vesileyle başta başöğretmen
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin
Öğretmenler Günü’nü bir kez daha kutlarım.

BAŞKAN'DAN
MESAJ
tüm hızıyla sürdürüyor. Mezunlar koromuz “Öykülü Nağmeler”
gösterisiyle 15 Aralık’ta okulumuzda sahne aldı. Tiyatro grubumuz
da provalarına aynı hızda devam ediyor.
Kolejliler, burs fonuna destek olmak için birlikte
koştular…
Derneğimizin çatısı altında kurulan "Kolejliler Koşuyor" koşu takımı,
Türk Eğitim Derneğinin burs sistemine destek olmak amacıyla
Bodrum Yarı Maratonu, 95.Yıl Cumhuriyet Koşusu, 40. İstanbul
Maratonu vb. organizasyonlara katıldı. Takıma ve destek veren
herkese sonsuz teşekkürler.
Etkinlik komisyonumuz ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasına
özel Pınar Ayhan’ın müzikal dinletisi “Orada Duruverseydi ZamanKemal” gösterisini organize etti. Gösteri, mezunlarımız tarafından
büyük beğeni topladı.
Senin evin, Kolej-IN…

Yaz dönemi itibariyle verdikleri molanın ardından çalışmalarına
başlayan K-İnsan komisyonumuz, seminerlerine “Kahkaha Yogası” ve
“Büyülü Ormanda Yolculuk” ile verdi.

Kolej-IN’de hafta sonu canlı müzik programları, ailenizle ve
dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz brunchlar, size özel
organizasyonlar ve tüm sportif faaliyetler düzenlenmeye devam
ediyor. Unutmayın; yılbaşını da yine evinizde Kolej-IN’de ailenizle
ve sevdiklerinizle geçirebilirsiniz. Sağlık ve mutlulukla geçireceğiniz
güzel bir yıl diliyorum.

Derneğimizin kültür-sanat çalışma grupları da faaliyetlerini

Kolejli sevgi ve saygılarımızla...
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PORTRE

Bir Dilek Tut ile Hayaller
Gerçek Oluyor
Bir Dilek Tut Derneği ile hayati tehlikesi olan birçok çocuğun hayalini
gerçekleştiren TED Ankara Koleji Mezunu Eda Tontu Aroyo’90 başarılı
iş kadını kimliğiyle Kolejliler Dergisi’ne konuk oldu.
TED Ankara Koleji mezunusunuz. Aynı zamanda da
miniklerin iyilik meleğisiniz. Sizi yakından tanıyabilir miyiz?
Merhaba. Ben Eda Tontu Aroyo. 1990 yılında TED Ankara
Koleji’nden mezun oldum. Önce Bilkent Üniversitesi Turizm
Otelcilik Yüksekokulu’nu bitirdim ve daha sonra İskoçya’ya
giderek Glasgow’da University of Strathclyde Tourism and
Hotel School’dan mezun olup Türkiye’ye döndüm. 1994 yılında Antalya’nın ilk golf kulübü National Golf Club Belek’te
satış ve pazarlama departmanında işe başladım. Kulübün
kuruluşundan itibaren iki sene boyunca Türkiye ve yurt dışında tanıtımı için çalışmalar yürüttüm. 1996 yılında Ankara’da ailemin turizm ve otelcilik işlerine destek olması adına
Ador Turizm ve Seyahat Acentası’nı kurdum. Tur organizasyonları, bilet satış ve kongre turizmi alanında çalışmalar yaptığımız acentamızı 2003 yılında devrederek, evlilik nedeniyle
İstanbul’a yerleştim. İstanbul’da çalışma hayatımı biraz daha
farklı bir alanda devam ettirdim. Pastacılık eğitimi alarak bir
arkadaşımla beraber Coco’s Home Made Bakery adlı butik
bir pastane açtık ve özel davetlere, düğünlere ve doğum
günlerine yemek hizmeti verdik. 2006 yılında ikizlerime hamile kaldım ve pastacılık kariyerim artık sadece çocuklarımın
doğum günü organizasyonları ve pastaları ile sınırlı:)

2014 yılında Carole
Hakko’dan başkanlık
görevini devraldım.
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Bir Dilek Tut Derneği ile hayati tehlikesi olan birçok
çocuğun hayalini gerçekleştiriyorsunuz… Nasıl başladı Bir Dilek Tut Derneği (Make-A-Wish Türkiye) yolculuğunuz?
2005 yılında Bodrum’dan dönerken havaalanında arkadaşım
Carole Hakko ile karşılaştık. Carole bana heyecanla yeni devraldığı Bir Dilek Tut Derneği’den ve çalışmalarından bahsetti.
Benim de derneğin gönüllüsü olarak çalışmaya başlamam

Eda Tontu Aroyo'90

böyle oldu. Türkiye’de çalışmalarını sürdüren derneğimizi,
2009 yılında dünyanın en büyük dilek gerçekleştirme organizasyonu olan Make-A-Wish International’ın üyesi olarak
uluslararası bağı olan bir dernek konumuna getirdik. 2010
yılına kadar derneğin gönüllüsü olarak hem dilek gerçekleştirmelerde hem de derneğe kaynak yaratmak için planlanan
etkinliklerde yer aldım. 2010 yılında derneğin Yönetim Kurulu’nda göreve başladım ve 2014 yılında da Carole Hakko’dan
başkanlık görevini devraldım.
Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olarak
güçlü bir kadın portresi de çiziyorsunuz… Kadının iş
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dünyasındaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Teşekkür ederim. Bana kalırsa iş hayatında kadının rolü gerçekten çok önemli. Çünkü bizler yaratılıştan sahip olduğumuz bazı içgüdüsel duygularımızı iş hayatımızı yönlendirirken daha yoğun olarak kullanıyoruz. Sadece profesyonel
bir bakış açısı içerisinde değil, duygularımızla bilgimizi harmanlayarak iş hayatında yer alıyoruz. Kadınlarda çok yoğun
olduğunu düşündüğüm empati duygusunun da iş hayatına
önemli farklılıklar kattığına eminim. Kadınlar aslında bir kolda iki karpuz taşımayı daha çocuk yaşlarında annelerini izleyerek görüyorlar. Ben de böyle bir annenin kızıyım. Sanırım
13 yıldır büyük keyifle devam ettiğim dernek çalışmalarımın
ilk tohumlarının atılması da bununla başlıyor çünkü biz çok
küçükken annem de Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gönüllü
olarak çalışır, eve geldiğinde masayı kurarken ve akşam yemek masasında bize oradaki çocukları, onların hayatlarını ve
beklentilerini anlatırdı hep.
Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınızdan bahseder misiniz? O zaman da bu tarz sosyal sorumluluk
projelerine imza atıyor muydunuz?
Kolej yıllarımın her anı unutulmazdı. Hala ilkokul, ortaokul ve
lise sınıf arkadaşlarımla, ilkokul öğretmenim Yaprak Bulutlar
ile görüşmeye devam ediyorum. En unutamadığım ve aslında o zaman çok üzüldüğüm ama şimdi anne olduktan sonra
geriye dönüp baktığımda çok hak verdiğim anım; ilkokul 5.
sınıftayken, İngilizce öğretmenim ile ilgili. Aslında düzenli bir
öğrenciydim hep ama hatırlıyorum bir gece annemler dışarıdaydı ve ben oyuna dalıp İngilizce ödevimi yapmayı unutmuştum. Öğretmenimden de çok çekinirdim ve söyleyemedim. Derste Hilal Hanım bizlere ödevlerimizi çıkarmamızı ve
cevaplarını kendisi tekrarlarken bizim de defterlerimizden
kontrol etmemizi istedi. Ben boş sayfaya işaret atıyor gibi
yaptım ve yakalandım. Öğretmenim o kadar çok kızdı ki,
sene boyunca ödevlerimi önce müdür yardımcımıza sonra kendisine onaylatma cezası verdi. Tabi çocuk yaşımda bu
durumu çok içerlemiş ve üzülmüştüm ama şimdi aslında ne
kadar doğru yaptığını görüyorum.
Kolej yıllarımda maalesef Türkiye’de sosyal sorumluluk bilinci şu andaki kadar yoğun değildi. Şimdi benim ikizlerim 11
yaşında olmalarına rağmen, okullarında sosyal sorumluluk
üzerine projeler düşünüp, planlayıp, hayata geçiriyorlar ki
bu da bence çok önemli. Ben ilk sosyal sorumluluk ile ilgili
çalışmalarıma iş hayatına girdikten sonra başladım. Lösev’in
kuruluş aşamasında tanıtımı için arkadaşlarımla birlikte bazı
projeler geliştirdik ve ayrıca hastanede çocuklara moral vermek için palyaço kostümleri giyer, onlara eğlenceler düzenlerdik.
Son olarak Kolej Mezunlarına ve TED Ankara Koleji

Mezunları Derneği üyelerine iletmek istediğiniz mesajlar nelerdir?
Kolej ruhu her zaman çok önemli olmuştur benim hayatımda. TED Ankara Koleji mezunu olmaktan hep çok gurur
duydum ve bunun en önemli nedenlerinden biri de Kolej
mezunlarının yıllar geçse de hiç azalmayan birlik beraberlik
duygusudur. Hepimiz bir yerlerde güzel işler yapıyor, bir şeylere imza atıyoruz. Ama değerli olan, bu gibi sosyal sorumluluk projelerini de hayatımızın bir parçası haline getirmek ve
bu birlik beraberliği başka hayatlara da yansıtabilmek. Bazen
bir derneğe özel bir günde veya bayramlarda bir seferliğine
yardımda bulunuyoruz ve sonrasında daha neler yapılabileceği konusunda çok bilgimiz olmadığından bu yardımlarımız çoğu zaman devamlılık arz etmiyor. Hepimizin imkânları
doğrultusunda yapabileceği birçok şey var. Ben iki senedir
İstanbul Maratonu’nda koşuyorum ve "adımlarım çocukları
hayata bağlayan dilekler olsun" diyerek çevremden bana
bağış yapmalarını istiyorum. Burada amaç ille yüksek rakamlarda bağış yapmak değil, tam tersine damlaya damlaya göl
olabileceğini hiç unutmamak. Ayrıca çevremdeki herkesi
düzenli bağışa alıştırmaya çalışıyorum. Yani demek istediğim, çevremdeki tüm arkadaşlarım kredi kartlarından her ay
10 TL çekilmesi için otomatik talimat verseler, inanın onlar
belki bu rakamı her ay ödediklerinin bile farkına varmazlar
ama biz dernek olarak bunu düzenli olarak hissederiz. Biz
her sene tüm Türkiye’de yaklaşık 200 hasta çocuğumuzun
dileğini yerine getiriyoruz yarattığımız kaynaklarla ama inanın daha dileklerinin gerçekleşmesini bekleyen yüzlerce
çocuğumuz var ve hepsine umut olmak istiyoruz, onlara
ve ailelerine bu zorlu süreçte dayanma gücü vermek, hayatta hiçbir şeyin imkânsız olmadığını göstermek istiyoruz.
O nedenle tüm Kolejlilerden düzenli bağış yapmalarını rica
ediyorum.
Size de Bir Dilek Tut Derneği ve tüm çocuklarımız adına çok
teşekkür ederim.
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Esra Güleyüpoğlu‘83, Banu Konuksay‘88, Mustafa Güleyüpoğlu

Nurgun Akay, Nehile Kural’63

İdil Ülkealan-Tolga Ülkealan ‘93

(93 Dönemi Mezunları)

BİZDEN MUTLU HABERLER

Washington’dan, TED
Ankara Kolejlileri
Sevindiren Haber
2013 mezunumuz Deniz İdil Altan, bu yıl beşincisi
düzenlenen Washington Immigration Film Festival
2018’de “Umut Mevsimi” isimli kısa belgeseliyle en iyi
kısa belgesel ödülünü aldı. 27 Ekim 2018’de Washington National Cathedral, Perry Auditorium’daki törenle
ödülünü alan Altan, Umut Mevsimi’nde acılı günlerden sonra Suriye üzerinden Ankara’ya ulaşan ve çocukları için yeni bir hayatı filizlendirmeye çalışan Iraklı
Türkmen mülteci kadınların -kendi seslerinden- yaşadıklarını ve geleceğe dair umutlarını anlatıyor.
Film: www.denizidilaltan.com adresinden izleyebilirsiniz.

600 En İyi Genç ve Yetenekli
Bilim İnsanı Arasına Girdi
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Mezunumuz Uzm.Dr.Duygu Koçyiğit'06, 24-29 Haziran 2018 tarihlerinde, Almanya Lindau şehrinde düzenlenen “68th Lindau Nobel
Laureate Meeting” toplantılarına katılmaya hak kazanmıştı. “Your
first step to Stockholm” olarak değerlendirilen bu buluşmada 600
genç bilim insanı, Nobel ödülü almış 30 bilim insanı ile bir hafta
boyunca bilimsel toplantılara katılmış, tanışma, soru sorma, bilgi
edinme fırsatı olmuştur. Bu yıl ana teması “Physiology/Medicine”
olan bu buluşmada, Koçyiğit ülkemizi başarıyla temsil etti. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz..

Başarıya
Kulaç Attı

30. Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı'nda 70 yaş üzeri kategoride mezunumuz Suzan Öniz'66
2.oldu. Mezunumuzu tebrik ederiz.

Bilge Sayraç, Sevil Dinçer, Banu Oruç, Burcu Evciler,
Zeynep Atay, Zeynep Yücel Varol, Onur Morşan
(88 Dönemi Mezunları)

KOLEJLİLER MART 2018
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Geleneksel Mezunlar Balosu
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Mezunlar Balosu 9 Haziran 2018’de büyük bir coşku ile gerçekleşti. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, 9 Haziran Cumartesi
günü mezuniyet yılı 3 ve 8 ile biten TED Ankara Koleji mezunlarını bir
araya getirdi. Derneğimizin 50.yılını kutladığımız bu seneki mezunlar
balosunda; misafirler, kokteylin ardından orkestra ve keyifli gösteriler
eşliğinde bir arada yemek yemenin tadını çıkardı. Vals gösterisi ile

başlayan gece, zeybek gösterisi ile devam etti. Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat’73, kürsüye çıkarak mezunlara
seslendi. Polat “Sonsuza kadar Atamızın yolunda Cumhuriyet ışığında, meşalemizi taşıyacağımıza ve sahip çıkacağımıza söz veriyorum”
dedi. Eğlenceli geceye yaklaşık 700 mezun katıldı. Baloda mezuniyetinin 75. yılını kutlayan Ali Bozer’43’e Dernek Başkanı Yasemin Polat’73
tarafından plaket takdim edildi.

Kolejlilerin Balo ile İlgili Düşünceleri
Esen Kaynak’98
Mezuniyetimin 20. yılını kutluyorum. 10. yıl kutlamalarına
katılamamıştım, uzun zamandır da Ankara dışındayım. Bu
vesile ile burada, tüm mezunlarımızla birlikte olmak çok heyecan verici, çok güzel bir gece.

Kutluhan Olcay’93
Mezuniyetimin 25. yılı çok keyifliyim. Yıllar sonra herkesin tekrar bir araya gelerek eski hatıraları canlandırması, özlem gidermesi müthiş bir şey.

Ali Özlem Güvenir’78
Mezuniyetimizin 40. yılını kutluyoruz. Bir kahvenin 40 yıl
hatrı vardır derler biz de sanki biraz önce sınıftan çıkıp
buraya gelmiş gibiyiz.
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Şule Özaraz Akıntürk’78
Anılarımızı tazeliyoruz. Böyle bir gecede hep birlikte olduğumuz için çok mutluyuz.

KOLEJLİLER ARALIK 2018

İnci Muhaddisoğlu’73
Mezuniyetimin 45. yılını kutluyorum. Çok
mutluyum. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir gece geçiriyorum.

Yalın Gündüz’93
Mezuniyetimizin 25. yılı, hiç zaman geçmemiş gibi hissediyorum.
Elif Uysal’93
Oğlum da Ankara Koleji’nde okuyor. O yüzden kendimi devamlılığın
bir parçası gibi hissediyorum.
Bülent Bıyıkoğlu’93
Burada eski arkadaşlarımı görmekten çok mutluyum. Şu an kendimi
Kolej’de gibi hissediyorum.
Funda Bacınoğlu’83
35 yıl nasıl geçti hiç fark etmedim, liseden
bugün mezun olmuş gibiyim. İyi ki Kolejliyim.

Ferda Özeren’73
Ankara Koleji mezunu olmaktan dolayı çok mutluyum, çok güzel bir
camia. Bize çok şey kattı. Burada olmak bana heyecan veriyor.

Hakan Özkan’93
Mezun olalı 25 yıl oldu. Ankara Koleji çok
büyük bir camia, Cumhuriyet’in çok önemli
bir kültürü. Çocuklarımız da burada okuyor,
bizim için bir aile geleneği olacak. Bunun
için de ayrıca keyifliyiz.
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Tolga Ülkealan’93
Bugün benim için
iki manada çok değerli. Hem mezuniyetimin 25. yılını
kutluyorum
hem
de projemiz Sunset
İncek’in ön lansmanını gerçekleştirme
fırsatı buluyorum.
Çok heyecanlıyım,
çok keyif aldığım bir
gece.

Bige Sayraç’88
Mezuniyetimin 30. yılı. Ben yıllarca Kolej’e emek
vermiş bir sporcuyum. Dolayısı ile kendimi hala
çok genç hissediyorum. Çok heyecanlıyım.

Derya Yalgın’73
Mezuniyetimin 45. yılını kutluyorum. Ben ilk toplantılara katıldığımda, birisi 45. yıl dediğinde onu yaşlı olarak görürdüm.
Şimdi sınıf arkadaşlarımla kendime bakıyorum 20’lik delikanlı
gibi hissediyorum. Her şey çok güzel.

Gül Yaprak Güleç Öğütçü’93
Mezuniyetimin 25. yılı. Mezun olalı epey zaman
olmuş ama burada arkadaşlarımı gördükten sonra
kendimi 17 yaşında gibi hissediyorum.
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Bahri Aydın’73
Mezuniyetimin 45. yılını kutluyorum. Bugüne özel bir şey hissetmiyorum çünkü mezun
olduğumuz ilk yıldan bu yana çok güzel ve
özel şeyler hissediyoruz. ‘73 mezunları olarak
da çok özel bir grubuz. Hepsiyle 55 yılın üzerinde dostluğumuz var. Her ay bir araya geliyoruz, 5 senede bir balo ile mezuniyetimizi
taçlandırıyoruz..

KOLEJLİLER ARALIK 2018
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Burcu Öztan’83
Mezuniyetimin 35. yılını kutluyorum. TED Ankara Koleji lise kısmında
müdür yardımcısıyım. Bugün burada hem öğrencilerimi hem dönem arkadaşlarımı göreceğim. Keyifli ve güzel bir gece olacak..

Engin Dinçvan’73
Mezuniyetimin 45. yılını kutluyorum. Zaman
çok hızlı geçti; 45 yıl değil de 4,5 yıl geçmiş gibi.
80’in üzerinde arkadaşımla beraberiz. Çok güzel
bir gece.
Funda Bostan Köse’98
Mezuniyetimizin 20. yılını kutluyoruz, hem
hüzünlü hem mutluyuz.
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Reyhan Aslan’98
Burada olmak, eski arkadaşları görmek
çok güzel. Çok mutluyum.

Mustafa Kemal
Altan’73
Mezuniyetimin 45.
yılını kutluyorum.
Çok hızlı geçen bir
süre oldu. İnsanın
gençliğini en iyi arkadaşları hatırlatıyor. Onlarla birlikte
olmak bambaşka
bir duygu.

Kayan Sezer’68: Mezuniyetimizin 50. yılını kutluyoruz. 50 yıl sonra
tekrar Kolej camiası ile birlikte olmak çok güzel.
Aysel Türkmen Gürsoy’68: Kolej camiası ile birlikte olduğumuz
için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Kolej ruhu bambaşka
bir şey 50 sene de geçse devam ediyor. Arkadaşlarımızdan çok fazla
kaybımız oldu, onların da ruhu şad olsun.
Bahar Yüksel Özkurt’68: ‘50 mezunları olarak bugün 18 kişi buradayız. Birbirimizi çok seviyoruz.
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Gülgün Benlioğlu Albulak’73, Füsun San’73
Mezuniyetimizin 45. yılını kutluyoruz hepimiz çok mutluyuz.

Özgür Şentürk’88
Mezuniyetimin 30. yılını kutluyorum. Çok
uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı görüyorum. Her şey çok keyifli.

Çağrı Tamur’93
Mezuniyetimin 25. yılını kutluyorum. Çok
mutluyum, nice yıllara.

Duru Duman Özkaban’78, Güler Atalay Ekmekçi’78
Mezun olalı 40 yıl oldu. Yeni mezun olmuşuz gibi. Burada birçok arkadaşımızı gördük çok mutluyuz.

Nesli Secer Tufan’ 88
Mezuniyetimin 30 yılı. Burada olmak çok
güzel. Bazı arkadaşlarımla görüşüyorum
ama burada 20-30 yıldır görmediğim arkadaşlarım var.
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Mezunlar balomuz, en genç ve en eski mezunumuzun pasta
kesimiyle devam etti.

Yasemin Polat'73
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Aysun Kavuncu’96

Ender Canan Adan’98

Sermin Abut’73

Belgin Eren'73

Devran Gerçeker’78, Çiğdem Kenahlı’78

Zeynep Atay Özbektaş’88
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İnci-Mehmet Ali Ertuğrul’83

Funda Boztan Köse, Reyhan Aslan
(98 Dönemi Mezunları)

Esma Özcan, Cihan Kent, İnci Tiryaki Aksoydan, Melek Özmen Keleş, Susan Shookhi
(78 Dönemi Mezunları)
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18

Aslı Gürel Üçer, Kaan Irgıt, Gözden Üner
(93 Dönemi Mezunları)

Begüm Han'88, Işınsu Alpay’93

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

YIL
Hediyelik Esya
Ürünlerimiz
,

Kalem Siyah 50. Yıl
15.00 TL
Ajanda 14*21 Kırmızı
18.00 TL
Ajanda 14*21 Lacivert
18.00 TL

Kalem Kırmızı
10.00 TL

Dernek Rozeti
75.00 TL

Kalem Lacivert
10.00 TL

Ajanda 13*21 Siyah 50. Yıl
20.00 TL
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Esra Güleyüpoğlu‘83, Banu Konuksay‘88, Mustafa Güleyüpoğlu

Nurgun Akay, Nehile Kural’63

İdil Ülkealan-Tolga Ülkealan ‘93

20

(93 Dönemi Mezunları)

Bilge Sayraç, Sevil Dinçer, Banu Oruç, Burcu Evciler,
Zeynep Atay, Zeynep Yücel Varol, Onur Morşan
(88 Dönemi Mezunları)
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Sinem Dündar Yücel, Zeynep Göle Benli, Nadya Akköprü, Başak Kocabıyıkoğlu, Seher Sağlam Balbay,
Selen Güngör, Yaprak Güleç Öğütçü, Damla Edesöz, Bahar Seçmeer
(93 Dönemi Mezunları)

Zeynep Nazan Baykan, Özden Kayan Sezen,
Aysel Türkmen Gürsoy
(68 Dönemi Mezunları)

Serdar Alp, Almila Ortaç,
Deniz Kumbasar
(83 Dönemi Mezunları)

Uğur Batur’93, Elifşah Batur
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Ahmet Bacınoğlu, Funda Bacınoğlu’83

Gülgün - Mehmet Coşan’73

Özgür Tokgöz, Didem Alıcı, Berna Dönertaş,
Damla Edesöz, Handan Yenigün
(93 Dönemi Mezunları)

22

İnci Muhaddisoğlu, Nilgün Aşkın Arısoy,
Mürella Okay Dilcioğlu
(73 Dönemi Mezunları)

Aşkım Doğaner, Sibel Ülgener, Şule Özaras, Serpil Özbelge
Berk, Gülden Bahçelioğlu, Duru Duruman Özkaban
(78 Dönemi Mezunları)

KOLEJLİLER ARALIK 2018

Mustafa Karyağdı, Bekir Kural, Nilüfer Başaran, Oktay Özsaraç, Mustafa Günay, Eda Cindoğdu, Argun Erşen
(78 Dönemi Mezunları)

Gözde Kurtay, Eser Kaynak, Aslı Tümer, Korhan Kaya
(98 Dönemi Mezunları)

Lale Kaya Özgenel’83,
Yasemin Kaya Conleton’88

Zeynep Göle Benli, Burcu Akata Kurç, Ozan Omay,
Selvi Gürevil
(93 Dönemi Mezunları)

Demir, Neşe Yıldırım’73
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Türk Kahvesini
Yurt Dışına Taşıyan
“Turkish Coffee Lady”
Washington DC’nin en
prestijli AVM’sinde Türk
kahvesi odaklı bir kafe zinciri
başlatan Amerika’nın “Turkish
Coffee Lady”si Gizem Şalcıgil
White’98, Türk kültürünü yurt
dışında en iyi şekilde temsil
etmeyi ve kadın girişimcilere
destek vermeyi amaçlıyor.
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Öncelikle Gizem Şalcıgil White’98’i biraz tanıyabilir
miyiz?
1981 Ankara doğumluyum. ‘98 Kolej mezunuyum. Eşim
ve 20 aylık kızım ile Washington DC’de ikamet ediyorum.
Bilkent Üniversitesi “Bankacılık ve Finans” bölümünden
mezun olduktan sonra yüksek lisansımı 2007 yılında Boston’daki Emerson Koleji’nde “Küresel İletişim Pazarlama
ve Reklamcılık” üzerine yaptım. Bu dönemde, ülke markalaştırma ve kültürel diplomasi kavramları üzerine çalıştım.
2009 yılında, bir grup gönüllü çalışma arkadaşım ile beraber kâr amacı gütmeyen Gezici Türk Kahvesi Evi (Turkish
Coffee Truck) projesini başlattık. Altı yıl boyunca, ABD’nin
başlıca şehirlerinin yanı sıra, Avrupa ve Kanada’yı dolaşarak ve halktan halka iletişim kurarak binlerce kişiye Türk
kahvesi tattırdık. Ayrıca, 2011-2016 yılları arasında Washington Türk Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları’nda halkla
ilişkiler üzerine, sonrasında Dünya Bankası kapsamında
faaliyet gösteren bir kadın destek vakfında program geliştirme koordinatorü olarak çalıştım. 2015 yılında JCI International tarafından kültür dalında Türkiye’nin “En Başarılı
Genci” seçildim. 2017 Mart ayında Turk of America dergisi
tarafından "ABD'nin (40 yaş altı) En Etkin 40 Türk Amerikalı
Genci” ödülüne layık görüldüm. Dört yıl boyunca Washington Türk-Amerikan Derneği’nin Genel Başkanlığını ve
Washington Türk Festivalinin eşbaşkanlığını yürüttüm.
Yaklaşık altı ay önce ortaklarımla Washington DC’nin en
prestijli AVM’sinde Türk kahvesi odaklı bir kafe zinciri

Gizem Şalcıgil White’98

başlattık. Son yıllarda, Türk kahvesine yönelik çalışmalarımdan dolayı Amerikalılar tarafından “Turkish Coffee
Lady” ismi ile anılmaya başlamıştım ve bu özgün ismi ve
hikayesini devam ettirmek amacıyla marka ismini “Turkish
Coffee Lady” olarak belirledik. Bir anne girişimci olarak, bu
inisiyatif aracılığıyla Türk kültürünü yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeyi ve kadın girişimcilere destek vermeyi
amaçlıyorum.
En büyük hayaliniz nedir?
2009 yılından beri yurt dışında Türk kahvesinin gönüllü
elçiliğini yapıyorum. Amacım, Türk kahvesi kültürünü
yurt dışındaki insanlara daha ulaşılabilir kılmak ve kahve
denilince Türkiye çağrışımı yapmasını sağlamak. Özellikle, kahve kültürünün bizim topraklarımızdan dünyaya
yayıldığına dikkat çekmek istiyorum. En büyük hayalim,
Türk kahvesinin yurt dışında hak ettiği değeri görmesi.
Türk kahvesinin bir dünya markası olacağına inanıyorum, yeter ki biz toplum olarak 500 yıllık bu kültürel mi-
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rasımıza daha çok sahip çıkabilelim.
Gezici Türk Kahvesi Evi projesinin serüveni nasıl başladı?
Gezici Türk Kahvesi Evi (Turkish Coffee Truck) projesi,
önemli kültürel değerimiz Türk kahvesini yabancı toplumlara daha etkili tanıtmak ve kahve sohbetlerini arttırarak
toplumların birbirini daha iyi tanımasına olanak sağlamak için başlatılan kâr amacı gütmeyen bir girişimdir.
Türk kahvesi aracımızı,Kurukahveci Mehmet Efendi’nin ve
Türk-Amerikan Dernekleri’nin finansal destekleriyle hazırlayıp Türkiye görselleriyle giydirdikten sonra, bir grup
gönüllü ile beraber ABD’nin doğu yakasındaki başlıca 5
bölgeye (Washington DC, Baltimore, New York City, New
Haven, Boston) doğru yola koyulduk. “Türk Kahvesi, 500
yıldır Dostluğun Tadı” sloganıyla Harvard, Yale gibi seçkin
üniversitelere gidip Türk kahvesini hem etkili ve hem eğlenceli bir şekilde genç nesile tanıttık. Ayrıca, Washington
DC. Büyükelçiliği, Empire State binası ve Harvard Üniversitesi’nde uzman sunumları yapıldı, kültürel faaliyetler düzenlendi. Proje, hem Türk hem ABD basınında geniş yer
buldu ve 2012 Mayıs ayında bir kültürel diplomasi projesi olarak ABD Temsilciler Meclisi’nde onurlandırıldı. 2013
Mayıs ayında ise, Kurukahveci Mehmet Efendi ve Turizm
Bakanlığı’nın değerli destekleriyle, Hollanda, Belçika ve
Fransa’yı kapsayan bir tur daha düzenledik. Bu tur çerçevesinde seçkin üniversiteleri ziyaret ettik, Brüksel’de NATO
Genel Merkezi, Toyota Avrupa Yönetim Merkezinde ve T.C.
Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği’nde kahve ikramları ger-

çekleştirdik. Son olarak, 2016 yılında da Kanada’nın Toronto şehrinde bir haftalık bir tur gerçekleştirdik. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde bir çok festivale katıldık ve beklediğimizin
üzerinde bir ilgi gördük. Proje ayrıca, İstanbul Turist Rehberleri Birliği tarafından "Kültürel Sürdürülebilirlik" ödülüne de layık görüldü. Umarım uzun vadede yine dünyanın
farklı köşelerinde zengin kültürümüzü tanıtma ve kahve
sohbetleriyle toplumlar arasındaki ilişkileri geliştirme şansını bulabiliriz.
Ünlü birçok kahve zincirine rakip olarak sizde geçtiğimiz yıl sonunda bir kahve dükkanı açtınız. Hikaye
nasıl başladı?
Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası. Yurt dışında da
isim olarak bilinirliği var ama günde 400 milyon bardak kahve tüketen Amerika’daki ünlü kahve zincirlerinde şu anda yer almıyor. Türk kahvesini yurt dışında
daha ulaşılabilir kılmak adına, yaklaşık iki senelik bir
pazar araştırmasının ardından değerli ortaklarım; Erdem Uen ve Ahmet Şerif İzgören ile beraber geçtiğimiz Aralık ayında ABD’deki ilk Türk kahvesine odaklı
kafe zincirini başlattık. Türk kahvesinin eşsiz lezzeti ve
geleneksel sunumu yabancı toplumlara doğru şekilde
tanıtılırsa potansiyelinin çok yüksek olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, “Turkish Coffee Lady” girişimini kişisel çabalarla ve kısıtlı bir bütçe ile hayata geçirdik.
Konseptimiz, İstanbul’un tarihi kahve kültürünü modern bir kahve evi tasarımıyla birleştiren otantik bir
kahve zincirini temsil ediyor. Bu süreçte, Kurukahveci
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Mehmet Efendi, Arzum Okka, Koleksiyon ve Karaca gibi
Türkiye’nin başlıca markalarının da desteğini aldık. Bu
özgün konsepti geliştirmek, büyütmek ve Türk mutfağını hak ettiği şekilde dünyaya tanıtmak adına markayı bir
zincir haline getirmek en büyük isteğimiz. Franchise vermekte planlarımız arasında yer alıyor.
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Burada ne gibi hizmetler/ürünler sunuyorsunuz?
Şimdiye kadarki süreçte gelen tepkiler nasıldı?
16. yüzyılda kahvehane kültürünün gelişmeye başladığı şehir olan İstanbul’un havasını ziyaretçilere yaşatmayı
amaçlıyoruz. Tysons Corner Center isimli AVM’de açılan
kafemizde Türk kahvesi dışında birçok gurme ürün ve çeşitli içecek seçeneklerini de müşterilere sunuyoruz. Menümüzde Türk kahvesi, lokum, baklava, kadayıf, sütlaç,
sakızlı muhallebi gibi tatlılarının yanısıra, börekler, Türk
çayı, meyve çayları ve salep gibi beğenilen diğer ürünler
de yer alıyor.
Açıldığımız günden beri Amerikalıların yoğun ilgisini görmek bizi çok mutlu ediyor. Genelde Orta doğulu, İranlı ve
Türk dizilerini takip eden Güney Amerikalı müşterilerimiz
çoğunlukta. Ekibimiz her gün Türk kahvesinin eşsiz lezzetini, tarihini ve Türk kültürünün zenginliğini ziyaretçilerimize aktarıyor. Tarihteki ilk gurme kahve olan Türk kahvesini müşterilerimize geleneksel şekilde bakır ve gümüş
setlerle butik Türk lokumları ile beraber servis ediyoruz.
Kahve kültürünü müşterilere doğru yaşatmak adına kahve
ısmarlayan kişilere “Faladdin” isimli online fal okuma applikasyonu aracılığıyla ücretsiz fal hizmeti de veriliyor.
Bunun dışında, çeşitli etkinliklerde catering hizmeti vererek Türk kahvesi kültürü ve geleneklerinin daha geniş
kitlelerle buluşturulmasını sağlıyoruz. Ayrıca, her ay Türk
kültürünü tanıtıcı etkinlikler de düzenliyoruz.

Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Özel bir anımı sizinle paylaşmak isterim. 21 Mart 1991 tarihinde dedem Vedat Dalokay’ı bir trafik kazasında kaybettim. Beni bu olay o kadar etkiledi ki, ne yazık ki üzüntüden
saçlarım dökülmeye başladı. O nedenle, okulun 5. sınıfına
başladığım ilk gün bana çok zor geldi. Çünkü saçlarımı
kısacık kestirmek durumunda kalmıştım ve okula o şekilde gitmekten çekinmiştim. Sabahki törende beni gören
sınıf arkadaşlarım önce şaşırdılar, sonra o kadar sıcak ve
samimi davrandılar ki tüm üzüntümü unutturdular. Hatta
moral olsun diye bana şarkıcı Sinéad O’Connor’ın ismi ile
seslenmeye başladılar. O gün hayatımda bir iz bırakmıştır,
hatırladıkça beni gülümsetir.
Kolejli olmanın size en büyük getirisi sizce nedir?
Kolej yıllarından bana kalan en önemli armağan, kurulan
özel ve baki dostluklar. Araya yıllar ve uzun mesafeler de
girse Kolejliler arasında kopmayan güçlü bir bağ var. Örnek olarak, geçtiğimiz Ocak ayında göğüs kanserine yakalandığımı öğrendiğimde bana maddi manevi en büyük
desteklerden birini veren ’98 döneminden sevgili Kolejli
dostlarımdı. Bu güzel insanlar topluluğu tedavi için Ankara’ya geldiğimde bana ve kızıma destek olmak için aralarında bir bağış kampanyası düzenleyerek bana çok büyük bir sürpriz yaptılar. Bende bu vesile ile kendime yeni
bir misyon yükledim:“Kanserle mücadele konusunda bir
farkındalık yaratmak.” Şu anda anne ve çocuk odaklı bir
kampanya üzerinde çalışmaya başladık. Türkiye’nin önde
gelen kurumlarınında desteğiyle özellikle anne ve çocukların bu dönemde ihtiyaç ve önemini vurgulayan bir proje
geliştiriyoruz. Kolej ruhunu ve dayanışmasını bu proje ile
vurgulayacağız.
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Aramıza tekrar katılmanız
halinde giris aidatının sadece 1 TL
oldugunu biliyor muydunuz?

9
TAKSİT
İMKANI

Değerli Mezunlarımız,
Tüzüğümüz gereği aidat borcu nedeniyle üyeliği
sona eren mezunlarımızın, yeniden Dernek
üyeliğine başvuru yapmaları halinde geçmiş dönem
borçlarını ve 2019 yılı aidatını ödemelerinin
ardından Giriş Aidatı olarak sadece 1 TL alınmakta
olduğunu hatırlarız.
Saygılarımızla,
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu

GİRİŞ
AİDATI
1TL

Adres:Tașpınar Mah. 2800.

Cadde No:5/B Gölbașı Ankara

www.kolej.org

Ol
ye
Ü

Bilgi için: 444 0 958
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“GOLF” KENT
Ankara’ya Yakışacak
“Burada Hayat Șahane” sloganıyla
yola çıkan Golfkent projesini
yakından tanımak, bașarılı oyuncu
aynı zamanda da TURYAP İcra
Kurulu Üyesi olan Özhan Carda
ile söyleșmek için yola çıktık.
Bizleri Milli Golf Antrenörü Ufuk
Birdal Alvaç karșıladı. Kendisinden
golf sporunun inceliklerini
öğrendik. Eskișehir Yolu üzerinde
Yașamkent’ten hemen sonra
yer alan, doğa, spor ve yeșilin
tonlarıyla bizi ağırlayan Golf Kent’te
gerçekleștirdiğimiz hoș sohbetimiz
sizlerle…
Özhan Carda
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Ankara’da hatta Türkiye’de konut sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, şu an sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz doğru
fakat emlak sektörü her zaman kazandıran ve yatırım
amaçlı ilerleyen bir sektör. Gayrimenkul sektöründe

grafik hiçbir zaman geriye doğru gitmiyor, hep ileriye
gidiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde krizin uzun
süreceğini ve piyasanın gerileyeceğini düşünmek yanlış. Kısa bir süre içerisinde belli bir seviyeye gelecek. Devlet de bunun farkında ve destekliyor. İyileştirme çabaları
sürüyor.
Ankara GolfKent projesinde "Burada Hayat Şahane" sloganıyla; Golf sporu ve teması ile yola
çıktınız. Bizleri projeniz hakkında bilgilendirir
misiniz?
Evet projemizin ismi GolfKent. Golf sporu odaklı bir
yaşam biçimi belirledik ama projemiz sadece golf sporundan ibaret olmayacak. Tenis kortları da olacak içinde.
Tenis Kulübü de. Bu noktada Ankara’daki çeşitli kuruluşlar ile çok olumlu yürüyen görüşmeler sürdürüyoruz. Minimum 10-15 kortluk bir tenis kulübü kuracağız.
Kadınlar, çocuklar ve gençlere yönelik spor aktivitelerimiz de mutlaka olacak. Yüzme, okçuluk, küçük çaplı

advertorial

Sizleri ekranlarda hayat verdiğiniz roller ile tanıdık. Oyunculuk sonrası TURYAP İcra Kurulu
Üyesi olarak emlak sektöründesiniz. Neler söylemek istersiniz?
Oyunculuk hep yaptığım bir uğraştı aslında. Üniversite
yıllarından beri hayatımda olan bir şey. Sonra reklam, PR
ve organizasyon konularında kendi şirketimi kurdum ve
büyüttüm. 2009 yılında profesyonel hayata döndüm ve
böylece bütün sektörlere dokunmuş oldum. Otomotiv, emlak- finans, gıda, hızlı tüketim gibi her sektörde
deneyimim oldu ve uzun yıllar çalıştım. 3 senedir TURYAP’ta İcra Kurulu üyeliği yapıyorum. Hem oyunculuk
hem de sosyal ortamlarda olmam iş hayatımı besliyor.

binicilik dersleri de vereceğiz. Projemizi genel hatlarıyla
anlatacak olursak; proje 1260 dönüm üzerinde hayata
geçti. Bunun 450 dönümünü golf alanlarına ayırdık. Yeşil alana ayrılan kısım ise 750 dönüm. Burada en büyük
özelliğimiz yeşil alana sahip bir proje olması. GolfKent’te
2640 konut olacak. Şu an 640 konutluk birinci etap başladı. Bu etabın 320 konutluk kısmında Parlamenterler
Sitesi yer alacak. Diğer 320 konutluk kısmında TURYAP
olarak Yaşam Merkezi Sitesinin üye toplama çalışmalarına başladık. 160 konutluk yaşamın başladığı bir alan
mevcut. Yeni yapacağımız yerler mimarisi ile çok farklı
olacak. Artık şehir merkezi Koru’dan Konutkent’ten buraya kaydı. Eskişehir Yolu Ankara’nın gayrimenkul değeri
noktasında en gelişen bölge.Teknoloji ağırlıklı OSB’lerin
de bu noktada olması projemizi değerli kılıyor.
GolfKent ile Ankara turizmine değer katacağınızı düşünüyor musunuz?
En büyük amaçlarımızdan biri aslında. Proje içerisinde
hayata geçireceğimiz bir otelimiz de olacak. Kongre yapabilecek noktaya geleceğiz. Ankara’nın küçük ve büyük çaplı iş toplantılarına burada ev sahipliği yapabileceğiz. Bu da Ankaralı şirketler için aslında büyük avantaj.
Elçilikler, şu anda mevcutta burada golf ile ilgileniyorlar
zaten. Projemizde ayrıca Öğrenci Yaşam Merkezi ve
Sağlıklı Yaşam Merkezi gibi insani projeler de yer alacak.
15-20 kilometrelik bir alan içinde 7-8 tane üniversite
kampüsü bulunuyor ve burada eğitim gören öğrencilerin çok nitelikli bir proje içerisinde yaşayabilecekleri
bir imkan yaratıyoruz. Yine burada yaşayacak ailelerin
bakıma muhtaç büyüklerini gönül rahatlığıyla teslim
edebilecekleri sağlıklı bakım merkezi hayata geçecek.
Proje içinde bir alışveriş merkezi de yer alacak.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ile yolunuz nasıl kesişti? TED Ankara Koleji camiası hakkında neler düşünüyorsunuz?
Kolej ve Mezunlar Derneği üyeleri yıllardır arkadaşım. Biz Tevfik Fikret Lisesi ve Ankara Koleji olarak
küçük bir gruptuk. Bu vesile ile onlara da merhaba demek isterim. TURYAP ile Golfkent projesine
ilk başladığımda da aklıma gelen ilk şey aslında
TED’di. İnsan güvendiği yerden başlamak istiyor.
Hem kendi lisem hem TED Ankara Koleji oluşturmak istediğimiz yapının tam üyeleri aslında. Mezunların ve çocuklarımızın golf sporu ile tanışması
çok önemli. Bu durum iş adamlarımız için de çok
önemli.

Ufuk Birdal Alvaç
GolfKent projesi ile golfu sevdireceksiniz diyebilir
miyiz? Nasıl bir golf alanı Başkentlileri bekliyor?
Türkiye’de golf genellikle Antalya otellerinde ve turizm amaçlı yapılıyor. Burada Ankara’nın içinde golf
sporunu yaşatacağımız bir proje amaçladık. Golf seçkin bir spor. İş adamları ve diplomatların içinde yer
aldığı bir spor. Günler süren müsabakalar bile olabiliyor. Bu tarz müsabakalara ev sahipliği yapmak hem
Ankara hem de bizim için büyük önem taşıyor. Golf
Kent’te sahamız herkese açık olacak. Üyelik sistemi ve
günlük kullanım gibi formatlarla alanı kullandıracağız.
Normalde golf sahaları 2 formattır. 9 ve 18 çukur. Biz
burada iş aralarında bile gelip rahatlıkla golf oynayacağınız alan sunuyoruz.
Golf dersleriniz ile birçok yaşa ders veriyorsunuz… Golf sporu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Golf sporu insanların genelde dışarda gördüğünden farklı. Ciddi bir performans ve efor gerektiriyor.
Bu yönden doğa ile iç içe olmanın verdiği sağlıklı bir
spor. 3-4 yaşında bile golfe başlanabilir. Golf aerobik
bir antrenman sayılır aynı zamanda. Dünya Başkentlerinde golf sahası olmayan nadir ülkelerdeniz. Bizim
projemiz ile bu eksiklik giderilmiş olacak.

29

BİZDEN HABERLER

Mezunlar Tiyatrosu’ndan Minik
Öğrencilere “Tiyatro Atölyesi”

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, TED Ankara Koleji Vakfı Ortaokulu ve LÖSEV iş birliği ile güzel bir çalışmaya
imza atıldı. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tiyatro Grubu, LÖSEV Koleji’nin minik öğrencilerine yönelik atölye çalışması düzenledi. Atölyeye katılan çocuklar hem eğlendi hem de yeteneklerini keşfetti.

Mezunlar Korosu’ndan
“Öykülü Nağmeler”

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Mezunlar Korosu her sene
olduğu gibi bu sene de başarılı bir gösteri sergiledi. 26 Mayıs 2018
Cumartesi günü TED Ankara Koleji İlkokul Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşen “Öykülü Nağmeler” gösterisinde türküler adeta can buldu. TED Ankara Koleji’nin ilkokul öğrencileri de Koromuza danslarıyla destek verdi. İzleyenler keyifli anlar yaşadı.
Gösterinin sahne yönetmenliğini Zeynep Çelen Tamer'95, şefliğini Duygu İnandık, metin yazarlığını L. Yeşim Dellaloğlu'90, Nem
Ayşen İpekoğlu'82, koro eğitmenliğini Çağdaş Koçak ve proje sorumluğunu da Hakan İnandık’89 üstlendi.
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Uluslararası Ayvalık
Koro Festivali ve 6. Tıbbi
Rehabilitasyon Kongresi

4-9 Eylül 2018 tarihlerinde düzenlenen Mezunlar Koromuzun da katıldığı Ayvalık Koro Festivali’nde keyifli
anlar yaşandı. 9 Kasım 2018 Cuma günü ise "6. Tıbbi
Rehabilitasyon Kongresi"nde sahne alan Koromuz,
Ulu önderimiz Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.
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Mezunlarımız Bir Arada

Derneğimizden
Ata’ya Saygı Duruşu

(66 dönemi mezunları)

('04 dönemi mezunlar

ı)

TED Ankara Koleji'66 Mezunları 52.yıl buluşması için İzmir'de, TED
Ankara Koleji’04 mezunları İstanbul'da, TED Ankara Koleji 97' Mezunları ise Bodrum'da bir araya geldi. Keyifli anların yaşandığı buluşmada eski günler anıldı. Mezunlarımız fotoğraf çektirerek anı
ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Büyülü Orman’da
Yolculuk

K- Seminer ruh, zihin ve beden bütünlüğü için Büyülü Orman’da Yolculuğa çıkardı.
“Büyülü Orman’da Yolculuk” semineri yoğun katılım ile
17 Kasım tarihinde gerçekleşti. Seminerde katılımcılar ile
ruhun, zihnin ve bedenin kilitlerini açmak için yoga ve
meditasyon yapıldı. Meditasyon teknikleri ve çakra açma
yöntemlerinin de anlatıldığı etkinlikte katılımcılar, çevresel
etkilerden hızlı şekilde etkilenen aura hakkında bilgi aldı.
Yoga yaparak ruhsal yolculuğa çıktı.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak,
Yönetim Kurulu Başkanımız Yasemin Polat’73
önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 80. Yıl dönümünde saygı, sevgi,
minnet ve özlemle andık.

K- Seminer
Kahkahalı Başladı

K-İnsan, yeni dönemine “Kahkaha Yogası” K-Semineri
ile başladı.
Kahkaha Yogası Master Eğitmeni Eser Mutlu’nun kahkahanın insanlar üzerindeki etkisini anlatmasıyla başlayan
seminere, katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar
stres ile başa çıkmak için nefes ve kahkaha egzersizlerini öğrenirken keyifli vakit de geçirdi. Kahkaha yöntemleri üzerinde duran Eser Mutlu, katılımcıların kahkahaya
karşı verdiği tepkileri de yakından inceledi. Mutlu, kahkaha yogası sayesinde kilo verdiğini ve kahkahanın bir
çok hastalığa da iyi geldiğini belirtti.

31

BİZDEN HABERLER

Birlikte Koştular,
Genç Meşaleler için Burs Toplanmasına Destek Oldular!
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, “Kolejliler
Koşuyor” isimli koşu takımını kurarak, Türk Eğitim Derneği'nin burs sistemine destek olmak
amacıyla bir araya geldiler ve tüm TED’liler ile
burs sistemine destek olmak isteyen eğitim
gönüllülerini birlikte koşmaya davet ettiler.
Haftanın 3 günü düzenli olarak antrenman
yapan koşu takımımız, antrenmanlarında hem
spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi. Yoğun
antrenman programlarıyla birlikte sene içinde
düzenlenen maratonlara da katılan takımımız, burs toplamaya çalışan 95 gönüllü koşucusu ile daha fazla sayıda başarılı ve
maddi olanakları kısıtlı öğrencimizin burs fonundan faydalanabilmesi için ilk adımlarını İstanbul Maratonu’nda attı. Takımımızı bağışlarıyla destekleyenler ise hem maratondaki arkadaşlarını/koşucularını desteklemiş oldu hem de maddi desteğe
ihtiyaç duyan başarılı öğrencilerimize katkı sağladı.
Neden Bağış Topluyoruz?
Kolejliler Koşuyor Takımı: “Kolejliler olarak ülkemizin aydınlık geleceğinin iyi eğitimli ve donanımlı bir nesil ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Daha çok öğrenciye burs olanağı sağlamak ve ülkemize katkıda bulunabilmek için TED’in “10.000 Genç
Meşale Daha Aydınlık Türkiye” burs kampanyasına destek oluyoruz” dedi ve bağış kampanyasını başlattı. Takıma ait detaylı
bilgiye ulaşabileceğiniz ve online bağış yapabilme olanağı sunan web sitesine “https://kolejlilerkosuyor.ted.org.tr” linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

20 Ekim 2018, Cappadocia Ultra-Trail 29 Ekim 2018 ODTÜ 95. Yıl
Cumhuriyet Koşusu

Kapadokya’da düzenlenen Ultra Trail yarışında Kolejliler Koşuyor takımımız 6 kişilik ekibi ile yerini almıştır.

11 Kasım 2018, 40. İstanbul Maratonu

ODTÜ tarafından düzenlenen, ODTÜ Kampüsü içinde
koşulan ve yaklaşık 2000 kişinin katılımı ile gerçekleşen
koşuda "Kolejliler Koşuyor" olarak biz de yerimizi aldık.

31 Ekim 2018, Halloween Run
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Kolejliler Koşuyor Takımı’nın ilk resmi bağış koşusu olan 40. İstanbul Maratonu’nda takımımız 15 kişi ile farklı parkurlarda start aldı.
Toplamda 45 koşucusu ile Maraton’da yerini aldı. Bağış kampanyası neticesinde 12 Genç Meşale için burs toplanmıştır.

Çeşitli koşu gruplarının da katılımıyla yaklaşık 30 kişilik bir katılımla "Kolejliler Koşuyor" takımı tarafından
düzenlenen kostümlü gece koşusu, 10km’lik orman parkuru koşusu ile tamamlandı. Katılımın yüksek olduğu organizasyonda keyifli anlar yaşandı.

Personel Training

derslerimizi denediniz mi?
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‘Pınar Ayhan, Orada Duruverseydi ZamanKemal’ Müzikal Gösterisi

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği'nin düzenlediği, Pınar
Ayhan, “Orada Duruverseydi Zaman-KEMAL” müzikal gösterisi, 22 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı haftası kapsamında, özel ve anlamlı bir etkinliğe
imza attı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen gösteri, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını özel bir anlatım ve ezgiyle seyirci ile buluşturdu.
Etkinliğin açılışında TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat'73 "Ulu önderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde ‘Türk
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Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,
Cumhuriyet idaresidir.’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk
Milletine bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir
değerdir. Bu değere ve ülkesine sahip çıkacak, Cumhuriyeti
koruyacak ve yaşatacak nesiller yetiştirmek için hepimize ayrı
ayrı görev düşmektedir.” dedi.
Konuşmanın ardından gösteri başladı ve bitiminde seyircilerden büyük alkış aldı.
Gösteri, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat’ın, Pınar Ayhan’a çiçek takdim etmesiyle son buldu.
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’00 Mezunlarından Burs
Fonuna Destek
TED Ankara Koleji 2000 dönemi mezunları, çok erken yaşta hayata veda eden dönem arkadaşları Murathan Alışık’00,
Meliha Ercan’00, Ali Murat Sümer’00, Nurcan Çarıkçı Engizek’00 adına başarılı ancak maddi imkanı yeterli olmayan 11
meşalenin eğitimine katkıda bulundu. Türk Eğitim Derneği'nin burs fonuna verdikleri destek ile vatansever, yüksek
nitelikli, çözüm odaklı, lider bireyler yetişmesine yardımcı
olarak arkadaşlarının isimlerini yaşatıyorlar.

Murathan Alışık'00

Nurcan Zehra Çarıkçı'00

Meliha Ercan'00

Ali Murat Sümer'00

Kolejli Ressamlardan
Eğitime Destek
“Sanat iyileştirir, birleştirir ve hayata bağlar” sloganıyla ikinci kez bir araya gelen
Kolejli ressamlar, Türk Eğitim Derneği
Burs Fonu yararına sergi açtı. 9-30 Kasım
2018 tarihlerinde, TED Üniversitesi’nde
düzenlenen karma resim sergisinde Murat Polat’84, Dırahşan Akınözü Ergin’85,
Demet Yücel’84 ve Ada Tunga’nın eserleri
sergilendi.
Kolej ruhunu sanat çerçevesinde sürdürmeye çalışan mezunlarımız, 9 Kasım’daki açılış törenine katıldılar. Ressamların
sergilenen eserleri satışa çıkarılarak, elde
edilen gelirin büyük bölümü Türk Eğitim
Derneği burs fonu yararına aktarıldı ve
bu organizasyonun gelenekselleşeceği
ifade edildi.
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Yelken Sporunu Çocuklara Tanıtmayı ve
Sevdirmeyi Amaçlıyoruz
“İlkokul 1. Sınıfta girdiğim Kolej’den
hala mezun olamadım” ifadeleri ile TED
camiasına bağlılığını anlatan; TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü gibi önemli
Başkanlıkları yürütmüş Ersin Eroğlu'80
ile Türkiye sporunu ve Türkiye’nin en güzel tatil yerlerinden birisi olan Datça'da
açılan ve 8-17 yaş arası çocuk ve gençlere
dönük yelken kampını konuştuk.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Koleje ilkokul 1.sınıftan girdim, 1980 mezunuyum ama hala mezun olamadım çünkü günlerimin ve uğraşlarımın çoğu hala
Kolejle ve Kolej’de geçiyor. Üniversite yıllarım İzmir’de geçti, Ege
Üniversitesi’nde pazarlama ve reklamcılık okudum. Daha sonra
AİTİA-Gazi Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim. Özelleştirme
İdaresi başta olmak üzere kamu sektöründe pek çok yerde görev aldım. Petrol Ofisi, T. Denizcilik İşletmeleri, Havaş, Tüpraş gibi
şirketlerde kamu hisselerini temsilen yönetim kurullarında bulundum. Son olarak , Türk Telekom şirketinde 6 yıl yönetici olarak
çalıştıktan sonra emekli olup kendi işimi kurdum.
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TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Başkanlığını yürüttünüz. Yönetim Kurullarında yer aldınız, TED Ankara Koleji
Vakfı Okulları'nda Genel Müdür Yardımcılığı ve Spor&Sanat Merkezi'nin Direktörlüğü görevinde bulundunuz.
Camia içinde çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü biliyoruz.
Bize biraz o yıllardan bahsedebilir misiniz?
Aslında üniversiteden mezun olur olmaz 1980’li yıllarda Mezunlar
Derneği’nin komisyonlarında çalışmaya başladım. Mezunlar Derneği eski başkanlarından rahmetli Erdal Arpat zamanında yedek
yönetim kurulu üyesiydim. 1990’lı yılların sonunda vakıf yönetiminde bulunan eski ağabeylerimizin de teşviki, arkadaşlarımın
teveccühü ile önce TED’de genel sekreter sonra da TED Ankara
Koleji Vakfında Genel Sekreter ve 2. Başkan seçilerek uzun yıllar
görev yaptım. Bu arada iş ve sosyal hayatımın hep bir tarafında var
olan ve bugün iş yaşantımı bile şekillendirecek olan TED Ankara
Kolejliler Spor Kulübü Başkanlığında bulundum. Tüm bu kurumlarda bulunurken temel düşüncem, TED-Vakıf-Spor Kulübü-Mezunlar Derneği arasındaki ilişki ve iletişimi güçlendirmekti. Aynı
zamanda birlikten doğacak sinerji ve enerji ile Kolejlilerin ortak
hayali olan modern kampüsü bitirebilmek ve TED eğitiminin ve-

rilebileceği sağlam bir yapının oluşabilmesine katkı verebilmekti.
Genel Müdür Yardımcılığı yaptığım dönemde, İncek okul bünyesinde yapılan 6 kapalı salon, açık ve kapalı havuz, tenis kortları ve
öğrenci sporculara dönük fitness merkezi de olan Spor ve Sanat
Merkezinin inşaatından faaliyete geçişine kadar yakından ilgilendim. 2000’li yıllarda Kızılay’dan İncek yerleşkesine taşınma çok rahat oldu diyemem. O dönemlerde bir yandan İncek yerleşkesinin
inşaatı, bir yandan finansman ihtiyacı, bir yandan bugünkü gibi
ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir ortam vardı, gecelik faizlerin bir
gecede %2000 lere çıktığını hatırlıyorum. Sorunları çözmek için o
sene tüm arkadaşlarımızla birlikte gece yarılarına kadar toplandığımızı, taşınma sürecinde yerleşke içinde nöbet tuttuğumuzu hatırlıyorum. Okulun İncek’e taşındığı yıllarda Ahlatlıbel’de bugünkü
gibi 2-3 şeritli yollar, alt-yapı gibi hizmetler yoktu. 5-6 bin öğrenci,
öğrencilerin servisleri, velilerinin hocalarımızın, idarecilerimizin,
çalışanlarımızın araçları aynı zamanda trafiğe çıkınca sadece bölgenin değil Oran, Çankaya, Eskişehir yolu, Konya yolu bile trafiğe
neredeyse kapanmıştı. Gölbaşı ilçesi 1990’ların sonunda yaklaşık
20.000 kişiydi, KOLEJ-IN sadece İncek yerleşkesinde yarattığı nüfus da yaklaşık 20.000 kişiydi. Neredeyse ilçe nüfusunu ikiye katlamıştık.
Eski bir Kolej Spor Kulübü Başkanı olarak günümüzde sporun yeri ve önemi ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Sporun aslında sadece spor olmadığını daha iyi anlatabilmek için
sporla ilgili kaynaklardan ve sportsnet araştırmalarından birkaç alıntı
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yaparak spor sektörü ile ilgili bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Mesela
dünya üzerindeki insanların %70'i sporla ilgileniyor. %24'ü ise yılda en
az bir kez spor müsabakalarına gidiyor. 2015 de insanların maç biletleri için harcadığı meblağ 52 milyar dolar, tüm dünya üzerindeki spor
kulüplerinin sporcu transferi için yaptığı ödemelerin toplamı ise yılda
500 milyar dolar. Bugün dünyada 300 üniversite, spor endüstrisi için
insan yetiştiriyor. ABD'de 1.3 milyon kişi, spor endüstrisinde çalışmakta. İnsanların sportif giyim konusunda yaptıkları harcamaların toplamı
ise yılda 300 milyar dolara ulaşıyor. Bahis endüstrisi 200 milyar dolarlık
bir endüstri haline geldi. Tüm bu rakamları topladığımızda, spor endüstrisinin dünya üzerinde 1.6 trilyon dolarlık bir değere sahip olduğunu görüyoruz.
Kurumlar arası basketbol ve voleybol ligi olan CBL Ankara
ve CVL Ankara'nın da kurucususunuz. Spor ile iç içe olduğunuzu biliyoruz...
Böylesine büyük bir sektör içinde tüm şirketlerde bir şekilde yer almak, bulunmak istiyor. Biz şirketlerin çalışanlarına dönük spor organizasyonları yapılan sağlıklı, temiz, düzenli bir organizasyon alanı,
ortamı yarattık ve sunduk. CBL (Corporate Basketball League) ve CVL
(Corporate Volleyball League), CBL Kurumlararası Basketbol ve CVL
Voleybol Ligleri adını verdik. Çalışanlardan oluşan takımları Basketbolda TBF ve Voleybolda TVF federasyonu desteğini alarak, resmi
müsabaka kuralları altında kurumlara dönük 5 ay süren yarı resmi bir
lig oluşturduk. İstanbul’da 10 yıldır yapılan bu ligi 3 yıl önce Ankara’da
kurduk. (www.cblankara.com www.cbl.com.tr) Geçen sezon Ankara da 23, İstanbul’da 60 takımlı bir lig vardı. Voleybolda 8'er takımlı
bir lig var. İstanbul, İzmir ve Bursa illerinin şampiyonlarını Antalya’da
düzenlediğimiz Türkiye Şampiyonasına götürüyoruz. Geçen sene
Basketbolda ODEABANK çalışanlarının oluşturduğu takım Türkiye
şampiyonu oldu, bu sene kupa Ankara’ya geldi, ASELSAN şampiyon
oldu. Voleybolda ise TÜRK TELEKOM şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Şimdi KLJ Spor Organizasyon ve Danışmanlık firmanız var.
Burada neler yapıyorsunuz? Nasıl bir hizmet veriyorsunuz?
KLJ SPOR aslında yine Kolejle olan bağımızdan dolayı ürettiğimiz bir
firma ismi oldu. “Kolej”in sesli harflerini attık kalan sessiz KLJ harflerini işletmemizin ismi yaptık. Daha çok Basketbol ve Voleybol ağırlıklı
organizasyonlar yapıyoruz. Şirketlere dönük açık ve kapalı alanlarda
uzun süreli spor etkinlikleri sunuyoruz. CBL Basketbol ve CVL Voleybol adı altında kurumsal liglerimiz var. Bu sene Beach Volley ve
3x3 Basketbola da girmeyi hedefliyoruz. Kurum çalışanlarına yelken
eğitimi vermek ve yelken takımı kurmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasında. Ayrıca şirketlere spor pazarlaması, markalaşma ve spor,
kurumsal aidiyet ve spor gibi konularında danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Türkiye’nin en güzel tatil yerlerinden birisi olan Datça’da
yelken kampınızdan bahseder misiniz? Bu soğuk kış günlerinde içimiz ısınsın.
Basketboldan sonra yaşlar ilerledikçe lisanslı olarak yaptığım 2. spor

dalı yelken oldu. 7-8 yıldır yapıyorum. Alanya’dan – Girne’ye sadece
yelken basarak eşim ve Kolej ilkokul sınıf arkadaşım Haluk Yurtseven
kaptanla birlikte gitmişliğim var. Çok zevkli, eğitici, öğretici bir o kadar
da her zaman tedbirli olmayı ve önceden her şeyi kontrol etmeyi ve
programlamayı öğreten bir spor dalı. Bu sporu yaparken tanıştığım
milli sporcuların açtığı Ana Yelken Datça Kamplarının TED Ankara ve
TED okullarındaki satış ve uygulama temsilcisi ve acentasıyız. 8-17
yaş aralığındaki çocuklara ve gençlere yelken kullanmayı öğretiyor
ve yelken eğitimi veriyoruz. Yazın açılan kamplarda, bu amaçla yapılmış bungalov tipinde 4-6 kişilik odalarda kalınıyor, yatılı 9 ayrı dönem
oluyor. Dönem sonlarında katılan sporcular kendi başlarına yelken
kullanmayı öğrenip ayrılıyorlar.
Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır
mısınız?
70’li yılların sonlarında AKÜN Sineması’na Tommy filmi gelmişti. Neredeyse tüm okul bu müzikal filmi seyretmeye gittik. Film sonrası müzik
tutkusunu okula taşıdık, müzik grubu kurduk, çaldık dans ettik. Okul
yerine her sabah okulun yanındaki Hüdaverdi Pastanesi’nde yoklama alırdık. Özellikle bayram ve milli günlerde okulun önündeki Ziya
Gökalp Caddesi’ni durdurarak Kızılay’a bando eşliğinde yürümemiz,
Kolej basketbol maçlarında Ulus Atatürk Spor Salonu’nda lisenin tamamının buluşması bizleri çok heyecanlandırırdı.
Yendiysek eğer marşlar söyleyerek yüzlerce kişi birlikte yürürdük. Bir
de o dönemlerde servis yerine dolmuş veya aynı mahalleye giden
arkadaşlarla taksi dolmuşla (böyle bir terim vardı o zamanlar) okula
gelip gitmenin nedense daha revaçta olması güzel bir hatıra olarak
kaldı...
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Geleneksel Kuru Fasulye Günü
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği,
Geleneksel Kuru Fasulye Günü, 10
Haziran 2018’de gerçekleşti.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, her sene olduğu
gibi bu yıl da “Geleneksel Kuru Fasulye Günü” için özel bir
etkinlik organize etti. İncek’te bulunan Dernek’in sosyal
tesisi Kolej-IN’de düzenlenen ‘’Geleneksel Kuru Fasulye
Günü” TED Ankara Koleji mezunlarının bir araya gelmesiyle
kutlandı. Saat 11.00’de başlayan etkinlikte çocuklara özel
oyun alanları kurularak keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.
Çeşitli stantların açıldığı etkinlik, saat 17.00’de ünlü sanatçı
Mirkelam konseri ile devam etti. Saat 19.00’a kadar sahnede
kalan Mirkelam katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

İbrahim Dural ‘83, Külia Karagöz, Bülent Karagöz ‘83,
Erol İmre ‘83,Erencan Duran ‘15
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Uğur Batur, Elifşah Batur’93
‘93 mezunuyuz ama hala buradayız.
Bütün arkadaşlarımız burada. Artık
çocuklarımızla birlikte geliyoruz. “Kolej
Ruhu” böyle bir şey hiç ayrılamıyoruz.
Geleneksel Kuru Fasulye Günü her
sene farklı bir konsept, giderek daha da
güzelleşiyor.

Zeliha Ayşen Telemez’79
Bu okuldan mezun olduğum için aileme
her fırsatta teşekkür ediyorum. Burada
edindiğimiz arkadaşlığı hiçbir okulda elde
edebileceğimizi sanmıyorum. Geleneksel
Kuru Fasulye Günü’de birçok Kolejlinin bir
araya geldiği özlem giderdiği özel bir gün.
Her sene Haziran’ın ikinci hafta sonunu dört
gözle bekliyoruz.

Cem Çamur’02
Geleneksel Kuru Fasulye Günü her sene kendimi gelmek
zorunda hissettiğim bir gün. Koşarak seve seve geldiğim
bir gün. Uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı burada
görüyorum.

İbrahim Dural’83
Geleneksel Kuru Fasulye Günü, 1980 yılında
başladı. Eski binada bir yemekhanemiz
vardı orada yapılırdı. Dernek eski Başkanımız
Kemal Benli ve Türk Hava Kurumu Başkanı
İnanç Ayaz’ın katkılarıyla Ankara semalarında
uçaklarla Kolej logosu gezdirilirdi. Kolej’in
bahçesinde sıcak hava balonu kaldırılırdı. Uğur
Erdener okçularla birlikte gösteriler yapardı.
Böyle çok renkli günler geçirdik. Şimdi, KolejIN’de Mezunlar Derneği’nin kendi lokalinde
yapmak başka bir ayrıcalık. Türkiye’de bu
kadar fazla imkanı olan başka bir mezunlar
derneğinin
olduğunu
düşünmüyorum.
Mezun arkadaşlarımızla birlikte burada
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dün akşam
Geleneksel Mezunlar Balosu’nda 50 yıl önce
mezun olan büyüklerimizle birlikteydik. Sanki
aramızda 15 yıl dönem farkı yokmuş gibi yaş
farkı olmadan aynı neşeyi beraber yaşadık.

Şebnem Kaya Akbaba’80
Kaç yaşına gelirsen gel Kolej ruhu bitmez. Kuru Fasulye Günü ile
eski dostlarımızla birlikte keyifli vakit geçiyoruz..
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İsmet Hamdi Unat’49
Benim okuduğum yıllarda Türk Maarif
Cemiyeti’ydi adı. Bu süre zarfından
o kadar çok anım oldu ki. Hepsi tatlı
ve güzel hatıralar. Öğretmenlerimiz
hem insan olarak hem hoca olarak çok
kaliteli çok kıymetliydi. Hepsine rahmet
diliyorum. Muhsin Bey diye bir Coğrafya
Öğretmenimiz vardı. Derse geç kalan
öğrencileri koridorda gördüğünde
“Efendi, efendi burası meseret oteli mi?”
diye bağırırdı. Bu hiç unutamadığım
bir şey. Ben bütün Kolejlileri sevgi ile
kucaklıyorum. Onlara sağlıklı, başarılı,
uzun ömür diliyorum..
Berrak Seren Tekalp’15
TED Ankara Koleji’nden 2015 yılında mezun
oldum. Daha sonra üniversite için Amerika’ya
gittim. Şu anda ikinci sınıf mühendislik
öğrencisiyim. Geçen sene gelemedim ama her
sene burada olmayı çok arzuluyorum. Bugün
burada Kolej ruhunu tekrar hissediyorum.
Çok mutluyum. Arkadaşlarımı, büyüklerimi,
öğretmenlerimi görmek çok güzel. Bu ruhu,
bu mutluluğu yaşamak her Kolejliye nasip
olur umarım. İyi ki Kolej’den mezunum iyi ki
bugün buradayım.
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Alp Beker’89
Uzun zamandır gelmiyordum, havuz başında çok güzel
bir organizasyon olmuş. Eskiden de çok güzeldi ama şimdi
stantlarla, havuzla daha bir albenisi olmuş.

Bedia Yağız’47
En eski mezunlardan birisiyim. Çalışkan bir
öğrenci olduğum için Kolej’e alındım ve
mezun oldum. Çok güzel arkadaşlıklarım oldu,
bazı arkadaşlarım aramızdan ayrıldı ancak
yaşayan arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Çok
sevdiğim öğretmenlerimiz oldu. Nilüfer Hanım
müdürümüzdü. Emine, Şükriye, Bedia Çobanoğlu
(İngilizce Öğretmeni) İbrahim Çelik (İdman/
Beden Eğitimi Öğretmeni) gibi çok değerli
öğretmenlerimiz vardı. Ben yatılı öğrenciydim
o yüzden gece anılarım da çok fazla… Sabah
9’dan 3’e kadar derslerimiz vardı. Saat 3’ten sonra
bir aramız vardı sonra mütalaalarımız başlıyordu.
Hem sabah erken kalkıp ders çalışıyorduk hem
de gece çalışıyorduk. Geleneksel Kuru Fasulye
Günümüz eski Kolej bahçesinde de yapılırdı
birçok defa oraya da gittim. Kolej-IN’e de birkaç
defa geldim. Burası çok güzel, büyük bir tesis.
TED ile her zaman iftihar ediyoruz, iyi ki var.

Mehmet Çakır’99
Geleneksel Kuru Fasulye Günü bizim ritüelimiz. Her sene burada
olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah bizden sonra da devam eder.
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Nilüfer Başaran’78
İlk defa geliyorum, mekan da
Geleneksel Kuru Fasulye Günü de çok
güzel, çok mutluyum.
Sibel Gürel’78
Bütün eski arkadaşlarımı gördüm çok
mutluyum.

Hasan Alp Tekalp’16
İki senedir Amerika’daydım. Bugün burada
olmaktan çok mutluyum, özlediğim bir
duyguydu.

İpek Tüz’00
Kolejli olmak bambaşka bir
duygu, bunu herkese söylüyorum.
Daha önce Geleneksel Kuru
Fasulye Günü’ne gelmemiştim ilk
defa geliyorum. Burada olmak,
dostlarımla tekrar bir araya gelmek,
Kolej Ruhunu yeniden yaşamak çok
güzel bir duygu. Kolejli olmaktan
onur duyuyorum.

Aydın Durmaz’68
Bugün büyük bir heyecan
yaşıyoruz. Dün gece de bizim 50.
yıl balomuz vardı ona katıldık.
Kuru Fasulye Günü ile 50. yılımızı
taçlandırdık. Çok memnunuz,
mutluyuz. Bizden büyük olan ve
küçük olan birçok arkadaşımızı
ve dostumuzu görüyoruz.
Bu tarz etkinlikler aidiyet
duygumuzu yükseltiyor.

Elif Naz Tekalp’16
Ben 12 sene Kolej’de okudum. Mezun
oldum ama hala Kolej Ruhunu yaşatmak ve
büyütmek için çabalıyorum. Her sene de
okumuza destek için buraya geliyoruz.

Barbaros Öztaşkent’70
Uzun zamandır görmediğim
arkadaşlarımı gördüm çok
mutluyum. Kolej ruhu benim
için çok önemli, kardeşlik gibi
bir şey. Ben Kolej’e çok değer
veriyorum, Kolejli olmak benim
için büyük bir ayrıcalık.

Feyza Arıbaş’77
Ben 1982 yılından bu yana hiç
kaçırmadan Kuru Fasulye Günü’ne
geliyorum. Çok uzun yıllardır Ankara
Koleji’nde İngilizce Öğretmeni
olarak görev yapıyorum. Bu nedenle
diğer mezunlardan farklı olarak
Kolej ruhunu biz içimizde çok farklı
yaşıyoruz. Aidiyet duygumu da
yıllardır hiç kaybetmedim.
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"Geleneksel Kuru Fasulye Günü"
Geleneği Londra’da Yaşatıldı

Her yıl düzenlenen “Geleneksel Kuru Fasulye Günü” Londra’daki Kolejlileri bir araya getirdi.
14 Temmuz’da gerçekleşen ve birbirinden renkli anların yaşandığı buluşmada Kolejliler eski günleri yad etti. Güzel havanın ta-

42

dını çıkaran Kolejliler, yapılan bu organizasyonlar sayesinde bir
araya geldiklerini söyledi. “Kolejliler Her Yerde” sloganıyla yola
çıktıklarını anlatan mezunlar, Kolej ruhunu İngiltere’ye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Hafta içi yorgunluğunu
Kolej-IN’de atın
Detaylı Bilgi ve Randevu için: 444 0 958
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“Ankara başka bir şehirdi.”
“Yılların hiç önemi yok.
Kolejlilik yeter”
Tiyatro sahnelerinin, başarılı ismi TED Ankara Koleji mezunu
Civan Canova’73 sahneden ekranlara uzanan başarı dolu
kariyerini ve Kolej anılarını anlattı.
Tiyatro, sinema, dizi... Aynı zamanda tiyatro yazarlığı ve yönetmenliği. Kısacası sanat dolu bir yaşam. Bilmediğimiz yönleri ile Civan Canova’yı bir
de sizden dinleyebilir miyiz?
Çocukluğum ve gençliğim Ankara’da geçti. Aslında Ankara’da doğdum yerine, Ankara’ya doğdum demek daha
doğru olur. Çünkü benim doğduğum yıllarda Ankaralı olmak farklı bir ruhtu. Yirmi dört yaşımda, büyük bir hevesle
İstanbul’ a “göç ederken”, aklımın ucundan bile geçmemişti bu şehri bu denli özleyeceğim. Altmışımı devirdim,
hala rüyalarıma giriyor. Yeni bir resim yapmaya hazırlanırken, hemencecik bir Ankara görüntüsü beliriveriyor
hayalimde. Tabi yaşın getirdiği, biraz eskiye özlem de var.
O dönemin saflığı, değerleri, insan ilişkileri, bu dönemle
kıyaslandığında özlenmeyecek gibi de değil sanırım. Böyle işte… Ankara’ ya doğdum, sonra kader çizgim beni İstanbul’ a sürükledi. Otuz beş yıl İstanbul Devlet Tiyatrosu
sahnelerinde, iyi kötü ter akıttım. Bu arada oyunlar yazmaya çabaladım, senaryolar yazmaya çalıştım, dizilerde
oynadım. Yönetmenlik yaptım diyemem. Hele yönetmen
bir babanın oğlu olarak bunu dile bile getiremem. Sadece
kendi yazdığım iki oyunu yönettim. O da yazarken nasıl
bir dünya düşündüğümü göstermek için. Altmışıma üç
gün kala yaptığım diğer işleri belirsiz bir süre rafa kaldırarak resim yapmaya yöneldim. Dört yıl boyunca, kendi
çapımda yüz elli resim yaptım. İki sergi açtım. Şu an yılın
büyük bir kısmını Gümüşlük’te resim yaparak geçiriyorum.
Babanız Mahir Canova’nın tiyatro yönetmeni olması sizi ne kadar etkiledi? Oyunculuk anlamında
adımlarınız babanız sayesinde atıldı diyebilir miyiz?
Elbette babam sayesinde. Aksi düşünülebilir mi? Babam
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Civan Canova’73

gerçekten tiyatroya aşık bir insandı. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünün ilk yıl verdiği altı mezundan
biriydi. Tiyatronun baş rejisörü, aynı zamanda konservatuvar Tiyatro Bölüm Başkanı ve çok saygı duyulan, sevilen
bir hocaydı. Cebeci kökenli hangi tiyatrocu aklınıza gelirse, hepsinin hocasıydı. Cüneyt Bey okula babamdan bir
sene sonra geldiği için, Carl Ebert’ in asistanı olarak ona
da hocalık yapmış. “Ben senin hocanım” der, gülüşürlerdi iki değerli tiyatro adamı. Eski eşim anlatmıştı: Babamın
öldüğü gün, rahmetli Müşfik Kenter sahne dersine girmiş
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ama üzüntüden ders yapamamış. Öğrenciler ne olduğunu sorduklarında şöyle demiş: “Hocaların hocası öldü”.
Evimizden hiç eksik olmazdı tiyatrocular, öğrenciler…
Ve hep tiyatro konuşulurdu. Ortaokuldayken babamın o
sezon sahneye koyacağı oyunları ilk ben okurdum. Kafamdan rol dağılımları yapardım. Etkilendiğim yerleri ezberler, kendimce gizli gizli oynamaya çalışırdım. Gizli gizli
diyorum, çünkü babam hiç istemezdi o yıllarda, tiyatrocu
olmamı. Galiba başarılı olamazsam bedbaht olacağımdan
endişe duyuyordu. Bir hayli çoktu bunun örnekleri. Ben
de şöyle düşünürdüm: Sen herkese tiyatronun ne kadar
önemli ve ulvi bir sanat olduğunu anlat, sıra oğluna gelince, “tu kaka” de :) Ablama söyletmiştim konservatuvara
girmek istediğimi. Üçümüz; ablam, babam ve ben Kızılay’da yürüyorduk. O yıl benim derslerim oldukça kötüydü. Zaten haylazdım da… Gene okuldan şikayet gelmişti.
Fonda baba sitemleri ve nasihatleri, akımda konservatuvar, Sıhhiye’ ye doğru yol alırken, ablam lafı döndürüp
dolaştırıp benim sorunuma getirdi. “Civan aslında konservatuvar okumak istiyor”. Babamın cevabı ise gayet netti:
“Öyle çocukça bir hevesle olmaz bu iş. Tiyatrocu dediğin
okuyan, araştıran insandır. Önce derslerini düzeltsin.” Şikayetlerden bezdiği için benimle muhatap olmuyor, o da
benim gibi ablamı aracı olarak kullanıyordu. Babamın bu
cümlesi hayata bakışımı değiştirdi. Ve liseye geçtiğimde
artık çalışkan ve kendini bilen bir öğrenciydim. Neyse...
Sonunda oldu o iş. Ben Kolej diplomamı aldım ve konservatuvara girdim. Mezuniyetimden sonra ilk oyunum Antigone ile Ankara’ ya turneye geldik. Babam sahnede beni
izlerken gözleri doldu… Gururlandığını hissettim. Endişelerinin azaldığını anladım, mutlu oldum. Benim de gözlerim doldu selam verirken… Doğaya aykırıydı bir kere,
benim başka bir meslek dalına ilgi duymam. İçine doğduğum dünyanın yansıması ve kaçınılmaz sonucuydu bu.
Kendime ideal olarak tiyatroyu, model olarak da babamı
ve öğrencilerini seçtim. Çok da iyi ettim. Bedbaht olmadım çok şükür. Tam tersi, çok değerli zamanlar geçirdim.
Haz aldım sahnede olmaktan. İnanılmaz mutlu oldum. Tiyatro diğer sanat dallarını da kapsadığı için, onlar da ilgimi
çekti. Onlara da kafa yordum kendi çapımda. Ama her ne
kadar başta karşı çıksa da, bütün bu ortamları bana sunan,
daha sonra da can-ı gönülden eğitimini veren, nurlar içinde uyusun, babamdı.
Arkadaş filmi... Oyunculuk için ilk adımınız? Nasıldı o günler? Günümüz oyunculuk sektörünü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ben o işe tesadüfen girdim. Yılmaz Güney cezaevinden

yeni çıkmıştı ve çekim hazırlığı içeresindeydi. Bunları gazetelerden okumuştuk. Ve ne büyük bir şanstır ki,
akabinde, mekân bakmak için bizim oturduğumuz yazlık siteye geldi. Birkaç gün sonra, restoranda otururken
rastlaştık ve beni yanına çağırarak çekeceği filmde oynamamı istedi. Meğer geldiği günden beri çaktırmadan
beni izliyormuş. Ben de elimde “Kral Oidipus” kitabı,
zaman zaman, yazlık sinemanın boş sahnesinde konservatuvara hazırlık parçası çalışıyordum. Onu da izlemiş.
Böyle başladı. bırakanları, evinden atılanları, yuvası dağılanları falan görüyorsunuz. Biraz daha büyüttüğünüzde
ise çok farklı bir dünya çıkıyor karşınıza. Oyuncu olarak
bana mutluluk veriyor kamera karşısında olmak. Ama diğer konular oldukça acıtıyor içimi.
Sanat hayatınıza birçok tiyatro dizi ve sinema
projesi sığdırdınız... Tiyatro’nun hayatınızdaki
önemini nasıl sıralarsınız?
Beni yapmaya çalıştığım bütün işlere hazırlayan, tiyatro
eğitimi ve deneyimidir. Gerçi bizim öğrenci olduğumuz
dönemde her okulda olduğu gibi bizde de eğitim sorunluydu. Altı ayda bir iktidar ya da bakan değişiyor, onların
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talimatı doğrultusunda hocalarımız da değişiyordu. Ve
her kurumda olduğu gibi bizde de hocalar bile birbirine
düşmüştü. Yaşıtlarım hatırlar o dönemi... Bir karmaşa içinde okuduk. Gene de gerek o süreçten, gerekse mesleki
açıdan çok değerli ustalardan, çok şey öğrendik. Eksikleri
kendi kişisel çabalarımızla gidermeye çalıştık. Tiyatroya
emek veren herkes çok değerlidir bence ve öğretecek bir
şeyleri vardır. O dönemde çoğu meslek ağabeyimiz hocalık yaptı bize. Babam, Cüneyt Gökçer, Özdemir Nutku,
Yücel Erten gibi hocalarsa meslek derslerinin yanısıra tiyatrodaki amacımızı, sorumluluğumuzu sorgulamamızı
sağladı. Ben son beş altı yıldır sahneye çıkmıyorum. Yaptığımız işin değersizleştirilmesi, idari ve sanatsal belirsizlik, sahnelerin durumu gibi sorunlar yaş haddinden önce
canımı sıkmaya başladı ve Devlet Tiyatrosu’ndan biraz
erken emekli oldum. Sadece arada dizilerde oynuyor ve
genellikle, söylediğim gibi, resim yapıyorum. Ama ne iş
yapıyorsun diye soracak olursanız, her iş bir yana, tiyatro
oyuncusuyum. Sadece, gurur duyduğum Devlet Tiyatrosu’nun sanatçısı değilim. Başında hiçbir eklenti olmadan,
çapım ne olursa olsun, tiyatro sanatçısıyım. Çünkü kökenim o. Ruhum öyle.
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Aynı zamanda Afife Tiyatro Ödülleri gibi birçok
ödüle de sahipsiniz. Ödüller sizin için ne ifade ediyor? Günümüz ödülleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ödüllerle ilgilenmiyorum pek. Zaten yaptığım işlerin de
peşine düşecek yetenekte değilim maalesef. Keşke olabilseydim. Çok isterdim yazdıklarımla böbürlenebilmeyi.
Koltuğumun altına oyunlarımı alıp tiyatro tiyatro dolaşarak insanlara okutmayı. Ya da şimdilerde yeni bir sergi
girişiminde bulunmayı. Dostlarım önayak olup yardım etmese sergi falan da açamazdım. Bazı meslek arkadaşlarım
okuyup beğenmese hiçbir oyunum oynanmazdı şimdiye
kadar. Yapı meselesi işte. Bir de “eğitim hatası”. Aldığım

aile içi ve de tiyatro eğitiminin, içinde bulunduğumuz
zamanın ruhuna ters düşen en büyük “hatası”, bizlere kendimizle ve yaptığımız işle övünmemeyi aşıladı. Ya da ben
ve birkaç arkadaşım öyle algıladık. Babam, Stanislavsky
öğretileri doğrultusunda hep şöyle derdi mesleğini kartvizit gibi taşıyan ama ona layık olabilmek için çaba sarf
etmeyen tiyatro öğrencilerine: “Mesleğinizle övünmeyin.
Bırakın meslek sizinle övünsün.” Zaten övünülecek bir
durum yok ki ortada. Her birimiz, kendi ölçümüzde, yaşadığımız hayata katkıda bulunuyoruz. Kimimiz de sanat
yoluyla yapıyoruz bunu. Bir de, bir oyunun ya da resmin
içine girince, övünsem mi, diye düşünmeye fırsat olmuyor pek. Daha çok “becerebildim mi acaba?” gibilerden
düşüncelerle uğraşıyorsunuz. Ben şahsen nefret ederim
o birtakım tiyatrocuların yersiz ve aşırı egosundan. Ödül
törenleri ve ödüller mutlu ettiği kadar utandırıyor beni.
Yerli yersiz kendimi sorgulamama, layık olup olmadığımı
düşünmeme sebep oluyor. Hani layık bulmayanlar laf
edecek olursa bir de onları mı takacağım kafaya. Çünkü
bizim ödüller âlemi cadı kazanı gibidir. Bazen pişman
ederler adamı aldığınıza. Ödül aldığım gece gerçekten
kötü geçiyor. Ama gene de hoş bir şey ödüllendirilmek.
Doğruya doğru, ruhunuz okşanıyor. Yani ikircikli bir konu.
Hani derler ya, ödülün değeri verene göre değişir diye,
hiç de öyle değil bence. Kayırma olmadığı sürece, kim
olursa olsun, değer vermiş ve ödüllendirmiş işte… Ne güzel. Ama dediğim gibi, oyuncu olarak ödül alırsınız bazı
oyuncular burun kıvırır, yazar olarak alırsınız bazı yazarlar
burun kıvırır. En iyisi hiç uğraşmamak. Yaptıklarınız uzun
ömürlüyse zaten yerini bulur günü geldiğinde. Ömrü sizin kadarsa da yaşadığınız süre boyunca size mutluluk
verir, sonra da kaybolur gider. Bu kadar basit aslında. Ya
da al ödülünü, koy güzel bir köşeye, yaptığın işe devam
et. Arada bakar mutlu olursun. Belki de ara sıra gaz verir
sana. Fena mı? Arkadaşlarımın ödülü ise çok daha içten,
hesapsız ve anlamlı benim için. Sözgelimi bugünlerde en
sevdiğim hobim, yaptığım resimlerin kliplerini yapmak.
Resimlerdeki karakterleri ya da olayları dramatik bir kurgu
içerisinde anlatmaya çalışıyorum. Seslendirmesine kadar
kendim yapıyorum. Sonra da Facebook ya da Youtube’
a koyuyorum. Ankara için de yapmıştım bir tane. Onların
altına yazılan yorumlar bir Oscar kadar değerli benim için.
Sevenler yazdıkça ben dolduruşa gelip yenisini yapıyorum. Koca yazı resim ve klip yaparak uykusuz geçirdim
diyebilirim. Değdi mi? diye soracak olursanız… Değmez
mi? Dünyanın ödülünü aldım.
TED Ankara Koleji ile ilgili neler söylemek istersiniz?
Altı buçuk yaşında girip de on sekiz yaşında çıktığınız bir
kurum her anlamda donatıyor sizi. Kolej, bizi gerek evrensel değerlerle, gerekse bilgiyle, doğru ve çağdaş öğretilerle donattı. İnsanlığa, ülkemize, arkadaşlarımıza sevgiyle
bağlanmamızı sağladı. Bizlere kalite kattı. Her ortamda
onurlandırdı beni Kolejli olmak. Arkadaşlarım ve hocalarım da öyle. Onların arkadaşı ya da öğrencisi olmak onur
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verdi bana. Beş yıl önce bir dizide sevgili Beren Saat ile oynamıştık. Set arkadaşları ile ilk tanıştığınızda ister istemez
mesafeli davranıyorsunuz. Biz, Beren’le ikimizin de Kolejli
olduğunu öğrendiğimizde o mesafe kalkıvermişti ansızın.
Sanki daha önceden tanışırcasına kaynaşıvermiştik. Saatlerce okuldan konuşmuştuk. Çok duygulanmıştım. Ve
de ne kadar anlamlı aslında. Otuz yıl arayla aynı sıralarda
oturmuş, aynı marşı söylemiş, aynı havayı solumuşuz ve
şimdi meslek arkadaşıyız. Yılların hiç önemi yok. Kolejlilik
yeter.

“Yılların hiç önemi yok.
Kolejlilik yeter. ”
Kolejli olmanın size kattığı değerler nelerdir? Hiç
unutamadığınız bir anınızdan bahseder misiniz?
Mezunlarının aynı ruhu sürdürdüğü sayılı köklü okul var ülkemizde. Kolej de bunlardan biri işte. ODTÜ’ lü de olsanız
- ki kuşkusuz bu da farklı ve özgün bir ruh - Kolejli olmayı
sürdürürsünüz. Yaşadığınız sürece sizinledir bu duygu. Benim, birbirini pek tanımayan değişik kökenli tiyatrocuların
tiyatro konuştuğu bir ortamda sen hangi okulda okudun
diye sorduklarında şöyle cevap vermişliğim vardır mesela:
“ Ankara Koleji. Pardon. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü.” İşte bunun nedeni de Kolejin bize kattığı
değerler ve manevi bağdır. Benim bağım ise sanırım diğer
arkadaşlarımdan bir tık daha fazla. Annem de, teyzem de,
ablam da Kolejli... Hatta tarih öğretmenim “sıfırcı” Emine
Hanım onları da okutmuş zamanında. Böyle birkaç hoca
var şimdi isimlerini hatırlayamadığım. Benim şanssızlığım
ise ortak hocaların beni diğer aile fertleri ile kıyaslaması
ve de aynı, hiç olmazsa yakın performansı beklemesiydi
:) Mesela bir coğrafya hocamız vardı ortaokulda. Ablamın
da hocasıymış. Kitabı ezberler, bütün soruları virgülüne
kadar yazardım, ama ablam gibi akılı uslu olmadığım için
gene de zayıf alırdım. Neyse ki not ortalaması falan, hiç
ikmale kalmadım coğrafyadan. Ama aynı nedenle Eylül’e
kaldığım dersler vardır. İnanmayacaksınız ama örneğin
müzik. Rahmetli Hasan Toraganlı hocamızın ne kadar
canına tak ettiyse çareyi ikmale bırakmakta buldu. Sınav
günü okulda üç kişi vardı. İki müzik hocası, biri zaten Hasan Bey, bir de ben. Ama neticede bütün yaramazlıkları
ortaokulda bırakarak liseye bambaşka bir öğrenci olarak
başladım. Çünkü dediğim gibi, hayallerim yavaş yavaş
netleşmeye başlamıştı.
Kolej ruhu ve dostlukları yıllar geçse de unutulmuyor. Hala dostluklarınız devam ediyor mu?
İlkokul arkadaşlarımla haberleşiyoruz. Whatsapp grubumuz var. Sakalımız ağardı, çoluk çocuğa karıştık, kimimiz
profesör oldu ama hala o 1/C sınıfının bir parçasıyız. Bazılarını kaybettik maalesef. Fatih Aruoba, Engin Alsaç, çok

sevdiğim arkadaşlarımdı. Yunus Demir de öyle. Sonra canımız Berna Tunalı, sonraki yıllarda Meral Hacıpaşalıoğlu,
Ali Fuat Çakmak, Yaşar Akansel, Engin Alsaç, Adnan Ulusoy… Hepsini içim sızlayarak ve rahmetle anıyorum. Çoğu
arkadaşımla yüz yüze görüşemesek bile haberleşiyoruz.
Zaten görüştüğümüz zaman, aradaki yıllar hiç yaşanmamışçasına, bıraktığımız yerden başlıyoruz. Haluk Yolageldili ile öyle oluyor mesela. Altı yedi yılda bir görüşüyoruz
ve bıraktığımız yerden başlıyoruz. Konu daha çok ortak
anılar oluyor kuşkusuz. Binlerce kez anlatmışızdır birbirimize yaşadığımız ortak olayları. Ve her seferinde ilk kezmiş
gibi haz duyar, güler, hüzünleniriz.
Ankara, eğitim ve gençlik yıllarınızın geçtiği bir
şehir olmuş. Sizdeki Ankara’dan bahseder misiniz?
Bütün sokakları evimize,
Caddelerse uzar gider,
O hayalini kurduğum denize
Dökülürdü.
Eskiden, o Ankara’ da.
Böyle yazmışım yıllar önce. Ankara yaşadığım, İstanbul ise
hayalini kurduğum şehirdi. Hatta mezun olup İstanbul’a
yerleştikten sonra çok ikna etmeye çalışmıştım babamı,
evini İstanbul’a taşıması için. Bütün aile; halamlar, amcamlar falan İstanbul’daydı zaten. Babam hiç istemedi. O
heyecan ve toylukla düşünemezdim, Ankara ile babamın
arasındaki manevi bağı. Orada okuyabilmek için verdiği
mücadeleleri. Her taşın yerine konuluşuna şahit olmuştu. Caddeleri henüz çamurlu toprak yolken yürümüştü
üstünde. İlk kurulan okulda okumuş, ilk sahnenin tozunu
yutmuş, hatırı sayılır bir tiyatro seyircisinin yetişmesine
katkıda bulunmuştu. Nasıl terk edebilirdi? Bende de aynen öyle oldu işte. Hayalimdeki şehir olan İstanbul, tanıdıkça, içinde yaşadıkça terk etti hayallerimi. Ankara özlemi
ağır bastı. Onun yaşına yaklaşırken hak verdim babama.
Ama o Ankara başka bir şehirdi. Sokakları farklıydı, insanları farklıydı. İki üç yıl önce geldim, tanıyamadım. Doğduğum evi Sıhhiye’de ararken kendimi Maltepe’de buldum.
Anlayacağınız, doğduğum, büyüdüğüm ve her sokağını
ezbere bildiğim şehirde kayboldum. Öte yandan, Kızılay’
daki gökdeleni gördüğümde, izini kaybettiğim eski bir
dostuma rastlamış gibi oldum. Sarılasım geldi. Nerdeyse
kırk yıldır İstanbul’dayım. Sayısız ev değiştirdim. Ve hiç bir
komşumu tanımadım. Paralelimdeki sokağı öğrenme isteği bile duymadım. Ankara’da ise mahalleyi tanırdınız. Tabi
biraz da zamanın gereği buydu. Şu an her yer öyle. Ama
ben gene de özlemini çekiyorum sık sık. Ve aradan kırk
yıl geçtiği halde, Gümüşlük ’den İstanbul’ a döneceğim
zaman arkadaşlara “ben Ankara’ ya gidiyorum” diyorum.
Son olarak eklemek istedikleriniz ve Kolejlilere
iletmek istediğiniz mesajlarınız nelerdir?
Herkese sonsuz sevgi ve selamlar. Toplantılarımız hep benim gece gündüz çalıştığım zamanlara denk geldi. Affımı
talep ediyorum :) Görüşmek üzere…
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KOLEJ-IN Yaza Veda Etti
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ev sahipliğinde; Kolej-IN’de düzenlenen Yaza
Veda Partisi’nde eğlenceli anlar yaşandı.
22 Eylül Cumartesi günü düzenlenen parti Kolejlileri
bir araya getirdi. Etkinlik TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat’73
‘ün hoş geldiniz konuşmasıyla başladı. Konuşmasında
TED Ankara Kolejli olmanın önemine vurgu yapan
Polat, mezunlarımızın “ortak hafızasına” değindi. 1987
yılında düzenlenen voleybol turnuvasında ülke çapında
gösterdikleri başarı ile Okulumuzu gururlandıran ‘90

mezunları imzalı formalarını ve o döneme ait çekilmiş
görsellerini müzede sergilenmek üzere Derneğimize
hediye etti. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı etkinliğe; Soul
Project performansıyla damga vurdu. Birbirinden
eğlenceli şarkıları mezunlar için seslendiren gruba,
coşkulu kalabalık eşlik etti. Dostlarıyla bir araya
gelmenin mutluluğunu yaşayan TED Ankara Koleji
mezunları bol bol fotoğraf çekti.

Demet Orak’92
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Pırıl Şahin’85, Ebru Savun’85

Haşmet Kasapoğlu’79

Nurdan Özbalkan’83, Aydan Özbalkan’83
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Esin Tümer’71, Aydan Yılmazlar

Şebnem Şimşek ,Barış Şimşek’83

Erdoğan Dedeoğlu’82

Bahar Öztürk’86

Ekinsu Kazanç’14, Yağmur Yılmazlar’14

Gazi Toraman’92
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Oğuz Ayrancıoğlu'02:
Çok güzel bir ortam var. Zaten spor amaçlı da
hep burada olduğum için şimdi de yakınlarımı
arkadaşlarımı belki de uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı göreceğim için çok heyecanlı
ve mutluyum.

Özgür Saygı’90
Kolej ruhu bambaşka. 28 senedir süper bir duyguyla arkadaşlarımızla bir arada olmak büyük
keyif veriyor. 87 voleybol takımı olarak bir arada
olacağız inşallah çok keyifliyiz.
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Altan Aygar’90
33 yıllık arkadaşlarımla bir araya geldiğim
için çok mutluyum. Özellikle Ankara’dan
uzak yaşayan biri olarak tekrar bir araya
gelmek büyük mutluluk. Hepimizin bir
15- 20 seneye kadar çok daha fazla yaşlanacağımızı fark ediyorum. 87 yılında Türkiye’de ortaokul şampiyonasında bir derece almıştık. Taylan Ahıskal arkadaşımızın
organizasyonuyla onu burada tekrardan
yaşayacağız. Bu güzel bir nostalji olacak.

Uğur Oktay’90
Çok mutluyuz. Sağ olsun Taylan arkadaşımız bu konuda büyük çaba sarf
etti ve beraber olabileceğimiz bir ortam yarattı. Hatta rahmetli Orhan Hocamızın anısına da bir forma verecektik. Maalesef veremeden aramızdan
ayrıldı. Orhan Hoca bizim için çok değerliydi. Hatta bir maçımızda yaşadığımız gerginlikte çıkan çatışmada insanlarla bizi barıştırarak dost kılabilen güzel bir insandı. Yıllardır beraberiz hala da beraber olmaya devam edeceğiz.
Turgut
Güdülloğlu'60:
Çok memnunum.
Bu yaşımda gençleri bir arada görmek
ve onlarla bir arada
olmak bana çok
büyük mutluluk
veriyor..
Taylan Ahıskal’90: Bugün bizler için özel bir gün. Yaza Veda partisinin
haricinde bizim takım arkadaşlarımıza ve bize özel ayrı bir tören de olacak. Birazdan sahnede de söyleyeceğim ama Kolej birçok spor dalında
olduğu gibi voleybolda da bir ekol. Birçok başarılı milli sporcu yetiştirmiş
bir kurum. Biz uzun yıllardan sonra Türkiye şampiyonluğu değildi ama
Türkiye derecesi ile döndük Ankara’ya. Aradan 30 yıl gibi bir süre geçtikten sonra aklıma bunu ölümsüzleştirmek ve müzemizde bunu bir sergi
köşe yaparak bir sergileme fikri doğdu. Bir forma yaptırdık. Bütün takım
üyeleri tarafından imzalandı. Biraz sonra bunu okulumuza armağan
edeceğiz. Müzeden kupamız bulundu. Ayrıca şampiyona Çanakkale’de
yapılmıştı. Çanakkale’de çekilen fotoğrafımızı da çerçevelettik. Birazdan
o fotomuzu da dernek başkanımıza sunacağız. Rahmetli Beden Eğitim
Hocamız Orhan Oruç. O bu işin baş mimarıydı.
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Ders Zili Bu Sefer Öğrencilik Yıllarını
Geride Bırakan Mezunlarımız İçin Çaldı!

Mayıs ayında düzenlenen, "Ders Zili Çalıyor" etkinliği keyifli
anlara sahne oldu.
TED Ankara Koleji mezunları için ders zili yeniden çaldı. Anıların tekrar hayat bulduğu etkinlik aynı zamanda duygu dolu
anlara da imza attı. Kolej sıralarında bir araya gelen öğretmen
ve öğrenciler hasret gidererek nostalji yolculuğuna çıktı. İstiklal Marşı ve Andımız ile başlayan etkinlikte geç kalan öğ-

renciler geç kağıdı alarak derse katılabildi. Erol Şeran, Ruhiser
Mergenci, Mualla Temel, İnci Tuğ, Fuat Cezayirli, İnal Mağnet,
Armağan Başar, Kemal Dayanır, Güllü Bingöl, Esin Tümer, Aydan Yılmazlar, Günal Ensari, İlknur Tunca, Hakkı Mergenci gibi
birbirinden kıymetli öğretmenlerin ders anlatımıyla devam
eden buluşmada, öğrenciler sınava girerek yeniden notlarını
aldı. Eski günlerdeki gibi ders anlatan öğretmenler, öğrencilere katılımlarından dolayı "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

51

HOBİ

Yılbaşınızı, Küçük
Mutluluklarla Süsleyin
a
Sevdiklerimizle mutluluğumuzu paylaştığımız
anlar en ölümsüz hatırlarımızı oluşturmaktadır.
Bu ayki yazımızda özel anlarınızı ölümsüzleştirerek kendi ellerinizle hazırlayabileceğiniz hediye
önerilerini derledik. Özel günlerde sevdiğiniz
insanlara gülümseyerek hatırlayacakları anılar
bırakmak istiyorsanız evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz hediyeler için yazımızı kaçırmayınız…
Kokular hafızalarda iz bırakır…

Bu minik sevimli şişeler ile unutulmaz bir hediye hazırlamaya hazır mısınız?
Boy boy temin edebileceğiniz kolonya şişeleri
yeni yılda iz bırakmak istediğiniz koku seçenekleri ile hazırlanabilir. Üzerine dilediğiniz tasarımı
etiket baskı yaparak ölümsüzleştirebilirsiniz.
İçerisine dolduracağınız sıvıyı takviye etmeden
önce seçtiğiniz şişe boyuna göre huni almayı
unutmayın. Önce sıvıları eşit oranda şişelere
doldurduktan sonra etiketlerini yapıştırarak şişenin ağzını sıkıca kapatın. Hasır ve ya ip yardımı
ile süslemesini yaparak hediyenizi sonlandırabilirsiniz... Uygun bütçeler ile hazırlayabileceğiniz
bu hediye kısa zamanda hazırlanışıyla da sizi
dinlendirirken günün yorgunluğunu da atmanıza yardımcı olacaktır.

Kelimelerin gücüyle hatırlanmak…
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Sevdiklerinizi sosyal medyaya inat kitap kokularını hatırlatacak hediyeler ile şımartın. Kitap
ayıracı ile kelimelerin gücünü hatırlatmanızın
yanı sıra kim bilir yarım kalan bir kitabın bitmesine yardımcı olacaktır belki de bu hediyeniz…
Tahta çubukları dilerseniz akrilik boya ya da sulu
boya ile dilediğiniz renge boyayabilirsiniz. Seçtiğiniz sembolleri keçe üzerine çizip daha sonra
onları çift taraflı olacak şekilde kestikten sonra
dilerseniz birbirine dikebilir dilerseniz yapıştırarak her iki yönü ile kullanılacak kitap ayıracı hazırlayabilirsiniz. Çubukların üzerine not yazmak
da elverişli olduğu için bu kalıcı hatıra ile tarihe
not düşme şansına da sahip oluyorsunuz…

İ
N
İ
F
Y
E
K
Z
HAVU
.
.
.
!
T
E
F
Ş
E
K
A
D
I
L
A
P
KA

53

Detaylı bilgi için
444 0 958

SAĞLIK

a ı ı ın

a aı ı

Doç. Dr. İsmail Hakkı KALKAN
TOBB ETÜ Hastanesi
Gastroenteroloji Uzmanı
Gastroözofagiyal reflü hastalığı, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması olarak tanımlanmaktadır. Toplumda
her 5 kişiden 1’inde görülebilen yaygın bir hastalıktır. İnsan
midesinde özellikle yemek sonrasında kuvvetli bir asit ve
bununla birlikte sindirim için gerekli enzimler üretilmektedir. Asit ve bu enzimler midede herhangi bir hasar oluşturmazken yemek borusu bu maddelere karşı hassastır. Bu
nedenle mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması bu
organda hasara neden olabilmektedir.
Aslında her insanda zaman zaman mide içeriğinin yemek
borusuna geri kaçması yani reflü olabilir ancak GÖRH diyebilmek için reflü durumunun bireyde yaşam kalitesini
bozacak semptomlara veya komplikasyonlara yol açmış
olması gerekir.

Reflü Hastalığının Nedenleri Nelerdir?

siyum kanal blokerleri) v.b.)

Reflü Hastalığı Belirtileri Nelerdir?
ğüs ön duvarındaki kemiğin hemen arkasında olan yanma
hissi)
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Reflü Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?
Uzun süreli reflü hastalığından muzdarip olanlar (5 yıl veya
daha uzun süre) veya 40 yaş üzerinde reflü şikâyetleri yeni
başlayan bireylere hastalığın tanısının konması ve ayırıcı
tanı yapılması açısından mutlaka endoskopi yapılmalıdır.
Bunların dışında kilo kaybı (istem dışı son 6 ayda vücut
ağırlığının %10’dan fazlasının kaybedilmesi), yutma güçlüğü olanlar veya ağrılı yutma tarifleyenler, demir eksikliği
anemisi olan erkekler veya menopoz sonrası demir eksikliği
anemisi olan kadınlar, mide kanaması hikâyesi olanlara da
mutlaka endoskopi yapılmalıdır. Endoskopi, günümüzde
bilinçli anestezi denen yöntemle hastalar için oldukça konforlu bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunun dışında şikâyeti yeni başlamış genç erişkin bireylerde endoskopi öncesi
medikal tedavi (proton pompa inhibitörü adı verilen midedeki asit pompalarını bloke eden ilaçlar) denenmesi daha
uygun olacaktır.
Endoskopi esnasında her zaman reflüye ait bulgular olmayabilir. Bu durumda tanıyı doğrulamak amaçlı 24 saatlik
pHmetri denen bir cihazla yemek borunuzun alt ucundaki
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Mide ile yemek borusu arasında alt yemek borusu sfinkteri adı verilen kas yapısında bir kapak bulunmaktadır. Bu
kapak lokmaların yutulması dışında genellikle kapalıdır. Bu
kapağın fonksiyonunda bozulma veya gün içinde yaşanan
geçici gevşemelerinin sayısında artış GÖRH ile sonuçlanabilir. Bu sfinkter gevşemelerindeki artışı veya fonksiyon bozukluğunu tetikleyebilecek çeşitli faktörler belirlenmiştir.
Bunlar:
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asit düzeyi (pH) ince tel gibi bir katater sayesinde ölçülmekte ve bu pH ölçümleri de belinize takılan bir kaydedici cihaz
tarafından 24 saat boyunca depolanmaktadır.

Reflü Hastalığının Tedavisi
Proton pompa inhibitörü (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol ve rabeprazol) denen güçlü etkili
ilaçlar günümüzde GÖRH tedavisinde birinci seçenek olarak yerini almıştır. Bu ilaçlar midedeki asit üretiminin son
basamağını bloke ederek etki etmektedir. Bu ilaçlar GÖRH
tedavisinde 8 hafta boyunca günde 2 doz kullanıldıktan
sonra endoskopik bulgulara göre tedavinin süresi ve dozu
doktorunuz tarafından belirlenmektedir.
Cerrahi tedavi, GÖRH olduğu endoskopik olarak veya 24
saatlik pHmetri ile iyi dökümante edilmiş bireylerde, proton
pompa inhibitörlerini tolere edemeyen veya uzun süre kullanmak istemeyen bireylerde tercih edilmelidir.

GÖRH Komplikasyonları Nelerdir?
GÖRH hastalarının büyük birçoğunluğunda, özellikle uygun tedavi alan olgularda ciddi komplikasyonlar gözlenmez. Tedavisiz ve kontrolsüz GÖRH’ü olanlarda;

nadir de olsa kansere dönüşme riski taşımaktadır. Bu risk
uzun süre kontrolsüz ve tedavisiz reflüsü olanlarda daha
fazladır.

GÖRH Tedavisinde Hastanın Uyması
Gereken Kurallar Var Mıdır?
Barrett özofagus adı verilen yemek borusu yüzeyini döşeyen tabakanın intestinal (ince bağırsakta gözlenen) dokuya
benzer yapısal dönüşümü gözlenebilir. Bu komplikasyon

GÖRH tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri büyük
önem arz etmektedir. Bu önlemleri sıralayacak olursak,

zaman dilimi olmalıdır.
nin geniş olması reflüyü tetikleyebilir bu nedenle KİLO
VERMEK ÖNEMLİ!!!

azaltır. Ayrıca yatak başını yükseltmenin de reflüyü
azalttığı gösterilmiştir.
malı, gazlı içecekler tüketilmemelidir.
ketmemeye özen göstermelidir.
geldiği bilinirken, ağır egzersizlerin reflüyü tetikleyebileceği unutulmamalıdır.
Sonuç olarak toplumda görülme sıklığı %20’lere ulaşabilen reflü hastalığı belirtileri olan bireylerin, mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına muayene olması
gerekmektedir. Kronik bir hastalık olan reflü hastalığının tedavisiz bırakılmasının uzun vadede hayatı tehdit
edebilecek komplikasyonlara yol açabileceği unutulmamalıdır.
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Prof. Dr. Gökhan TULUNAY
TOBB ETÜ Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı
HPV, insan papilloma virüsünün baş harflerinden oluşmaktadır. HPV’nin vücutta deri ve mukoza bölgelerinde hastalık
yapabilen çok sayıda tipi vardır. Genital HPV sık görülen ve
cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. Genellikle herhangi
bir belirti oluşturmaz ve kendiliğinden iyileşir. Ancak, bazen ciddi hastalıklara neden olabilir. HPV şu hastalıkların
nedenidir:

kanserleri

Dünyada her beş kişiden dördünün yaşamlarının herhangi bir döneminde en az bir HPV tipi ile karşılaştıkları tahmin edilmektedir. HPV hem erkek hem de kadını enfekte
etmektedir. Virüs cinsel aktivite sırasında cinsel bölge-deri
teması ile derideki küçük çatlaklardan geçmektedir. Genellikle bu durum kişi farkında olmadan gerçekleşmektedir.
Hatta HPV ilk cinsel ilişki sırasında ve tek bir cinsel partner ile geçebilmektedir. Çoğunlukla HPV bulaşan kişilerde
belirti yoktur ve HPV taşıdıklarını hiçbir zaman bilmezler.
Bununla birlikte, düzenli rahimağzı sürüntüsü (smear) alınan kadınlarda HPV’nin neden olduğu anormal hücreler
saptanabilir.

HPV’nin Tedavisi
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Henüz HPV’nin tedavisi yoktur. Olguların çoğunda bağışıklık sistemi zaman içinde doğal olarak, vücuttan HPV’yi temizler. Bu dönemden sonra viral enfeksiyonun etkileri kaybolur. Güncel tedavi yaklaşımı enfeksiyondan korunmak
veya enfeksiyon tarafından yaratılan değişikliklerin ortadan
kaldırılması şeklindedir. HPV aşıları hedef aldıkları HPV tiplerinin oluşturduğu enfeksiyonu azaltırlar. Bu aşılar yeni HPV
enfeksiyonlarına karşı kuvvetli koruma sağlamakla birlikte
mevcut HPV enfeksiyonlarına veya HPV enfeksiyonlarınca
oluşturulmuş hastalıklara karşı etkili değildir. Kondom veya
prezervatifler korunma için akılcı görünmekle birlikte, bütün cinsel bölge derisini kaplamadıklarından HPV’ye karşı
tam değil ancak kısmi korunma sağlamaktadır.

HPV ve Kanser
HPV doğal bağışıklık ile vücuttan temizlenemediğinde
kalıcı HPV enfeksiyonu oluşturur. Yüksek riskli HPV tipleri
kalıcı enfeksiyon geliştirme eğilimindedir. Eğer kalıcı HPV
enfeksiyonunun oluşturduğu değişiklikler tedavi edilmezse, anormal hücrelerin gelişimine ve sonrasında yıllar içinde rahimağzı kanseri gelişimine neden olabilir. Rahimağzı
kanseri HPV’nin neden olduğu kanserler içinde en sık görülen olsa da, kalıcı HPV enfeksiyonu erkek ve kadınlarda
görülen penis, anal, vulva ve ağız/boğaz kanserlerine de
neden olur.

HPV ve Genital Siğiller
Siğiller düşük riskli HPV tipleri ile kalıcı enfeksiyon sonucu
oluşur ve kansere neden olmazlar. Özellikle gençlerde sık
görülür ve cinsel yolla bulaşır. Tedavisi hekimler tarafından
yapılmalıdır.

HPV Aşıları
Dünyada ruhsat almış ve ABD’de The Food and Drug Administration (FDA) tarafından onaylanmış üç HPV aşısı bulunmaktadır: Gardasil®, Gardasil® 9 ve Cervarix®. Her üç aşı
da rahimağzı kanserlerinin yaklaşık %70’inden sorumlu iki
yüksek riskli HPV tipine (HPV tip 16 ve 18) karşı koruma sağlar. Gardasil aynı zamanda genital siğillerin %90’nına neden
olan HPV tip 6 ve 11’e karşı koruma oluşturur. Gardasil 9
ilaveten rahimağzı kanserine neden olan beş diğer yüksek
riskli HPV tipine (tip 31, 33, 45, 52 ve 58) karşı da koruma sağ-
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layacak şekilde geliştirilmiştir. Ülkemizde Gardasil ve Cervarix HPV aşıları yaklaşık 10 yıldır bulunmaktadır fakat Gardasil
9 henüz ruhsat alamamıştır ve ülkemizde yoktur. HPV aşıları
ülkemizde aşı programlarına dahil edilmemiştir ve ücretsiz
yapılmamaktadır. Kişilerin veya ailelerin isteği üzerine hekimler tarafından reçete edilmektedir.

HPV aşıları nasıl etki etmektedir?
HPV aşıları nötralizan antikor yapımını uyararak etkili olmaktadır. Bu antikorlar hücreleri HPV’den ve gelecekte HPV ile
karşılaşıldığında oluşacak HPV enfeksiyonundan koruyacaktır. HPV aşıları HPV yüzey bileşenlerinin laboratuvarda oluşturulması ile elde edilen virüs benzeri partikülleri temel almaktadır (VLPs). VLPs yani virüs benzeri partiküller virüs DNA’sı
içermediklerinden enfeksiyona neden olmazlar. Ancak, bu
partiküllere karşı oluşan antikorlar gerçek virüslere karşı da
etkilidir çünkü bu parçacıklar doğal virüslere çok benzerdir.
Bu virüs benzeri parçacıklar çok etkili bağışıklık uyaranlarıdır
ve vücutta yüksek seviyede antikor yapımını sağlarlar. Bu durum aşıları çok etkili yapar.

HPV aşıları ne kadar etkilidir?
Gardasil ve Cervarix’in HPV 16 ve 18 ile oluşan kalıcı HPV
enfeksiyonlarına karşı yaklaşık %100 koruma sağladığı gösterilmiştir. Gardasil 9, klinik çalışmalarda dört HPV tipine (6, 11,
16 ve18) karşı Gardasil’e benzer antikor yanıtları göstermiştir.
Çalışmalar Gardasil 9’un diğer beş HPV tipine (31, 33, 45, 52
ve 58) karşı da ilaveten %97 oranında etkili olduğunu göstermiştir.

HPV aşıları güvenli midir?

Üç aşı da kullanımları öncesinde onbinlerce insanda test
edilmiştir. Aşıların çok ciddi yan etkileri gösterilmemiştir. En
önemli yan etkiler kısa dönem boğaz ağrısı ve enjeksiyon
yerinde ağrı ve kızarıklık gibi lokal etkilerdir. Bu yan etkiler
diğer aşılara benzer etkilerdir. Gebelerde yeterince test edilmediğinden gebelerde kullanılmamalıdır. Nadiren, Gardasil
ile diğer aşı uygulamalarında da görülebilen baygınlık geçirme görülebilir ve yine nadiren damar içi pıhtılaşma olguları
bildirilmiştir. Bayılma, aşı yapılması sonrası kişinin 15 dakika
oturtulması ile önlenebilir. Pıhtılaşma olayları doğum kontrol
ilaçları gibi pıhtılaşma riskinin arttığı olgularda görülmüştür.

HPV aşıları kimlere yapılabilir?
Gardasil ve Gardasil 9, HPV’nin neden olduğu rahimağzı, vulva, vajen ve anal kanserler; rahimağzı, vulva, vajina ve anal
kanser öncülü lezyonlar ve genital siğillerden korunma için
9 ila 26 yaş kadınlar için onaylanmıştır. Ancak, 45 yaşına kadar kadınlarda etkili bulunmuştur. Gardasil 9-26 yaş erkekler
için ve Gardasil 9 da yine 9-15 yaş erkekler için onaylanmıştır.
Cervarix HPV ilişkili kanserlerden korunmak için 9-25 yaş kadınlarda onaylanmıştır. Her üç aşı 6 aylık bir zamanda üç ayrı
doz şeklinde kas içine uygulanmalıdır.
Ebeveynler için;
HPV aşıları çocukların HPV ilişkili kanser ve genital siğiller gibi
hastalıklara yakalanma olasılığını belirgin olarak azaltmaktadır.
Ulusal Aşılama Programları'na aşının eklendiği ülkelerde
aşının 12-13 yaşlarında uygulanması önerilmektedir. Bütün
aşılama programlarında kızlara uygulanması önerilmekte ve
bazı ülkelerde erkekler de aşılamaya dahil edilmektedir.
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Prof. Dr. Basri AMASYALI
TOBB ETÜ Hastanesi
Kardiyoloji Uzmanı
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kalbe bağlı ölümlerin yarısından fazlası ritim bozukluklarına bağlı gelişmektedir. Bu yüzden kalpte oluşan ritim bozukluklarının erken
tanı ve tedavisi son derece önemlidir.
Konunun başında öncelikle şunu da belirtmeliyim. Ritim
bozukluğu çatısı altında birçok ana başlık vardır. Dolayısıyla
her ritim bozukluğu tehlikelidir algısı son derece yanlıştır.
Bazı ritim bozuklukları vardır ki hiçbir tedaviye gerek yoktur.
Bunlara masum ya da önemsiz ritim bozukluğu demekteyiz. Maalesef önemsiz ritim bozukluğuna sahip hastalarımızın hatırı sayılır bir kısmı ritim bozukluğunun kendisinden
çok bu yanlış algılamanın doğurmuş olduğu psikolojik sorunlarla uğraşmaktadır.
Kalp, normalde mükemmel bir elektrik sistemi sayesinde
vücudun gereksinimlerine göre günde ortalama 100.000
defa ritmik bir şekilde çalışmaktadır. Bazı sebeplerden dolayı kalbin bu ritmik çalışması bozulmakta ve ritim düzensizliği gelişmektedir.
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İşin en ilginç tarafı ise; bu kısa devrelere bağlı oluşan çarpıntılar genellikle süreklilik arz etmezler. Bir başka deyişle
çarpıntı ataklar halinde aniden başlamakta ve bir süre devam ettikten sonra kendiliğinden sonlanmaktadır. Adeta
“Sara” hastalarının geçirdiği epilepsi nöbeti gibidir. Bu kısa
devreye bağlı kişi aniden çarpıntıya yakalanır, bu ataklar
genellikle yarım saat sürer. Bazen daha kısa bazen de daha
uzun. Dolayısıyla hasta hekimin karşısına geldiğinde de

çoğu zaman çarpıntı atakları sonlandığından hiçbir şey
bulunamamaktadır. Bu sebepten dolayı da ritim bozukluğu olan bazı hastalar panik atak hastalığı şeklinde değerlendirilmekte ve hastalara gereksiz tedaviler verilebilmektedir. Daha da önemlisi panik atak tedavisi amacıyla
verilen ilaçların bir kısmı da ilave ritim bozukluğuna yol
açabilmekte ve hastalar eskisinden daha kötü noktaya
gelebilmektedir.
Bazı hastalarda çarpıntı atakları üzüntülü bir haber aldığında ya da büyük bir sevinç yaşadığında bazen de spor
vs. gibi aktivite sırasında vücutta oluşan stresin tetiklemesiyle başlar. Burada sevinç, üzüntü, aktivite, stres gibi
faktörler sadece tetikleyici rol üstlenirler. Bu tetikleyiciler
kalbimizde sürekli var olan bu kısa devrelerin çarpıntı
oluşturmasını sağlar. Bu kısa devrenin harekete geçmesiyle nöbet halinde başlayan çarpıntı atağımız yine bu
kısa devrenin susması ile aniden sonlanır. Çarpıntı atağının sonlanması bazen de adeta bir trenin yavaşlaması
gibi 5-10 dakika içinde yavaş yavaş olabilir.
Ritim bozukluklarının tedavisini ilaç tedavisi ve ablasyon
tedavisi olarak ikiye ayırabiliriz. Ben burada sizlere ilaç te-
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Ritim bozukluğuna yol açan en sık sebep kalpte oluşan
kısa devrelerdir. Bunların bir kısmı doğumsaldır. Her ne
kadar doğumsal olsa da bunlar çocukluk yaşta genellikle
sorun oluşturmaz, sıklıkla 20-30 yaşlarda çarpıntı ya da ritim bozukluğuna bağlı gelişen nefes darlığı, baş dönmesi
gibi diğer şikâyetlerin oluşmasına neden olur. Çünkü doğumda var olan bu “kısa devre” çarpıntı yapma özelliklerini
genellikle erişkin dönemde kazanmaya başlar. Adeta bir
meyvenin dalında olgunlaşma sürecini geçirmesi gibi. Bazı
kısa devreler de sonradan oluşur. Bunlara örnek vermek
gerekirse geçirilen kalp krizleri, kalbi tutan iltihabi hastalıklar, kalp kapak hastalıkları ve bunlara bağlı geçirilen kalp
operasyonları sayılabilir. Sonradan oluşan bu kısa devreler
kalbin kas yapısında oluşan hasarlara bağlı gelişir.
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davisine göre çok fazla avantajları bulunan EPS ve ablasyon tedavisinden bahsetmek istiyorum. EPS ve ablasyon
işlemi ile birçok ritim bozukluklarında kalıcı tedavi elde
edebilmekteyiz. Dolayısıyla bu işlemin bizlere sağladığı
en büyük avantaj kalıcı bir tedavi sağlamayan ve üstelik
ömür boyu kullanmamız gereken ilaç tedavisinden bizi
kurtarmasıdır.
Ritim bozukluklarının hem kesin tanısı hem de tedavisi
amacıyla Elektrofizyolojik çalışma ya da kısaca EPS denilen tetkik yapılmakta ve bu şekilde tespit edilen çoğu
ritim bozuklukları ablasyon adı verilen tedavi yöntemi
ile de tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Ablasyon
tıp dilinde yok etmek, ortadan kaldırmak anlamına gel-

mektedir. Kısaca EPS tanı amaçlı, Ablasyon ise tedavi amaçlı
yapılan bir uygulamadır. Eğer kalpte ritim bozukluğu yapan
bir odak bulunursa bu odaklar “ısıtmak ya da dondurmak
sureti” ile yapılan ablasyon tedavisiyle tamamen ortadan
kaldırılabilmekte ve kalıcı bir tedavi sağlanabilmektedir (Şekil-1). Başarılı bir ablasyon tedavisinin ardından hasta hayatı
boyunca bir daha aynı sorunu yaşamamaktadır. Çok nadiren bazı ablasyon işleminden sonra nüks gözlenebilmektedir. Yani öldürülen kısa devre ya da odak bir süre sonra %1-2
olasılıkla canlanabilmektedir. Bu gibi durumlarda işlem tekrar edilmekte ve aynı nokta tekrar ısıtılarak öldürülmektedir.
EPS ve ablasyon tedavisi ortalama 30-45 dk. sürmekte ve
lokal anestezi altında yapılmaktadır. İşlem, hasta tamamen
uyutularak hiçbir şey hissetmeyecek şekilde de yapılabilmektedir. Sadece EPS tedavisi yapılan hastalar aynı gün,
ilave olarak Ablasyon tedavisi yapılan hastalar ise ertesi gün
taburcu olmaktadır.
Bazı ritim bozuklukları daha kompleks olabilmekte ve kısa
devrelerin kaynaklandığı nokta birden fazla olabilmektedir.
Sorunlu bölge adeta kalbin bir alanını kapsayabilmektedir.
Bunların en klasik örneği “Atriyal Fibrilasyon” dur. Doğumsal olmayan, sonradan oluşan ritim bozukluklarının başında
gelen Atriyal Fibrilasyon gibi ritim bozukluklarının ablasyon
ile tedavisinde ise kalbin “3 boyutlu” haritasını çıkartmaktayız ve nispeten daha uzun bir zaman alan ablasyon işlemi
gerçekleştirmekteyiz.
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GEZİ REHBERİ

Bir Başka Zamanda
Yaşanmış Bir Gezi
Başak Erman’12
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“Yolculuk bizi kendimize geri getirir” demiş Albert Camus. Gezmeyi çok seviyoruz, birçok
kişiye göre çok seyahat etmenin kutsandığı bir dönemde yaşıyoruz. En güzel hediyeler
uçak biletleri, en güzel fotoğraflar uçağın penceresinden çekilen gökyüzü manzaraları
olabiliyor. Peki, her seyahat bir yolculuk mudur? Uçakla görmek istediğiniz yere varmak,
planladığınız gibi o güzel şehri doyasıya gezmek, her şeyini öğrenmek de çok güzel evet,
ama bir de arabaya binip kaybolduğunuzu, yeni keşfettiğiniz şehirleri gezdiğinizi düşünün.
Camınız açık, rüzgar saçlarınızı savuruyor, sağınız da ayrı bir manzara solunuzda ayrı, nerde
olduğunuzu bilmiyorsunuz ama keyfinize diyecek yok... İşte şimdi “yolculuk” bizi kendimize
geri getirecek…
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sahipliği yaptığı bir teleferik olduğunu görünce de rotamızı
hemen buraya çevirdik. Teleferiğin 100 metre yükselmesiyle nefesimiz kesildi. Üç ülkeye kıyısı bulunan, Avrupa’nın en
büyük göllerinden Konstanz; şirin dağ evleri, göğe uzanan
zümrüt yeşili çamlar ve geyikler… Teleferikten indiğimizde
ise mis gibi dağ havası. Bir tarafta göl diğer tarafta eşsiz
dağ manzarası. Bregenz’i keşfetmiş olmanın keyfiyle dağda
yürüyüp anın tadını çıkardıktan sonra yola koyulduk tekrar.
Önceden de öngördüğümüz gibi İsviçre Alpleri üzerinden
rotamızda ilerlemeye devam ettik. Sanırım bir yol ancak bu
kadar kendine hayran bırakabilir insanı. Birbirinden güzel
köylerin içinden geçerken, adeta Heidi ile Peter’in sesleri
geliyor kulağa. Fonda Sezen Aksu’dan “Dağlar Dağlar”…
Sağda ve solda dağlar, dağların üstünde ağaçlar, ağaçların
arasında şelaleler ile birlikte ilerlemeye devam ettik. Buralardan geçerken Nazım Hikmet’in;

“Ve işte göller, gülüm,
Turist dergilerinin kapak gölleri,
Kaymak kâğıt üstüne pırıl pırıl,
Telleri, duvakları, yalçın yamaçlarıyla,
Şaşırıyorsun baskının güzelliğine.”
İlk durak Münih
Biz yolculuğumuzu Münih’te başlayıp yine Münih’te bitirmek üzere planlamıştık, kafamızda temel hatlarıyla çizdiğimiz bir rota vardı. İsviçre sınırından geçerek İtalya’ya gidecektik, Floransa’ya kadar inip Avusturya üzerinden geri
dönecektik. Zaten yaptığımız tüm plan da bundan ibaretti!
Planladığımız gibi ilk durağımız olan Münih’ten başladık seyahatimize. Münih için tipik bir Avrupa şehri demek yanlış
olmaz sanırım. Derli toplu, düzenli, yeşilliği bol bir Bavyera
kenti. Marienplatz, gezilecek yerlerin başında yer alıyor. Belediye binası, her yaşa hitap eden çeşit çeşit mağazalar, kafeler ve restoranları burada bulabilirsiniz. Odeonsplatz ve
Max-Joseph Platz şehrin diğer önemli meydanları. Buralar
da şehir tarihi açısından önemli binaları görmek mümkün.
Gezilecek diğer önemli noktalar arasında şehrin dokusunda önemli bir payı olan parklar yer alıyor. Örneğin, Englischer Garten merkezden çok uzaklaşmadan görebileceğiniz
bir park. Münih’te yapılacak en popüler aktivite ise October
Fest’in ana birahanelerinden Hofbrahaus’da oturup biranın
tadını çıkarmak. Bira evlerinin en popüleri olan Hofbrahaus; Adolf Hitler’in çeşitli toplantılarına ev sahipliği yapmış,
Bavyera havasını sonuna kadar alabileceğiniz sıcacık bir
ortam sunuyor.

Lugano, Como, Milano
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Münih’te geçirdiğimiz iki günün ardından İtalya’nın bize
en yakın olan şehri Milano’ya ulaşmak için buradan ayrıldık. Yola çıktıktan bir saat sonra İsviçre Alpleri’nden ilerleyeceğimizi sanıyorduk ancak kendimizi Konstanz Gölü
kıyasındaki ufak bir Avusturya şehrinde bulduk. Şehrin ev

dizelerini nasıl yazdığını anlıyor insan. Sıradaki durağımız
yine tabelalardan yakın olduğunu fark ettiğimiz Lugano...
Lugano; yıllar boyunca farklı devletlerin himayesi altında
bulunmuş, son olarak ise 1513’te İsviçre’nin kontrolü altına
geçmiş.

Zaten şehre girer girmez klasik İsviçre şehirlerinden farklı,
dinamik, rahat ve sıcak bir atmosfer sarıyor etrafınızı. Lugano’dan sonra rotamızı Como’ya çevirdik. Como birçok
açıdan Lugano’yu andırsa da daha büyük ve daha canlı duruyor ilk bakışta. Sokakları, meydanları ile aralardan sızan
şarkıların sığdığı ufacık bir şehir Como. Meydanda şehre
göre büyük sayılabilecek gotik bir kilise yer alıyor. Burada
da teleferikle dağın tepesine çıkmak ve şehri panoromik
olarak görmek mümkün; fakat biz bu kez aşağıda kalmayı
tercih ettik. Oldukça dik sayılabilecek bir yamacın kıyısında
Como. Bu özelliğiyle yamacın tepesine kadar uzanan rengarenk evler, yemyeşil ağaçlar ve göl sıcacık bir manzara
yaratıyor.
Genel olarak sakin bir havası olan Como’dan çıktıktan sonra sıra Milano’ya geliyor. Milano büyük şehir özelliklerinin
tümüyle selamlıyor insanı. Diğer İtalya şehirlerinden çok
farklı olan Milano alışveriş yapmak için (özellikle marka düşkünleri için) tek kelimeyle mükemmel. Alışveriş yapmayı
bir kenara koyarsak inanılmaz mimarisiyle ünlü Duomo di
Milano tüm ihtişamıyla şehrin tam ortasında yer alıyor. Hemen yanında ise Avrupa’nın en eski alışveriş merkezi Galle-

ria Vittorio EmanueleII’yi ve Sforzesco Şatosu’nu görmeden
Milano’dan dönülmemeli. Artık İtalya’da olduğumuza göre
midemize de hitap edebiliriz. Pizza, Makarna, Gelato ve
Luini (bizdeki pişi benzeri bir hamur kızartması) seçenekler
arasında.
Burada bir gece daha kaldıktan sonra yine sabah erken saatlerde Milano’ya en yakın kıyı şehri olan Cenova’ya doğru
yola çıktık. Bir kişinin anca sığdığı daracık sokakları ve rengarenk evleri ile tarih kokuyor Cenova. Kendine özgü tarzıyla arabadan iner inmez şehrin ruhunu hissediyorsunuz.
Her ne kadar sevimli bir şehir olsada kıyı şeridi daha çok
deniz ticaretine ayrılmış durumda, bu yüzden çok da aradığımızı bulamadan devam ettik yola. Daha iki gün önce
İsviçre Alpleri’nden geçerken daha güzel bir yol manzarasıyla karşılaşamayacağımı düşünmüştüm, fikrimi değiştiriyorum. Adını bile bilmeden geçtiğimiz kıyı şehirlerinin
(yada köylerinin) her biri ayrı etkileyici. Milano’da yediğimiz
galetolara bayılmış olsak da buralarda deniz kenarındaki
isimsiz galetolar daha bir lezzetli geldi. Deniz, kum, güneş
hiç bu kadar güzel olamamıştı! Yola devam ederken kendimizi Portofino’da bulduk.
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“I found my love in portofino
Perche nei sogni credoancor
Lostranogioco del destino
A Portofinom’hapreso il cuor”
Yani,

“Aşkı Portofino’da buldum
Çünkü hala hayallere inanıyorum
Kaderin tuhaf oyun
Portofino kalbimi aldı.”
İşte küçük bir balıkçı kasabası olan Portofino, Leo Chiosso
tarafından yazılan ve Fred Buscaglione tarafından bestelenen bu şarkı sayesinde popüler olmuş. Portofino’da aşkı bulur musunuz bilmem ama resim gibi sahili, rengarenk evleri,
limanındaki yatları ve turkuaz rengi deniziyle Portofino’ya
aşık olma ihtimaliniz yüksek.
Portofino’dan Floransa’ya giderken Pisa’ya uğramamak
olmaz diyerek bu kez meşhur kuleyi görmek üzere yol almaya başladık. İlk beş yıl düz duran kule, üçüncü katının
inşasından sonra eğrilmeye başlamış. En son 2001 yılında
tamamlanan onarımdan sonra kulenin eğikliği 3.99 derece
sabitlenmiş ve bu sayede uzun yıllar aynı şekilde kalması
bekleniyor.Pisa’da klasik fotoğraflarımızı da çekildikten sora
Floransa’ya doğru ilerliyoruz.

Ve Floransa…
Floransa’yı çok kişiden dinlemiş, yolcuğumuzda konaklayacağımız noktalardan biri olarak önceden seçmiştik, beklentimiz yüksekti yani. Daracık sokakları, her köşe başında
karşımıza çıkan heykelleri, pizza ve makarnaları, şehri ikiye
ayıran nehri ile dünya üzerindeki en tatlı, en romantik ve en
şirin şehir olmaya adaymış gerçekten! Rönesans’ın merkezi
olarak gösterilen Floransa, Rönesans da yaratılmış yüzlerce
eserin yanı sıra Galileo Galilei’nin evinden Da Vinci’nin Son
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Akşam Yemeği tablosuna kadar pek çok değerli esere ev
sahipliği yapıyor. İster Piazza Michelangelo’da nefes kesen
panoramik manzaranın tadı çıkartın, ister cıvıl cıvıl sokaklarda kaybolun, sonunda diyeceğiniz tek şey “Ne güzelsin
Floransa” olacaktır.
Floransa’dan sonra yola İsviçre’ye göre çok daha ılıman bir
iklime sahip İtalya Alpleri’nden devam ediyoruz. Fonda yine
“Dağlar Dağlar” ama bu kez Barış Manço’dan, rengarenk evleri ve bu sefer yeşilin en canlı tonundan ağaçları izleyerek
Verona’ya vardık. Verona’ya adımınızı atar atmaz Romeo ve
Guiletta’nın gerçekten bu şehre ait olduğunu hissediyor
insan. Klasik İtalya şehirlerinin adeta bir minyatürü, ufak
olması sebebiyle kargaşadan da uzak. Meydanda kısa bir
tur atıp Romeo ve Guiletta’nın evine gittik. Verona’da görülmeden geçilmeyecek başka bir şey ise Roma’dakinin bir
benzeri olan kolezyum.
Ve sıra son durağımız olan Salzburg’da. Salzburg’a doğru
ilerlerken o bayıldığımız İtalya havası bir anda soğumaya
başlıyor, capcanlı renkler yerini pastel tonlara bırakıyor.
Salzburg’un gerçek bir 21.yüzyıl şehri olduğuna inanmak o
kadar güç ki! İki dağın ortasında yer alan şehri bir nehir ikiye
ayırıyor. Dağda yer alan büyük kale ve şehre göre oldukça büyük olan kiliseler şehrin neresinden bakarsanız bakın
mistik bir hava yaratıyor. Temiz dağ havası hemen kendini hissettiriyor. Mozart’ın doğduğu şehir olduğundan her
yerde Mozarta dair bir şey görmek mümkün. İtalya’da Pizza
ve makarnaya doyduğumuzdan buradaki şinitzeller enfes
geliyor. Ayrıca orijinal Mozart çikolatalarını bir tek burada
tadabilirsiniz. Viyana’nın meşhur Sacher pastasınında bir
bayisi bulunuyor, tatmadan dönmeyin!
Yolculuğun en güzel yanı,çok güzel yerler görmüş olmak
değil. On günlük tatilin ardından başka bir zamanda yaşanmış süresiz bir geziyi anımsatıyor olması…
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DIŞ HATLAR

“Mesleğim İçin Doğru Adresi Aradım”
Kolej yıllarında aldığı eğitim ile Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan Ege Akpınar’06;
Amerika, İspanya ve İngiltere gibi birçok ülkede çalıştı ve şimdi Pointr ile havalimanı
gibi kapalı alanlarda konum bulmamıza olanak sağlıyor.
Orçun Demirçeken’12
Öncelikle Ege Akpınar’06 kimdir, bize kendinizi anlatabilir misiniz?
İlkokul ikinci sınıftan lise son sınıfa kadar olan yıllarını Kolej
ailesinde geçirmiş, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kazandıktan sonra İstanbul’a taşınmış, son
10 senedir de sırasıyla Amerika, İspanya ve İngiltere’de okuyan/çalışan bir bilgisayar mühendisiyim.
Yurt dışı macerası kuşkusuz mezun olur olmaz başlamadı. Sizi buraya getiren kariyer yolculuğundan
bahseder misiniz?
Eğitimini aldığım mesleğim sebebiyle bu konunun doğru
adresi olan Amerika’ya gitme niyetim hep vardı. Üniversitedeyken değişim programı ile bir dönem gittim, oradayken
staj ayarlayıp bir yaz daha kaldım. Böylece yaklaşık olarak
9 ay Amerika’da bulunmuş oldum. Sonrasında Amerika’da
sosyal olarak aradığımı bulamayıp, Avrupa’daki opsiyonları değerlendirmeye başlayıp İspanya’da araştırma görevlisi
olarak bir pozisyon buldum. İspanya’da çok mutlu olmama
rağmen kariyer açısından İngiltere’nin daha iyi bir tercih
olacağını düşünerek Londra’ya taşındım. Son 5 senedir de
Londra’da yaşıyorum.
Kendi işinizi kurmak hep aklınızda var mıydı yoksa
bir anda verdiğiniz bir karar mı oldu?
Bugüne kadar birçok girişim içinde bulundum. Aynı zamanda da birçok farklı firmada çeşitli pozisyonlarda çalıştım.
Mutlaka işimi kuracağım demiyordum ancak mutlaka projeler yapacağım / yöneteceğim diyordum.
Pointr nedir, mezunlarımıza açıklar mısınız?
GPS’i düşünün, 30 sene önce birkaç mühendisin konum hesaplama için bulduğu çözüm. O gün sadece askeri amaçlı
başlayan teknoloji, bugün arkadaşınızla buluşurken, yemek
siparişi verirken veya taksiye binerken kullanıyorsunuz. Zamanımızın çoğunu kapalı alanlarda geçiriyoruz ancak kapalı
alanlarda konum hesaplamak çok büyük problem. GPS sinyalleri binaların içine giremiyor, denenen çeşitli diğer teknolojiler ise istenen performansı sağlayamıyor. Pointr bu
problemi çözmek üzere kurulmuş bir teknoloji şirketi. Bu
konuda yaptığımız ciddi mühendislik sonucu başvurduğumuz uluslararası patentleri olan ve dünyanın en büyük kurulumlarını gerçekleştiren gururlu bir ekibiz.
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İç mekân konumlandırması birçok okurumuzun ilk
defa duyduğu bir tanım. İç mekân konumlandırma-

Ege Akpınar'06

sından ne anlamalıyız?
Havalimanı deneyiminizi düşünün. Araba park etmek sorun, Check in kontuarını bulmak sorun, hangi kapı ne kadar
uzakta, nereden gitmem lazım sorun. Lounge’a gidiyorsanız bulmak, güvenlikten geçiyorsanız kaç dakika süreceğini tahmin etmeniz zor. Bir de dönüşte otoparkta arabanızı
aradığınızı düşünün. Bugün arabamızı bulabilmek için resim
çekiyoruz, bir arkadaşımızla buluşabilmek için telefonla konuşup derdimizi anlatıyoruz. Uçağı kaçırmayalım diye saatler öncesinden havalimanına gidiyoruz ve anons dinleyip
ekranları kontrol ediyoruz. Bunların hepsi konum teknolojileri çalışmadığı için olan sonuçlar. Pointr daha çok kapalı
alanda kullanıldıkça bu saydıklarımın hiçbiri kalmayacak, tamamen dijital olarak, adeta bir web sitesinde gezercesine,
kusursuz bir deneyim mümkün.
Pointr havalimanı ve benzeri büyük kapalı alanlarda
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konum bazlı servisleri mümkün kılan, çok yüksek performanslı ve zahmetsiz teknoloji altyapısını sağlıyor. Bir nevi
GPS uydularını atmosfere gönderip mobil telefonlara
sağlayan firmaların kapalı alan haliyiz.
İç mekân konumlandırma ve haritalandırma çözümlerine kimler, niye yönelmeli?
Daha akıllı binaların mümkün olduğunu düşünen ve bu
konudan heyecan duyan, gerek donanım gerek yazılım
gerekse proje yönetimi konularında mühendislik problemleri çözmekten çekinmeyen kişiler yönelmeli. Ancak
tek amacınız kapıdan geçen kişiye %20 indirim push bildirimi göndermekse bu konudan uzak durmalı. Bu konuda çalışan ve başarısız olan çok fazla şirket var.
Girişimcilik günümüzün en moda sözcüklerinden
birisi olsa da birçok kişi start-uplardaki gerçek
başarı oranının son derece düşük olduğundan habersiz. Girişimcilik serüveninizde sizin karşılaştığınız en önemli zorluklar nelerdi?
Girişimcilik birçok kişinin gözünde Starbucks’ta kahve
içip eğlenceli fikirler tartışmak. Bu dünyanın her yerinde
böyle Hong Kong, Londra, Dubai, İstanbul, her yerde…
Herkes girişimcileri başarılı olduklarında tanıyor. Ancak

başarısız olan veya bu başarıya ulaşmak için hayatının
en güzel senelerini gerçekten çok büyük zorluklar içinde
uykusuz geçirdiklerini kimse konuşmuyor.
Bu konuda kişisel olarak yaşadığım en büyük zorluk; yeni
bir teknoloji geliştirdiğimiz için özellikle, gerek müşteri,
gerek ortak, gerek takım arkadaşı herkesi durmadan ikna
ve motive etmek oldu. Düşünün her sabah kalkıyorsunuz
ve ikna etmeniz gereken onlarca kişi var ve somut bir sonuç olana kadar her zaman belirsizlik var. Kaldı ki somut
sonuçlar çıktığında dahi riskler hiçbir zaman bitmiyor.
Bu konuda da en büyük önerim takım arkadaşlarını doğru seçmek, sizin tutkunuzu disiplininizi paylaşan, gerektiğinde sizden daha akıllı daha çalışkan bulduğunuz
kişilerle etrafınızı sarmaya çalışmanız. Klişe olacak ancak
büyük projelerin neredeyse hepsi takım oyunu sonucu
ortaya çıkmıştır.
Londra en aktif mezun gruplarından birisine sahip; sizin iş temponuzda Londra’daki Kolejliler ile
görüşme fırsatı bulabiliyor musunuz?
Keşke! Son üç buluşmayı da seyahatlerim nedeniyle kaçırdım ama umudumu yitirmedim. Yakın bir zamanda
katılabileceğimi umuyorum.
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

HEDİYELİK EȘYA ÜRÜNLERİMİZ

Kașe Mont
Suni Deri Kol
175.00 TL

Kașe Mont
Suni Deri Kol
175.00 TL
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Gömlek Yaka Tișört
25.00 TL
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Atlama İpi
18.00 TL

Masa Bayrağı: 25.00 TL
Ajanda 13x21 Siyah 50. Yıl: 20.00 TL
Ajanda 14x21Kırmızı: 18.00 TL
Yastık: 30.00 TL

V Yaka Meșale Tișört: 45.00 TL
Sıfır Yaka K Logolu Tișört: 45.00 TL
Çekçekli Çanta: 90.00 TL

Kapșonlu Ankara
Kolejliler Sweat
90.00 TL

Küçük Havlu: 10.00 TL
Büyük Havlu: 42.00 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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GÜZELLİK

Akne
Hakkında
Doğru
Bilinenlerden
Çok Yanlış
Bilinenler Var!
Prof.Dr.Pelin Koçyiğit'89

Akne yani daha çok bilinen adıyla "sivilce" en çok ergenlik
döneminde karşımıza çıkan ve neredeyse hepimizin az
veya çok bir şekilde yaşadığımız bir deri sorunu. Belki de
en sık karşılaşılan deri problemlerinden biri olması da birçok doğru ve yanlış bilinenin bir araya gelmesine neden
oluyor. Akneyle ilgili temel bilgileri konuşup, doğru bildiğimiz yanlışları düzeltip, akneye farklı bir pencereden
bakmamızı sağlayan bir yazı bu…
Akne neden oluşuyor?
İnsanlarda erkeklik hormonu olarak bilinen androjen hormonlar ergenlik döneminde artarak, yağ bezlerini uyarır
ve bunların hem büyümelerine hem de salgılarında artışa
neden olur. O nedenledir ki ergenlik döneminde yüz yağlı bir görünüm alır. Yağ bezleri, kıl-yağ bezi birimi denilen
ünitelerin dışa açılan kanallarına salgılarını boşaltırlar ve
sebum denilen yağ salgısı bu kanallar aracılığıyla deriye
ulaşır. Bu kanalda çeşitli nedenlerle (ki bu nedenlerin en
başında genetik faktörlerle belirlenen deri özelliği yer
alır) tıkanıklık oluşması durumunda üretilen salgı kanal
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içinde birikmeye başlar. Bu biriken salgı yüzeydeki bazı
bakteriler için çok uygun bir çoğalma ortamı oluşturur.
Bu bakterilerin salgıladıkları bazı maddeler ve bu maddelerin sebum üzerine etkisiyle ortaya çıkan yağ asitleri o
bölgede iltihabi reaksiyonu uyarır. Tüm bu olaylar tablonun şiddetine göre sivilce bulgularının ortaya çıkmasına
neden olur. Yeniden belirtmek gerekirse akne oluşumunda ve şiddetinde temel belirleyici faktörler genetik özellikler ve hormonal etkilerdir ve akne androjen hormonların etkilediği yağ bezlerinin sık olduğu yüz, sırt ve göğüs
gibi alanlarda daha sık görülür. En hafif akne tipinde siyah
nokta dediğimiz lezyonları görürken şiddetli aknelerde
siyah noktaların yanı sıra, iltihaplı lezyonlar ve hatta daha
büyük kist ve nodüller ortaya çıkar.
Akne ergenlikten sonra geçtiğine göre tedavi verilmese de olur mu?
Bugün artık en çok üzerinde durduğumuz bilgi şu: “Akne
ergenlik döneminin normal bir deri bulgusu değildir.”
Akne patolojik bir durumdur. Çoğunlukla ergenlikle bir-
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likte ortaya çıkar ancak ergenlik döneminin sonunda gerilemeyebilir. Kendiliğinden gerilese bile bıraktığı fiziksel
veya psikolojik izler kalıcıdır. Dolayısıyla akne mümkün
olan en erken dönemde gerektiği gibi tedavi edilmelidir.
Diğer taraftan özellikle kadınlarda erişkin dönem aknesi
giderek daha da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Yine başta
hormonal faktörler olmak üzere çeşitli nedenlerle ergenlik öncesi veya sonrası farklı akne tipleri gelişebilmektedir. Dolayısıyla akne hekim tarafından değerlendirilmeli
ve gereken tetkikler yapılıp tedavi bir an önce düzenlenmelidir.
Her aknesi olan kişide hormonal inceleme yapılmalı mı?
Özellikle şiddetli, tedavilere dirençli, uzun süren aknelerde hormonal incelemeler yapılmalıdır. Özellikle kız
çocuklarında adet öncesi alevlenmeler oluyorsa, saç dökülmesi, çene altı-favori bölgesi gibi alanlarda kıllanma
mevcutsa mutlaka polikistik over hastalığı (yumurtalık
kistleri) açısından tetkik edilmelidir. Aynı özellikler erişkin
dönem aknesi olan kadınlarda da dikkatle değerlendirilmelidir. Hormonal testler ve ultrason inceleme mutlaka
yapılmalıdır. Polikistik over tespit edilen kişilerde klasik
akne tedavilerine ek olarak hormonal dengenin sağlanacağı tedaviler de gerekirse planlanmalıdır.
Sivilcelerin oluşmasında deri temizliğinin etkisi
var mı?
Aslında sivilce oluşumunun derideki kirlilik veya temizlikle alakası yoktur. Aknenin ilk bulguları olan siyah noktalar kıl yağ bezi biriminin deri yüzeyine açılan kanallarında
oluşan tıkanıklıklara bağlı oluşuyor demiştik. Ve buradaki
temel sebepler genetik faktörler ve hormonal etkilerdi.
Dolayısıyla akne deri yüzeyindeki kir veya mikrobik durumdan kaynaklanmaz ve aşırı temizlemelere ihtiyaç
yoktur. Hatta aşırı ve sert temizleme deride tahrişe neden
olarak akne lezyonlarının alevlenmesine bile neden olabilir. Ancak tabii ki yüzeyde yağlı bir tabakanın oluşmasını
engellemek ve temel bir yüz temizliği yapmak hepimizde
olduğu gibi akne sorunu olanlar için de önemlidir ve deri
özelliğine uygun temizleyicilerle düzenli bir temizleme
yapılmalıdır. Bu amaçla seçilebilecek ürünler eğer hasta
kurutucu ek bir tedavi kullanmıyorsa jel tarzı, pH’ı biraz
düşük olan medikal özellikli temizleyiciler olmalıdır. Bunlarla her gün temizleme yapılmalı ve hemen ardından
su bazlı bir nemlendirici ile yüz nemlendirilmelidir. Ve
tabii ki akneler kesinlikle sıkılmamalı ve oynanmamalıdır.
Aknelerin sıkılması ve tahriş edilmesi derideki reaksiyonu
artırarak akne sonrası iz kalma riskini artıracaktır. Hatta
deriye sürekli dokunulması ve hatta saçların temasının
bile akne alevlenmelerine neden olduğu bilinmektedir.
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Sivilcesi olan kişiler kapatıcı kullanabilir mi? Makyaj yapabilir mi?
Akneli kişilere en çok söylenen şeylerden biridir makyaj
yapmamaları ve kapatıcı kullanmamalarıdır! Fakat akne

görünüm itibariyle ciddi bir psiko-sosyal etkilenme yarattığından aknesi olanların çoğu bu ürünleri kullanmak
isterler. Ve eğer su bazlı ve güvenilir ürünler seçilirse ve
gün sonunda iyi bir temizleme yapılırsa bunların kullanmasında sakınca yoktur. Üzerinde non-komedojenik (siyah nokta oluşturmayan) veya oil-free (yağ bazlı olmayan) ibaresi bulunan ürünler daha güvenli kullanılabilir.
Ancak burada dikkat edilecek iki nokta var: 1. Yağ bazlı
aşırı kapatıcı özellikte ürünler kullanılmamalıdır. Bu tür
ürünler deri yüzeyinde kalın bir tabaka oluşturur ve derinin normal dengesini bozar. Zaten bu tür ürünler daha
çok sahne sanatlarında kullanılır dolayısıyla günlük, uzun
süreli kullanım için uygun değildir 2. Kullanılan tüm ürünler gün sonunda mutlaka yıkanarak temizlenmeli ve ardından deri uygun bir ürünle nemlendirilmelidir.
Akneli ciltler çoğunlukla yağlı özellikte olduğundan nemlendirici kullanılmasa da olur mu?
Akneli cildi olanların yaptığı en büyük hatalardan biri de
budur. Yağlanma ve nemlilik farklı özelliklerdir. Deri bariyerinde hem yağ içeriği hem nem özelliği vardır. Özellikle
yoğun temizlemelerle deri bariyeri zarar görür. Deri nemliliğini kaybeder ve kurur. Aşırı yağlanmayı azaltmak istediğimiz bir şey olmakla birlikte o sırada kaybedilen nemi
yerine koymazsak bariyer bozulur ve deri kuru, hassas ve
tahrişe açık bir hale gelir. O nedenle hele de kurutucu
özellikte tedavi kullanan akne hastaları mutlaka su bazlı
uygun bir nemlendirici kullanmalıdır.
Akneli kişiler hangi gıdalardan uzak durmalı?
“Cips, çikolata, patates kızartması yiyince aknem artıyor”
cümlesi biz dermatologların en sık duyduğu cümlelerden biridir. Bilimsel verilere baktığımızda akne gelişiminin normal şartlarda gıdalarla ilişkisi bulunmamaktadır.
Ancak son yıllarda daha detaylarıyla ortaya çıkan bir bilgi
var ki o da insülin direnci varlığı gibi özel durumlarda süt
ürünleri, aşırı yağlı, şekerli gıdalar gibi glisemik indeksi
yüksek gıdaların tüketilmesinin bazı hormonal mekanizmalar üzerine etki göstererek androjenik hormonlar
dediğimiz hormonların kandaki miktarında bir miktar artışa neden olmaları ve bu durumun da hormonal etkilere
duyarlılığı olan kişilerde geçici akne alevlenmelerine neden olmasıdır. Bu durum dermatolog tarafından mutlaka
irdelenmeli ve bu tür olgularda altta yatabilecek insülin
direnci araştırılmalıdır. Hatta bu tür tetiklenmeler tanımlayan kişilerin daha sonraki yıllarda da insülin direnci
yönünden takip edilmeleri önerilmektedir. Ancak genel
anlamda konuşursak bu durum herkes için geçerli değildir ve özel bir diyet yapılmasının akneyi iyileştirici etkisi
yoktur. Diğer bir deyişle klasik akne tedavisinde herhangi bir diyet programı bulunmamaktadır. Ancak ısrarla
belli gıdalarla akne tetiklenmesi tarif eden hastalarımıza
insülin direnci açısından değerlendirme yaptırmalarını,
gerekirse buna yönelik ek tedavi almalarını ve özellikle
glisemik indeksi yüksek yiyeceklerden uzak durmalarını
öneriyoruz.
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Sivilcelerden tamamen kurtulmak mümkün mü?
Aknenin kontrolü ve tedavisinde hekim hasta iş birliği
çok önemlidir. Çünkü akne tedavisi sabır gerektiren uzun
bir süreçtir. Ama iyi bir iş birliği ile yüz güldüren çok başarılı tedavi sonuçları almak kesinlikle mümkündür. Her şeyden önce aknenin tipi, şiddeti, tetikleyebilecek faktörler
ve hastanın özellikleri hem klinik özellikler hem de gerek
olursa laboratuar incelemelerle değerlendirilmeli tedavi
planı elde edilecek bulgulara göre yapılmalıdır.
Akne tedavisi temel olarak iki aşamada planlanabilir: Birincisi akneyi oluşturan durumun ve akne lezyonlarının
ortadan kaldırılması, ikincisi ise akne izlerinin tedavisi. İki
aşamalı bu tedavi uygulaması sonrası cilt adeta hiç akne
ile tanışmamış gibi taze ve pürüzsüz bir görünüme kavuşabilir. Ancak bunun için erken dönemde ve etkili bir
tedavi uygulamak gerekir.
Cilt temizliği yaptırmak akne tedavisinin bir parçası mıdır?
Cilt temizliği ile neyi kastettiğimizi bilmek çok önemlidir.
Tabii ki biraz önce de belirttiğimiz gibi cilt temizliği günlük cilt bakımımızın bir parçası olmalıdır ve bu tercihen
düşük pH’lı arındırıcı temizleme jelleri ile yapılmalıdır.
Derinin hassas ve kuru olduğu durumlarda bu ciltlere
göre hazırlanmış daha yumuşak temizleyiciler kullanılabilir. Ancak temizleyiciler mutlaka suyla durulanır özellikte olmalı ve yıkamanın hemen ardından cilt nemlendirilmelidir. Siyah nokta dediğimiz komedoların temizliği
hekim tarafından uygun görüldüğü aşamada yine hekim
tarafından yapılmalıdır. Siyah nokta veya diğer sivilcelerin

oynanması, sıkılması veya herhangi bir şekilde mekanik
olarak travmaya uğraması alevlenmelere ve izlerin kalmasına neden olur.
Şunu kesinlikle unutmamak gerekir ki akne derinin kirli
olması nedeniyle oluşan bir hastalık değildir dolayısıyla
sadece temizleyici kullanmak akneyi iyileştirmeyecektir
mutlaka akneye yönelik medikal ilaçların kullanılması gereklidir.
Soyucu krem kullanmak işe yarar mı?
Bu tür ilaçlar kıl yağ bezi birimi kanalında oluşan tıkanıklığın açılması ve yeniden oluşmasının engellenmesine
yardımcı olurlar. Siyah noktaların giderilmesini sağlayan
temel ilaçlardır. Ancak bunların medikal ürünler olması
çok önemli. Bu amaçla medyada da zaman zaman sözü
geçen ve hastaların kendi hazırlayıp kullanabileceği veya
aktarlardan temin edebileceği söylenen bazı tarifler tam
tersine tahriş ve hatta yanık ve lekelenmelere neden olabileceğinden bunlara itibar edilmemelidir.
Yine bu ilaçlarla ilgili dikkati çekmek istediğim nokta bu
ilaçların yapı ve etkileri gereği deride kuruluk hatta kızarıklık ve soyulma oluşturmasıdır. Bu etkilerin çoğunlukla
alerjik reaksiyon olduğu düşünülür fakat aslında ilacın
kurutucu ve soyucu etkisinden kaynaklanmaktadır. İlacı
az miktarda ve gerekirse aralıklı olarak kullanmak ve mutlaka iyi bir nemlendirme yapmak bu tür yan etkilerin gelişimini önleyecektir.
Kimyasal peeling sivilce tedavisinde etkili olur mu?
Özellikle erken dönem akne tedavilerinden biri de kim-
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yasal peeling uygulamalarıdır. Genellikle meyve asitleri
kullanılarak yapılan kimyasal peelingler derinin üst tabakalarında yaptığı soyulma etkisi ile komedo dediğimiz
siyah ve beyaz noktaların tedavisine yardımcı olur. Yine
akne tedavisi bittikten sonra kalan yüzeyel izlerin giderilmesinde de kullanılan bir yöntemdir. Ancak aknenin
şiddetli olduğu dönemlerde yapılacak uygulamaların
alevlenmelere neden olabileceği akılda tutulmalıdır.
Antibiyotik türü ilaçlar akneyi tedavi eder mi?
Antibiyotikler akne oluşumunda rol alan bakterilerin ve
iltihabi reaksiyonun kontrol altına alınmasında yardımcı
olurlar. Ancak bunlar sadece belli evrelerde ve kısa süreli
kullanılmalıdır. Kesinlikle uzun süre kullanımlarından kaçınılmalıdır. Antibiyotikler akne oluşumunun en temelindeki mekanizmayı düzeltemediği için tek başlarına akne
tedavisinde etkin olmaları mümkün değildir. Dolayısıyla
akne oluşumunun temeline etki edecek diğer ilaçlarla
kombine olarak kullanılmalıdırlar. Seçilecek kombinasyon
ise her hastaya özgü olacaktır. Örneğin siyah noktaların
ağırlıklı olduğu kişilerde antibiyotik tedavisinin yeri çok
çok sınırlıdır.
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A vitamini türevi içeren ilaçlar güvenle kullanılabilir mi?
A vitamin türevi ilaçlar (isotretinoin) özellikle şiddetli aknede en başarılı tedavi ajanlarıdır. Bu ilaçlar akne gelişiminde etkili olan tüm basamakları düzeltebilme özelliğine sahiptirler. Yine tedavi sonrası nüks riskini en aza
indirirler. Bunların hem krem hem de hap şekilleri mevcut
olup aknenin şiddetine göre tercih edilirler. Krem olarak
uygulananlar soyucu özelliği de olan ilaçlardır ve hem
tedavide hem de tedavi sonrası idame dediğimiz iyilik
halinin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Retinoid dediğimiz bu ajanlar akne tedavisinin vazgeçilmez
ilaçlarıdır diyebiliriz. Özellikle şiddetli aknesi olan olgularda erken dönemde bu ilaçların başlanması etkili tedavi
yapılabilmesi için altın standarttır.
Bu ilaçların mutlaka dermatolog kontrolünde kullanılması gerekir. Doz ve tedavi süresi hastadaki akne şiddetine
ve hastanın ihtiyacına göre belirlenir ve hekim kontrolünde kullanıldığında son derece güvenli ilaçlardır. İsotretinoin bir A vitamini türevi olup en sık karşılaşılan yan etkisi deride ve mukozalarda özellikle dudaklarda kuruluktur.
Ama uygun doz ayarlamaları ve nemlendirici tedavilerle
hastalar bunu rahatlıkla tolere edilebilmektedirler. Laboratuar testlerinden karaciğer fonksiyonlarında ve özellikle
trigliserid denilen kolesterol tipinde bir miktar yükselme
görülebilir. Bu yükselmeler çoğunlukla ılımlı düzeydedir,
hastalar için tehlike oluşturmaz ve dolayısıyla tedavinin
kesilmesini gerektirmezler. Ayrıca ilacın kesilmesiyle birlikte tamamen normal düzeylere gerilerler. Belli aralıklarla
yapılacak kan tahlilleri bu yükselmelerin takibinin güvenli
bir şekilde yapılması için yeterlidir. Bu tür yan etkiler için
asıl risk grubu düzenli olarak başka ilaçlar kullananlar,
kolesterol yüksekliğine yatkınlığı olanlar, yağlı karaciğeri

olanlar veya aşırı alkol kullanım öyküsü olanlardır.
İsotretinoin tedavisi almakta olan hastalar tetrasiklin
grubu antibiyotikler ve A vitamini içeren takviye ilaçları
almamalıdırlar. İsotretinoin için en önemli özellik ise “gebelik döneminde kullanılmaması gerektiği”dir. Gebelik
durumunda kullanıldığında bebekte ciddi organ gelişim
sorunların neden olacağından ilaç kullanımı sırasında gebelikten sıkı bir şekilde korunulmalıdır. Ancak ilaç kesinlikle kısırlık nedeni değildir. İlacın kesilmesinden 2 ay sonra
gebe kalınmasında hiçbir sakınca yoktur. İlacın kullanımı
sırasında depresyon gelişimi ile ilgili bilgiler kesinlik kazanmamıştır. Ancak ilacın özellikle depresif bulguların
yüksek olduğu adolesan dönemde sık kullanılıyor olması
bu ihtimalin tam olarak değerlendirilmesini engellemektedir. Ancak birçok olguda tedaviyle akne lezyonlarının
ortadan kalkması hastanın duygu durumunda da belirgin
iyleşmeler sağlamaktadır. İsotertinoin depresyon eğilimi
olan veya bipolar hastalığı olan kişilerde psikiyatri konsültasyonu eşliğinde kullanılabilir. Bunların dışında yoğun
kas aktivitesi olan kişilerde (örneğin sporcular) ilaç kullanımı sırasında kas ağrıları görülebilir. Bu durum geçici olmakla birlikte hastaların bilgilendirilmesi ve takibi uygun
olur.
Sivilcelerden kurtulduktan sonra lekeler için ne yapılıyor?
Akneler kadar akneler geçtikten sonra ciltte bıraktığı izler de hastaları mutsuz ediyor ve psikolojilerini olumsuz
etkiliyor. Akne sonrası kalan izler kişinin cilt yapısı, genetik yatkınlığı ve sivilcenin şiddeti ile doğrudan ilişkilidir.
İzler deri yüzeyinde açık veya koyu lekeler şeklinde olabileceği gibi akne skarı dediğimiz deriden çökük izler
şeklinde de olabilir. Özellikle erken evrede lekeler bazı
leke kremleri ve iyi bir güneşten korunmayla tamamen
ve kısa sürede ortadan kalkabilirken, skar dediğimiz izlerin tedavisi zordur ve sabır gerektirir. Hatta tam olarak
yok olmayabilirler. O nedenle akneli kişilerde mümkün
olan en erken dönemde en dinamik şekilde tedavi verilerek skar oluşumunu baştan engellemek en mantıklı
yaklaşımdır.
Yüzeyel akne izlerinde soyucu kremler ve peeling uygulamaları etkin olabilir. Daha derin izlerde derin peelingler, dermabrazyon, PRP (platelet rich plasma),
dermaroller, ablatif lazer uygulamaları ve bazı cerrahi
tekniklerle skar düzeltmeleri yapılabilir. İzlerin derinliği
arttıkça tedavi başarısı o oranda azalmaktadır. Yüzeyel
ve yeni oluşmuş izlerde başarı oranı çok daha yüksektir.
Son sözler olarak şunu belirtmek isterim ki; “her akne
olgusu farklı özelliktedir ve her tedavi planı tıplı özel bir
kıyafet diker gibi kişiye özgü yapılmalıdır”. Hiçbir tedavi
tek başına tüm hastalar için uygun olamaz. Dolayısıyla
her olgunun önce detaylı bir şekilde değerlendirilmesi,
tedavi planının yapılması ve tam iyileşme sağlanana kadar düzenli bir şekilde takip edilmesi gereklidir.
“Güzel bir cilt asla hayal değildir”...
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KİTAP AYRACI
Ayfer NİĞDELİOĞLU’81
Ruh, yazının icadından beri ölümsüz.
Cemil Meriç
nin izlediği politikaları ve Osmanlı Devleti’ne bakış açılarını
anlatmaktadır. Bu politikaların özünde, Osmanlı İmparatorluğu’nu etki altına almak için izlenen yaklaşımlar ve bu çerçevede özellikle Hristiyanların koruyuculuğu rolünü üstlenen büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’nu baskı
altına almak için izledikleri yöntemler dile getirilmektedir.

Türk Dış Politikası (2 Cilt)-Doç. Dr. Hüner Tuncer
Mezunumuz Doç. Dr. Hüner Tuncer’in Kaynak Yayınları tarafından Kasım 2017 tarihinde yayımlanmış olan “Türk Dış
Politikası” adlı eseri iki ciltten oluşmaktadır. Eserin birinci
cildi, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e (1789-1920)” alt başlığını
taşıyor. 1789 Fransız Devrimi’nin ana milat olarak ele alındığı bu ciltte, Osmanlı Devleti’nin 1789-1920 yıllarında Avrupa ile siyasal ilişkileri genel hatlarıyla irdelenmekte. Öte
yandan, her bölümde adı geçen kişiler ile önemli olaylara
ilişkin resimlere yer verilmiş ve ayrıntılı bir kaynakça cildin
en sonunda bölümlere göre tasnif edilmiş.
Emekli Büyükelçi Onur Öymen, Hüner Tuncer’in “Türk Dış
Politikası” başlıklı iki ciltlik eserini şöyle değerlendiriyor:
“Değerli diplomat ve bilim insanı Hüner Tuncer’in iki cilt
halinde yazdığı ve Kaynak Yayınları’ndan çıkan ‘Türk Dış
Politikası’ isimli eseri, Fransız İhtilali’nden 2002 yılına kadar
Türkiye’nin dış politikası ve dünya ile ilişkileri konusunda
son derece kapsamlı bilgiler ve değerlendirmeler içermektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1800’lü yıllardaki
dış temsilciliklerinin çalışma düzeni ve değerlendirmeleri
hakkında zengin araştırmaların ürünü olan bilgiler veren
Tuncer, kitabında daha sonra Avrupa’nın büyük devletleri-
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Hüner Tuncer’in “Türk Dış Politikası” adlı eserinin ikinci cildi, “Cumhuriyet Dönemi (1920-2002)” alt başlığını
taşıyor. Bu ciltte, 1920-2002 yıllarında, dönemler itibariyle Türk dış politikası siyasal ve ekonomik yönleriyle

“Kitabın ikinci cildinde Atatürk’ün izlediği dış politikanın ilkeleri, temelleri ve yaklaşımları ile ülkemize kazandırdıkları
anlatılırken, bu sonuçların alınmasında “tam bağımsızlık”
ilkesinin önemi ön plana çıkartılmaktır. Hüner Tuncer’in
ilginç bir tespiti, 1950 yılından itibaren Atatürk’ün dış politikasından sapmaların ortaya çıkmaya başlamasıdır. O
dönemde Türkiye yalnız Batı’yla bütünleşmekle kalmamış,
zaman zaman Batı’nın sözcülüğüne de soyunmuştur. Hüner Tuncer’in bu eseri, Tuncer’in, bilimsel alandaki birikimlerine ilaveten diplomat kimliğiyle de edindiği tecrübelerin katkısıyla meydana getirilmiş çok değerli çalışmadır. Bu
kitaptan, diplomasi eğitimi gören gençlerimizin bir kaynak
eser olarak yararlanmalarını ve bu kitabın ilgili eğitim kurumlarımızda ders kitabı olarak okutulmasını öneriyorum.
Ayrıca, dış politikayla ilgilenen araştırmacıların, basın mensuplarının ve aydınların bu kitaptan değerli bir kaynak olarak yararlanmalarını ve bütün diplomatlarımızın bu eserdeki bilgileri mesleki birikimlerine katkı sağlayacak bir eser
olarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.”
DOÇ. DR. HÜNER TUNCER’İN ÖZGEÇMİŞİ
Hüner Tuncer, TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1977-1997
yıllarında Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yapan Tuncer, 1997-1998 yıllarında “Kültür Bakanlığı Müsteşar
Yardımcılığı” görevinde bulunmuştur.
Hüner Tuncer, Kasım 1998’de “Siyasî Tarih Doçenti” unvanını almış ve üniversitelerde öğretim üyeliği yapmıştır.
Hüner Tuncer’in aldığı ödüller şunlardır:
- 2009 yılında “Avusturya Devleti Bilim ve Sanat Şeref Nişanı”nı aldı.
- 2010’da “Viyana Diplomasi Akademisi Mezunları Şeref Listesi”nde yer aldı.
- 2013’te “Metternich’in Osmanlı Politikası, 1815-1848” isimli

ele alınmakta ve Türkiye’nin, Kıbrıs Politikası başta olmak üzere, ABD’yle, Sovyetler Birliği’yle (sonra Rusya
ile), Ortadoğu devletleriyle, Balkan devletleriyle ve
Avrupa Topluluğu’yla ilişkileri irdelenmektedir.
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“tam bağımsızlık” ilkesi ön plana çıkartılmaktadır.
eseriyle Sosyal Bilimler dalında “2013 Yunus Nadi Ödülü”nü aldı.
Doç. Dr. Hüner Tuncer’in yayımlanmış olan kitaplarından bazıları
şunlardır:
Irkçılıktan Özgürlüğe, Güney Afrika, Çağdaş Yayınları, İstanbul,
1997;
Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, 2. Baskı, Ümit Yayıncılık,
Ankara, 1998;
19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000;
İdealler Kuşağı’ndan bir Örnek: Dr. Hadiye Tuncer, Ümit Yayıncılık,
Ankara, 2002;
Eski ve Yeni Diplomasi, 4. Baskı, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2005;
İç Politikadan Dış Politikaya Türkiye’nin Sorunları ve Küreselleşme,
Kaynak Yayınları, İstanbul, 2006; Bir Kadın Diplomatın Anıları, Logos
Yayınları, İstanbul, 2007;
Osmanlı-Avusturya İlişkileri, 1789-1853, Kaynak Yayınları, İstanbul,
Kasım 2008;
Diplomasinin Evrimi, Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye…
Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2009;
Osmanlı Devleti ve Büyük Güçler, 1815-1878, Kaynak Yayınları, İstanbul, Eylül 2009;
Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu, Osmanlı İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2011;
Atatürkçü Dış Politika, 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran
2011;
Osmanlı’nın Rumeli’yi Kaybı, 1878-1914, 2. Basım, Kaynak Yayınları,
İstanbul, Aralık 2011;
İsmet İnönü’nün Dış Politikası (1938-1950), 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Nisan 2012;
Kıbrıs Sarmalı,Nasıl Bir Çözüm?, Genişletilmiş 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ağustos 2012;
Metternich’in Osmanlı Politikası (1815-1848), Genişletilmiş 2. Basım,
Kaynak Yayınları, İstanbul, Ocak 2013 (2013 Yunus Nadi Ödülü’nü
kazandı);
Menderes’in Dış Politikası, Batı’nın Güdümündeki Türkiye, Kaynak
Yayınları, İstanbul, Eylül 2013;
27 Mayıs’tan 12 Mart’a Türk Dış Politikası, Kaynak Yayınları, İstanbul,
Mayıs 2014;
İki Darbe
Arasında Türk Dış Politikası, 1971-1980, Kaynak Yayınları, İstanbul,
Ekim 2014;
Das osmanische Reich und Metternichs Polititik, çev. Mehmet Tahir Öncü, Verlag Frank und
Timme, Berlin, 2014;
Kırım, Savaş ve Diplomasi (1853-1856), Tarihçi Kitabevi, İstanbul,
Eylül 2015;
Özal’ın Dış Politikası (1983-1989), Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim
2015;
Küreselleşme Döneminde Türk Dış Politikası, Kaynak Yayınları, İstanbul, Haziran 2016;
Türk Dış Politikası (1789-2002), 2 cilt, Kaynak Yayınları, İstanbul, Kasım 2017.
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KİTAP AYRACI
Çakıl İle Tarçın-Mehlika Mete
Çakıl ile Tarçın, günümüzde Kanada’nın Vancouver kentinde yaşayan iki kardeş.
Kitaptaki öyküler onların başından geçenlere dayanıyor.
Farklı karakterlerde, birbirlerini çok seven bu iki kardeşin
heyecanlı maceraları hem eğlendirici hem düşündürücü…
“Çakıl ile Tarçın” ilkokul 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin olduğu kadar anaokulundaki küçüklerin de ilgisini çekiyor.
Mehlika Mete Özgeçmiş
Ankara Koleji'nden 1977 yılında mezun oldu. Hacettepe
Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi Bölümü’nü bitirdikten
sonra birbirinden farklı işlerde çalıştı ve iyi bir okur olmayı
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sürdürdü. İlk kez, Marquez’in Kırmızı Pazartesi romanından
uyarlanan filmi izlediğinde edebiyatın görselleştirilmesine
ilgi duydu. Böylece kitaplar ve uyarlama filmleri takip etmeye, bir arşiv oluşturmaya koyuldu. Sonunda, "Bir Kitap
Bir Film" adıyla hazırladığı köşeyi Açık Radyo dinleyicileri ile
paylaştı. Edebiyatın büyülü dünyasına duyduğu hayranlıkla yazmaya karar verdi ve kitapları, Matmazel Nina, Şubat
2011’de ve ikinci baskısı 2014’de; Gelincik Aralık, 2011’de ve
ikinci baskısı 2017’de; Kan Kırmızı 2015’de Maya Yayınları tarafından yayımlandı. 2018 yılında ise Çakıl ile Tarçın çocuk
kitabı Kök Yayıncılık tarafından yayımlandı.
www.mehlikamete.com
www.facebook.com/mehlika.mete/
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TED ANKARA KOLEJLİLER DERGİSİ ÖYKÜ
YARIȘMASI SONUÇLANDI
TED Ankara Mezunları Derneği tarafından düzenlenen “TED Ankara
Kolejliler Dergisi Öykü Yarışması” sonuçlandı.
Dernek kuruluşumuzun 50. yılının sevincini edebiyatın
bütünleştirici etkisiyle mezunlarımızla yaşadık. Mezunlarımızın yazdığı birbirinden değerli öykülerle bir araya
geldik. Yarışmamızın jürisini yine mezunlarımızdan; Şair
Yazar Mehmet Zaman Saçlıoğlu’73, Marka Uzmanı Şule
Gökoğlu’80, İletişim Uzmanı, Editör Ayfer Niğdelioğ-

lu’81, Yayın Komisyon Başkanı Açelya Altan’00 oluşturdu.
Öykü yarışmasında birincilik “Leylak Kokusu” öyküsüyle Emine Zuhal Alptekin Saraç’77 ’nin oldu. “Armağan”
isimli öyküsüyle Hakan Şahin’96 ikincilik elde ederken,
Arzu Susantez’06 ise “Karpuz Peynir” öyküsü ile üçüncülük elde etti.

TED ANKARA KOLEJLİLER DERGİSİ
ÖYKÜ YARIȘMASININ DEĞERLİ JÜRİ ÜYELERİ
Mehmet Zaman Saçlıoğlu’73
Şair Yazar

İ.Açelya Altan’00
Yayın Komisyon Başkanı

Şule Gökoğlu’80
Marka Uzmanı

Ayfer Niğdelioğlu’81
İletişim Uzmanı, Editör

TED ANKARA KOLEJLİLER DERGİSİ
ÖYKÜ YARIȘMASININ KATILIMCILARI
Olcay Birand Tanyeloğlu'56
Bir Eski Sarı Ev

Işın Güner Tuzcular'82
Bu Yaşta

Metin Atamer'61
Hamiyet Nine

İpek Ebru Yıldız'89
Siyah Beyaz

Mehmet Necat Özgür'69
Ünal

Havva Özden Karabağ'04
Hakimin Şahitliği

Gül Sürmen'70
Pembe İnci

Çağatay Güloğlu'06
Bir Savaş Hikayesi

Canan Ertürk Dicle'77
Ölümden Önce Ölümden Sonra

Seren Demirdöven'12
Zerre

Billur Tekkök Karaöz

Anneannemin Sokağı Ankara'dan
Yaşam Kesitleri
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Dereceye giren ve yarışmamıza katılan tüm mezunlarımızı yürekten kutluyoruz.
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1.Emine Zuhal Alptekin Saraç’77

“LEYLAK KOKUSU”
Kırgınım biraz üstada, Ankara’nın en çok İstanbul’a dönüşünü severim demiş, sevdiklerine
hasret, hep dönüş yolunu beklerken şehrin baharını yaşamından kaçırmış olmalı. Bugün üstad gibi ben de düştüm yollara, ancak ona inat
Ankara’ya gidiyorum. Garip bir sevinçle buruk
bir hüzün kalbimde köşe kapmaca oynuyor.
Duygularım gelgit salınımda , uykusuz kalmış
bedenim üstümde, sabahın serinliğinde, yıllar
öncesine göre çok daha kısalmış yola koyuluyoruz. Otuzbeş sene olmuş evimi, şehrimi terk
edeli . Herkes yüzük , küpe ister düğün hediyesi , ben gönlüme her düştüğünde Ankara’ya
gitmeyi istemişim bir kış günü yerleştiğim bu
şehirde. Cuma akşamları ya otobüs terminalinde ya da Haydarpaşa Garı’nda bekleşirdik
ancak yetişebildiğimiz son saat otobüsünün
hareketini veya mavi trenin uzun bir düdükle
kalkışını. Kış şartları demez vazgeçmezdik gitmekten. Kar yolları mı kapadı bir sonraki hafta,
olmadı ondan sonraki hafta tekrar denerdik
sanki uzun yıllar olmuş da gitmemişim gibi
aynı heyecan aynı bekleyiş içimde. Her seferinde şehrin envai çeşit kokusu yolcu ederdi
bizi. Ben ise yeni evimin kokusu diye en çok
Haydarpaşa’nın şehre kafa tutan silueti arkamda denizi kokusunu severdim. Sonrada ya trenin ritmik tıkırtısı , ya da otobüsün motor sesi
arasında göz kapaklarıma yerleşmiş Istanbul
yorgunluğu, kalbimde ise gideceğim yerin heyecanı uykuya dalardım. Bugün ise burnumun
ucundaki deniz kokusu egzosa , hava kirliliğine
yenik düşmüş tek şeritten otoyola dönmüş gri
çizgiler gerimizde kalırken, kendimi oyalamak

için arabanın içinde, çocukluğumun tabela
okuma alışkanlığının yerine yol boyu baharla
birlikte parlaklaşmaya başlayan tabiatın yeşilin
tonlarını seyrediyorum.
Ben şehrimi terk ettiğimde , Beytepe sapağını geçince şehir bitmiş olurdu. Otobüsteysen
muavinler bu sapaktan sonra ellerinde şarkı
söyleyecekmiş gibi tuttukları mikrofondan iyi
yolculuklar dileklerinde bulunurdu. Muavin
alışkanlığı bana geçmiş, Beytepe sapağını görünce geldik diyorum sabahki heyecan ve hüzün hala içimde , bir anlaşmaya varmamışlar ,
sürekli yer değiştirmeye devam ediyorlar.
Sevgili üstad senin zamanında arabaların azlığı ulaşım için en büyük sorunken, bu şehirde
yaşamayı bırakmadan önce, hele hava güzel
ise bacaklarımız genç, yerimizde duramaz halde aklımıza bile gelmezdi otobüse, dolmuşa
binmek, her yere yürüyerek gitmek isterdik.
Baharla birlikte önce okuldan eve yürümeye
başlardık o zaman topu topu birbirini kesen
iki ana caddede, yanında her bir otobüs durağında dağıla dağıla gittiğin okul arkadaşların.
Üstelik yol parası cebinde kalır, hafta sonu gezmelerinde hovardalık yaparsın. Milka pastanesinde bir kup, sanki kup yenmemiş gibi üstüne
Flamingo’da profiterol , ama Köşk Pastanesinin
çilekli pastası yok mu, işte o bir ömre bedel.
Hani bombanın patladığı Kızılay’daki yer var
ya, işte orada eskiden dolmuş durakları vardı,
arkasında çiçekçilerin durduğu, yaz kış demeden teneke kovalarda mevsim çiçekleri. Erkekler orada, dolmuş sırası beklerken öğrenirdi
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aşkının hangi çiçeği sevdiğini, daha da güzeli
bir demet çiçekle aşkını mutlu edebileceğini.
Üstadım, bilir misin bilmem ama anne evine
girmek zordur, hele artık seni karşılayacak kimse yoksa çok zordur. Evinin önüne gelirsin, arabadan inersin, bacakların öne doğru hamle yapamaz bir türlü, bir şey unuttum diye kendini
kandırır tekrar binersin arabaya. Sonra bir bakarsın aşağı komşun camı tıklatıyor, sesindeki
sevinçle sanırsın kırk yıllık ahbapsın. Seni kaçıp
saklandığın arabanın içinden çıkartıverir. Eski
günlere dönüverirsin , hani eve gelmişsin, son
anda anahtarını unuttuğunu fark ettiğin günlere, apartman önünde oyalanırken ya yüzünü
kızartır komşunun zilini çalarsın ya da komşu
çoktan hazırdır sen apartman önünde oyalanırken balkondan sana seslenmeye. Bir bakmışsın komşuda baş köşede , misafir olmuşsun
annen yapsa asla yemem dediğin patlıcanı,
kerevizi parmaklarını yalarcasına götürürsün.
Sonra anlaşma yaparsın komşu teyzeyle sakın
anneme söylemeyin diye. Senelerce de anlatamazsın kendi çocuğuna senin yaşında ben de
patlıcan sevmezdim diye. İşte o misal komşuya emanet bırakılmış anahtarla girersin anne
evine. Ateş yüreğinde, duvardaki çocukluk resmin , siyah beyaz bir fotoğraf karesinde kirazlı
şapkan, daha da hüzün verir, beklersin her zamanki odadan o ses gelsin diye, ama gelmez,
yaşanmadıkça yaşlanan eşyalarla kendini avutur, dokunursun usul usul, acını azaltsın diye
beklersin.
Kalış süren az, karşılayanın da olmayınca öğle-
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den sonranın mahmur güneşi seni sokağa çeker. Bu mevsim, leylak mevisimidir. Saklanarak
gelir kokusu, gözlerinle ararsin. Hele Tunalı Hilmi’nin sokaklarında yürüdükçe önce gözlerinle
alışırsın, dallarından kaldırımlara sinen kokuya,
bir sokaktan ötekine kovalarsın. İstersen durur
okşarsın, kokusu ellerinde eski şehrin gri suratlı binalarına bir anlığına konmuş leylak rengini
seversin. Caddede kalabaklık üstüne üstüne
gelse de, hepsi eski zamanlardan tanıdıkmış
gibi, belli belirsiz bir gülümsemeyi yüzüne yerleştirir, Kuğula Parka doğru yol alırsın. Çocukken kızak kaydığın yer , artık araba yolu olmuştur. Kuğular seni hatırlamaz ama sen onları ilk
gördüğün anı hatırlar, heyecanlanırsın.
Leylak kokusu baskın, kalbin okul yoluna döşenmiş sonbahar yaprakları renginde, ayakların Kuğulu’dan yukarıya doğru sürüklenir,
apartmanların arasına saklanmış gül bahçesini ararsın. Yüksek binalar hayallerini yıkarak
dikilir karşına . Kaparsın gözlerini , banklar
değişmiş dersin, tomurcuklanmaya başlamış
güller arasından her zamanki yeriniz, herkesten saklanmış, gençlik sırların onda, seni bekler. Güllerin dili olsa konuşsa geçmiş zamanda
yaşananları, fısıltılı konuşmalarınızı sana tekrar
tekrar anlatsa diye düşlersin. Sevdiceğin yanındaysa sana ilk günkü gibi sarılır, bilir bunu
beklediğini, hayatın başladığı yer dersin içinden, değilse de o günlerden güzel bir an düşer aklına , yüzünde kocaman bir tebessüm,
leylak kokusuna gül kokusu karışmış, bir kere
daha seversin kısa süreliğine olsa da döndüğün bu şehri.

.
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Nitelikli hedef kitleye ulaşıp,
düşük reklam maliyeti ile
yüksek etkileşim sağlayın...

Reklam fiyatlarımızı
öğrenmek için

444 0 958

info@kolej.org
yayin@kolej.org
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Kişisel Verilerin Korunması
Sizlere kısaca kişisel verilen korunması kavramı ve ilgili mevzuat hakkında bilgi
vermeye çalışacağım. Her bireyin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı
temel haklarından olup, ülkemizce de vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin
korunması yükümlüğünün bir yansıması olarak Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu(“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Av. Ahmet Münir YAŞAR'91
www.cdcalaw.com
Kanun yürürlüğe girmeden önce kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak Anayasamızın 20. maddesi hükmü kapsamındaki düzenleme ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
135 ila 139. maddeleri arasındaki düzenlemeler mevcut idi.
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Anayasamızın 20. maddesinde “Özel hayatın Gizliliği”
başlığı altında her bireyin kendisiyle ilgili kişisel verilerin
korunmasını isteme hakkının olduğu ve bu hakkın kapsamı
hüküm altına alınmış ve bu maddeden hareketle kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 6698

Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.
6698 Sayılı Kanun en genel kapsamda, kişisel verilerin
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, 3.kişilere veya
yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere, veriler üzerinde
gerçekleştirilen tüm işlemleri düzenlemektedir.
Kişisel verinin tanımı yapıldığında, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir.
Kişinin kimliği açıkça belirtilmemekte olsa dahi, birden çok
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verinin birleştirilmesi ile veri sahibinin kim olduğu anlaşılabilmekte ise, bu halde belirlenebilir olarak kabul edilmektedir. Bu aşamada altını çizmek gerekir ki bir bilginin kişisel veri
sayılabilmesi için gerçek kişilere ait olması gerekir.
Kanun kapsamında bazı veriler, öğrenilmesi halinde kişinin
ayrımcılığa muhatap olma ihtimali gözetilerek daha hassas
bir şekilde korunmuştur. Bu hassas korumaya konu özel nitelikli veriler 6698 Sayılı Kanun’un 6. maddesinin 1. fıkrasında
şu şekilde ifade bulmuştur. “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları,
kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı,
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli
kişisel veridir.”
Kavramları kısaca tanımlamak gerekirse; kişisel verinin ilgili
olduğu gerçek kişi veri sahibi; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişi
veri sorumlusunu; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
ise veri işleyeni ifade eder.
Veri işleme faaliyetinin, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, doğru ve gerektiğinde güncel veriler sağlanarak, belirli, açık ve meşru amaçlara dayalı olarak ve veri işleme faaliyeti ile işlenen verilerin ilgili, sınırlı ve ölçülü olması
gerekir.
Kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti kural olarak, asgari standartları taşımak kaydıyla veri sahibi kişiye karşı aydınlatma
yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve veri sahibi kişiden
açık rıza alınmasına bağlanmıştır.
Veri işleme faaliyetinde olduğu gibi, veri sorumlusu tarafından işlenen kişisel veriler 3. bir tarafa aktarılacak ise bu halde
veri sahibinin açık rızası aranmaktadır.
Kanun kapsamında veri sorumlusu, (i) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek (iii) kişisel verilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini
temin etmek ile yükümlüdür.
Veri sorumluları kanun kapsamında veri sorumluları siciline
kaydolmak zorundadır. Veri sorumluları sicili, Kişisel Verileri
Koruma Kurumu tarafından veri işleme faaliyetlerinin denetlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi amacıyla oluşturulan sistemdir ve kısaca “VERBİS” olarak anılır.
Veri sahibi veri sorumlusuna başvurarak;
işlenen kişisel verilerini, işleme amacını ve kişisel verilerinin
aktarıldığı yerleri öğrenmeyi,
kişisel verilerin düzeltilmesini, yok edilmesini,
işlenen veri sebebiyle zarar gördüyse tazmin edilmesini
talep etme haklarına sahiptir.

Ahmet Münir YAŞAR'91
Öte yandan bahsi geçen yasal düzenlemelere aykırı olarak veri işleme faaliyetinde bulunulması halinde çok ağır
yaptırımlar söz konusudur. 6698 Sayılı KVKK kapsamında
1.000.000 TL’ye kadar idari para cezaları uygulanabileceği
gibi, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ila 139. Maddeleri
gereği 4 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilmektedir.
Toparlayacak olduğumuzda, kişisel verilerin korunması bireylerin temel anayasal hakları arasındadır. 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu da veri işleme faaliyetine ilişkin
usul ve esasların belirlenmesi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla yürülüğe
girmiştir.
Her ne kadar iş dünyamız henüz söz konusu kanun ile ilgili
yeterince bilgi sahibi olmasalar da günlük iş akışlarında bir
çok kişisel veriye farkında olarak veya olmayarak vakıf olmakta ve işlemektedirler. Bu konuda gerekli eğitimleri ve
önlemleri almadıkları taktirde idari para cezaları ve hapis cezaları da dahil olmak üzere ağır yaptırımlar ile karşılaşmaları
an meselesidir.
Unutmayalım, yasaları bilmemek mazeret değildir.
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Sağlık denince Spor,
Spor ve Personal Training denince
akla “Kolej-IN” gelir!
Söz konusu sağlıklı yaşam olunca spor ile iç içe geçmiş bir hayat
stilini tercih etmek hepimiz için kaçınılmaz bir şık oluyor. Peki, bu
hayat stilini seçmiş kişilere yardımcı olan günümüzün en önemli
ve revaçta sektörlerinin başında gelen “Personel Training ve
Personel Trainer” nedir?
Derleyen: Bahadır Göztok
Personal Trainer (sportif yaşam koçları, sportif yaşam öğretmenleri) artık hepimizin evlerine kadar girmiş ve en yakın
dostlarımız haline bile gelmiştir.
“Personal Training” denildiğinde; sağlık, psikolojik ve fizyolojik açıdan kişiyi her türlü başarıya ulaştırabilmek adına yapılan antrenman parametrelerine bağlı kalınan çalışmalardır
diyebiliriz.
Personal Training çalışmalarında amaç nedir, neden
tercih edilmelidir?
Kişinin en doğru ve en hızlı şekilde hedeflenen noktaya ulaşmasında yardımcı olan sistemdir diyebiliriz. Spor yapan kişiler, Personal Training çalışmalarını daha güvenli ve sağlıklı bir
antrenman yapmak için tercih etmelidirler. Sağlıklı ve fit bir
vücuda sahip olabilmek birkaç elementin bir araya gelmesi
sonucunda hedefe ulaşır. Bu elementler düzenli antrenman,
düzenli beslenme ve düzenli dinlenmedir. Siz bu üçlemeden herhangi birisini eksik uygularsanız sağlıklı bir görünüme ulaşma süreniz de uzayacaktır.
Bir personal trainer ile çalışmanın en önemli farkı motivasyonunuzdur. Eğer ki sizi doğru antrenmana motive ederse
kısa sürede iyi sonuçlar almak işten bile değildir. Kısacası özel
antrenör ile özel çalışma yapan her birey yaşantısı süresince
her olaydan pozitif şekilde etkilenir.
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Kendi kendinize çalışırken devamlılığı sağlamak zor olabilir.
Bir eğitmenle çalıştığınızda ise sizi yakından takip eden birinin olması çalışmaktan kaçmanıza ve bahane yaratmanıza
engel olup çalışmanızdan en yüksek verimi almanızı ve adım
adım gelişme göstermenizi sağlar. Birçoğumuz spor salonunda geçen zamanımızın büyük kısmını etrafımızdakilerle
sohbet ederek ve çok da işimize yaramayacak, hafif egzersizler yaparak geçiririz. Hâlbuki eğitmeniniz sizi hedef odaklı
çalıştırarak amacınıza ulaşmanıza destek olacak egzersizlere
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yönlendirecek ve hedefinize en kısa sürede ulaşmanızı sağlayacaktır. Bu sayede sadece bedeniniz değil, siz de eğitilmiş olursunuz. Size özel verilen ipuçları ile egzersiz hakimiyetiniz gelişir ve eğitmeniniz olmadan çalışmanız gereken
durumlarda kullanabileceğiniz bir bilgi dağarcığına sahip
olursunuz.
Son olarak bir eğitmenle çalışmanın belki de en önemli faydası; sağlık ve fitness hedefinize çok daha hızlı ulaşmanızı
sağlamasıdır. Amacınız ister kas kütlenizi artırmak, ister kilo
vermek olsun dilediğiniz sonuçlara kendi kendinize varacağınızdan çok daha hızlı ve güvenli bir biçimde varırsınız.
Genel olarak ;

vetlendirilmesi

kolay yapabilir hale gelmeniz

ğının öğrenilmesi
lirlenmesi
antrenman veriminin alınması

bölgelerin rahatlatılması

di faydanıza değerlendirilmesi

sanız “yukarı kilo kontrolü”

Tesisimizde fitness, yüzme , reformer pilates, krav maga (self
defence) gibi spor dallarında personal training hizmetleri
verilmektedir.
@kolejin

@kolejin

@kolej_in
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Kolejliler TV, Yayınlanan Murat Didin’74
Bölümü ile Sona Erdi
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin kuruluşunun 50. yılına
özel olarak hazırlanan “Kolejliler TV” projesi yayınlanan on birinci
bölümüyle sona erdi. Birçok başarılı isim programda misafir olarak
ağırlanırken mezunlarımızın Kolej yıllarına dair anılarına da şahitlik
ettik. Aynı masalarda oturduğumuz, aynı koridorda dolaştığımız
arkadaşlarımızı daha yakından tanıma fırsatı veren Kolej Sınıfı
programlarının tamamına https://www.kolejlilertv.com/ web
adresinden ulaşıp izleyebilirsiniz.

Murat Atak'80 Bize Neler Anlattı?
Kolej Sınıfı’nın yedinci bölüm konuğu olan Murat
Atak’80, “küçükken birçok idolümüz oldu ama televizyonumuz yoktu. İdollerimiz ancak kendi mahallemizde, okulumuzda gördüklerimiz, okuldaki abilerimiz ve öğretmenlerimizdi” dedi.
12 Eylül’de okuldan mezun olduğunu ifade eden
Atak, tüm öğrencilerin ülkesini seven gençler olarak
yetiştirildiklerini söyledi. 1980’de toplantı ve gösterilerin yasak olması nedeniyle kep giyme töreni düzenleyemediklerini hatırlatan Atak, mezun olmalarından
sonra geçen 30 yılın ardından kendi aralarında tören
hazırlayarak kep giydiklerini anlattı.

Murat Atak'80

Metin Feyzioğlu'86 Bize Neler Anlattı?
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Metin Feyzioğlu'86

Sekizinci bölüm konuğumuz olan Metin Feyzioğlu’86, idolünün ulu önder Mustafa Kemal
Atatürk ve dedesi olduğunu bizlere aktardı.
Kolej yıllarında yaşadığı birçok unutulmaz anısı
olduğunu anlatan Feyzioğlu, uzuneşek oynarken tam da lise müdürünün duvarının dibindeki sınıfta yer aldıklarını, zamanında oynadıkları bu oyun nedeniyle hala bel ağrısı çektiğini
söyledi.
TED Ankara Koleji’nde okumanın kendisine
müthiş arkadaşlar kazandırdığını ifade eden
Feyzioğlu, “en önemlisi özgür düşünmeyi kazandırdı” dedi. İflah olmaz bir Cumhuriyetçi,
iflah olmaz bir Atatürkçü olduğuna işaret eden
mezunumuz, Kolej yıllarını tek bir kelimeyle
özetlemek gerekirse “muhteşemdi” dedi.
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Zeynep Erkunt
Armağan'78 Bize Neler
Anlattı?

Zeynep Erkunt Armağan'78

Kolej Sınıfı’nın dokuzuncu bölüm konuğu Zeynep Erkunt
Armağan’78, sanayinin içinde olmayı bir hayat şekli olarak
öğrendiğini söyledi. TED Ankara Koleji’nin farklı bir okul
olduğunu ifade eden Armağan, edindiği en önemli kişisel kazançların, lisan ve kadın-erkek eşit şartlarda okuma
imkânı olmasına işaret etti.

Elif Uysal'93 Bize
Neler Anlattı?

Elif Uysal'93

İlkokul öğretmeni Meliha Alıcı’yı kendine örnek aldığını söyleyen Uysal’93, sınıf olarak çok şanslı olduklarını belirtti. Lise yıllarında şiire merak saran Uysal,
TED Ankara Koleji’nin kendilerine çok sağlam temelli bir eğitim verdiğini de sözlerine ekledi.

Murat Didin'74 Bize Neler Anlattı?
Kolej Sınıfı’nın yayınlanan
son bölüm konuğu Murat
Didin’74 oldu. Eski koç Didin,
Basketbol liglerinde yaşadıklarını anlatırken başarı ve motivasyonun da insanın içsel
akışından geldiğini ifade etti.
Murat Didin'74
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

400 Yeni Öğrenciye Tam Destek Bursu
Türk Eğitim Derneğinin sivil toplum ayağını oluşturan burslar kapsamında 400 çocuk eğitimde yeni bir döneme girdi. Maddi olanaksızlıklara karşın, Milli Eğitim Bakanlığı’nın liselere geçiş sınavında
başarılarını kanıtlamış öğrenciler, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı
Selçuk Pehlivanoğlu’nun ev sahipliğinde, Ankara Valisi Ercan Topaca,
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, İlçe Mili Eğitim Müdürleri ve TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık’ın katılımı ile ilk
derslerine girdiler. Ankara’nın 63 farklı okulundan gelen 400 öğrenci,
eğitime aileleri ile katıldı.

TED Van Koleji Açıldı
TED’in 90 yıllık tecrübesi ile öğrencilerine yaşam boyu başarının yolunu açmayı hedefleyen TED Van Koleji, 2018-2019
eğitim öğretim yılında faaliyete geçti. TED Van Koleji, eğitim yapılarının öneminin bilincinde deneyimli bir ekip tarafından
yüksek standartlar hedeflenerek projelendirildi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde deneyimli öğretmenleri
ile eğitim verecek olan TED Van Koleji, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için okul öncesinden 7.sınıfa kadar öğrenci aldı. İkinci
yabancı dil olarak 4.sınıftan itibaren hafta iki saat olmak üzere Fransızca dil eğitimi veriliyor.

Türk Eğitim Derneği ve
Kanada Eğitim Bakanlığı
arasındaki Ortak Lise
Müfredat Çalışmalarında
Sona Gelindi
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Türk Eğitim Derneği ve Kanada Eğitim Bakanlığı arasında uzun
zamandır görüşmeleri devam eden Ortak Lise Müfredat Çalışmaları son aşamasına gelindi. Kanada Eğitim Bakanlığı’nın resmi davetine Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü, Yabancı Diller
Koordinatörü ve TED
Ankara Koleji, TED
Atakent Koleji, TED
Bursa Koleji, TED Eskişehir Koleji, TED İzmir
Koleji, TED Rönesans
Koleji Müdürleri katıldı. 2018-2019 eğitim
öğretim yılı itibariyle
çift diploma programı pilot uygulamasına başlanıldı.

Türk Eğitim Derneği
Cumhuriyet Balosu Gerçekleşti

Türk Eğitim Derneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin önde gelen isimlerinin katıldığı bir Cumhuriyet Balosu ile kutladı. Türkiye'deki kanaat önderlerini bir araya getiren balo, 3
Kasım Cumartesi günü, İstanbul Raﬄes Hotel'de düzenlendi. Kenan Doğulu'nun burslu öğrenciler yararına ücretsiz sahne aldığı bu anlamlı geceden elde
edilen tüm bağışlar, başarılı ancak maddi olanakları
yetersiz çocukların eğitimlerine devam edebilmesi
amacıyla TED'in burs fonuna aktarıldı. Türkiye’nin
eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu
olan Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyet değerlerini
sonsuza kadar yaşatacak nesiller yetiştirmek için var
gücüyle çalışmaya devam edecek.
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152 Tam Eğitim Burslu Öğrenci, TED’deki Yeni
Hayatlarına Merhaba Dedi
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavı kapsamında burs
almaya hak kazanarak TED Okullarında eğitimlerine başlayan
yeni öğrenciler, 29 Eylül tarihinde Ankara’da “Oryantasyon
Programı”nda bir araya geldiler. 37 TED Okulundan 152 yeni
öğrencinin yanı sıra, 38 öğretmen ve 31 Tam Eğitim Burslu üniversite öğrencisinin de katıldığı oryantasyon programı, Anıtkabir resmi töreni ve öğrencilerimizin mozoleye çelenk bırakması
ile başladı. Üniversite eğitimlerine Tam Eğitim Bursu ile devam
etmekte olan üniversite öğrencilerinin kendilerini ve bursluluk
serüvenlerini anlattıkları bir oturumun da gerçekleştiği bilgilendirme programı, tüm öğrencilerle birlikte “Geleceğe Mektuplar” yazması ile sona erdi.

10. TED ELT Konferansı “The Wonderful World of Words”
Teması ile TED Mersin Kolejinde Gerçekleştirildi
Türk Eğitim Derneği'nin İngilizce dil eğitimi konusunda geleneksel olarak düzenlediği TED ELT Konferansı’nın onuncusu,
“The Wonderful World of Words” teması
ile TED Mersin Kolejinde gerçekleştirildi. Konferansa Türkiye’deki özel okul ve
devlet okullarından gelen 420 öğretmen
katıldı. Konferansta dünyaca ünlü hikâye

anlatıcıları Jan BLAKE ve Alec WILLIAMS’ın
sunumlarının yanı sıra eşzamanlı yapılan
35 sunumda Lisa Victoria Broomhead,
Grant Kempton, Katy Muench, Steven
Ogden ve Türk Eğitim Derneği Genel
Merkezi Eğitim uzmanları ve TED Okulları'nda çalışan İngilizce öğretmenleri paylaşımlarda bulundular.

Yuvarla Uygulaması ile “Kuruşlar”
İyiliğe ve Yardıma Dönüştürülüyor
Yuvarla, yapılan market alışverişleri, restoran
harcamaları, içilen kahve hatta alınan herhangi bir ürün sayesinde bağış yapılmasına
imkân tanıyan bir mobil uygulamadır. Kredi
kartı ya da banka kartınız ile yapılan harcamanın küsuratlarını bir sonraki TL’ye yuvarlayarak o parayı bağış yapmanızı sağlar.
Kuruşları iyiliğe ve yardıma dönüştürmeyi
amaçlayan Yuvarla mobil uygulaması ile
Türk Eğitim Derneğine bağış yapabilmek
için ilk olarak alternatifler arasından TED‘i
seçmek gerekiyor. Daha sonra uygulama
içine tanımlamış olduğunu kart ile yapılan
alışverişlerden kalan küsuratlar otomatik
olarak bağışlanıyor.

Zurich Vakfı ile Yeni
Bir Projeye İmza Atıldı
Zurich Vakfı, Zurich Türkiye ve Türk Eğitim Derneği yeni bir projeye imza attı. 6 Nisan 2018
tarihinde Zurich Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız ve
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun
imzaları ile ilk adımın atıldığı “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” isimli proje ile özellikle
mesleğe yeni başlayan veya çalışma hayatının ilk yıllarında kırsal bölgelerde çalışan kadın
öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin
desteklenmesi, sosyal girişimcilik becerilerinin
geliştirilmesi ve çalıştıkları bölgelere katma
değer kazandıracak projeleri hazırlayabilmeleri
için kapasite oluşturulabilmesi hedefleniyor.
Projenin 6 yıl sürmesi ve 1.000 kadın öğretmene ulaşılması planlanıyor.
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KAMPÜS

“Cumhuriyet Fazilettir” Hedef Bulma
Yarışması Düzenlendi
TED Ankara Koleji’nde Cumhuriyet’in 95. yılına özel
“Cumhuriyet Fazilettir” Hedef Bulma (Oryantiring)
yarışması düzenlendi. 28 Ekim Pazar günü AKUT
Spor Kulübü Oryantiring Branşı hakemlerinin
gözetiminde İncek Kampüsü’nde düzenlenen
yarışmada öğrenciler, anne ve babaları ile ikili
takımlar halinde yarışarak Ata'mızın işaret ettiği
cumhuriyetin faziletlerinin yazılı olduğu hedefleri
birbir buldular.
Kendilerine verilen kampüs haritası üzerinde, 2
kilometrelik bir açık alana yerleştirilen hedeflere diğerlerinden önce ulaşabilmek için kıyasıya yarışan takımlar, Cumhuriyet; “Bağımsızlıktır”, “Demokrasidir”, “Laikliktir”, “Uygarlıktır”, “Kardeşçe yaşamaktır” gibi mesajların asılı olduğu fenerleri
buldular ve ellerindeki sonuç kağıtlarını özel bir delgeçle delerek hedeflere vardıklarını belgelediler. Yarışma sonucunda
ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde dereceye giren öğrenciler, ebeveynleri ile birlikte kürsüye çıkarak madalyalarını aldılar.

Okul Müzesi Ziyaretlerinde
Öğrenciler Rehberlik Yaptı
TED Ankara Koleji İncek Kampüsü idari binada bulunan Okul Müzesi, köklü tarihimizi ve kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarmak açısından
büyük önem taşıyor. Okula yeni başlayan her öğrencinin öğretim yılı başında gerçekleştirilen gezilerle mutlaka ziyaret ettiği Okul Müzesi’nde bu
kez lise öğrencileri rehberlik yaptı. Kendilerinden yaşça küçük öğrencilere
Okulumuzun tarihçesi, Türk Milli Eğitim Sistemine katkıları, okul kültürü ve
müzede bulunan objeler hakkında bilgilendirmede bulundular.

Lüksemburg’da Düzenlenen Avrupa
Gençlik Parlamentosu’na Katıldılar
TED Ankara Koleji Politika ve Diplomasi Kulübü Avrupa Gençlik Parlamentosu (EYP, European Youth Parliament) 22. Ulusal
Seçim Konferansı’nın sonucu katılma hakkı elde ettikleri 1.
Lüksemburg Uluslararası Forumu’nda yer aldılar.
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Türkiye delegasyonuna dahil olan öğrenciler, 29 Ağustos-5
Eylül tarihleri arasında 30’dan fazla ülkenin gençlerinin katılmıyla düzenlenen Avrupa Parlamentosu’nun simülasyonunun
yapıldığı bu etkinlikte, Avrupa ve dünya genelinden çeşitli sorunları uluslararası bir platformda tartışma fırsatını edindiler.
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BTEC Programını Başarıyla Tamamlayan
Öğrencilere Sertifika ve Diplomaları Verildi

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde uygulanmakta olan, işletme ve teknolojik eğitimlere yeni bir bakış açısı getiren
mesleki yeterlilik programı olan BTEC’i başarıyla tamamlayan öğrencilere, 17 Ekim 2018 tarihinde uluslararası geçerliliği olan
sertifika ve diplomaları verildi. Bilişim teknolojileri alanında 34, sanat ve tasarım alanında 17, sosyal medya alanında 10 ve
sahne sanatları alanında 10 öğrenciye başarı belgesi, sertifika ve diplomaları lise konferans salonunda yapılan törenle verildi.

Cumhuriyetimizin 95. Yılı Coşku ile Kutlandı
Cumhuriyet'imizin 95. yılı TED Ankara Koleji’nde düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlandı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise Kısımlarında ayrı ayrı düzenlenen
törenlere veliler ve mezunların da katılımı büyük oldu.
29 Ekim sabahı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan törenlerde öğretmen ve öğrenciler,
büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan
Cumhuriyeti ve değerlerini ilelebet yaşatacaklarını dile
getirdiler.
Törende öğrencilerden oluşan söz koroları oratoryalar sundu. Okul koroları ve orkestraları Atatürk marşlarını seslendirdi.
Halkoyunları ve dans ekipleri ise gösterileri ile bayram kutlamalarına renk kattı. Törenler hep beraber söylenen Kolej Marşı
ile son buldu.

Yüzme Takımı Sporcuları Milli Takım
Kadrosuna Seçildi
13-14 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılan bölge karmaları seçme yarışları
sonucunda TED Ankara Koleji Ortaokul öğrencileri Kaan Akdağ, M. Batu Ergen, Ekin Nazlı Okudur, Müge Taçyıldız,
Zeynep İlter ve Nilsu Süslü milli takım
kadrosuna seçilerek 2019 yılı içerisinde
uluslararası müsabakalarda ülkemizi
temsil etmeye hak kazandılar.
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TEDÜ

TED ÜNİVERSİTESİ’NDE
CUMHURİYET BAYRAMI
ETKİNLİKLERİ
TED Üniversitesi ve TEDÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri
kapsamında, Atatürkçü Düşünce Derneği Eski Başkan Yardımcısı Sayın Halis Uluç Gürkan TEDÜ’lülerle bir araya geldi.
Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atatürk Fotoğrafları Sergisi,
Müzik Dinletisi, Dans Gösterileri ve Atatürk’ün İmza Koreografisi gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

TED ÜNİVERSİTESİ'NDE MEZUNİYET
HEYECANI YAŞANDI!
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TED Üniversitesi olarak üçüncü dönem mezunlarımızı vermenin heyecanını yaşadığımız 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, TED Ankara Koleji Stadyumu’nda gerçekleşti.
Öğretim üyelerimiz ve mezunlarımızın bando eşliğinde stadyuma girmesiyle başlayan TEDÜ 2018 Mezuniyet Töreni, Rektörümüz Prof. Dr. H. Belgin Ayvaşık, TED Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Üyesi Dr. Yük. Müh. M. Sani Şener ve Üniversite Birincimiz Yasemin Öztürk’ün konuşmasıyla devam etti.
Rektörümüz Prof. Dr. H. Belgin Ayvaşık konuşmasında; “Siz
mezunlarımızın, iş yaşamınızda da Atatürk’ün çizdiği yolda
Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan, güzel karakterli, iyi
niyetli, çağdaş, topluma ve insanlığa faydalı, toplumsal sorumluluk sahibi, başkalarının haklarına ve görüşlerine saygılı
ve çalışkan kişiler olarak toplumun saygın ve güvenilir bireyle-

ri olacağınız konusunda hiçbir şüphem yok. TED Ailesi’nin bir
üyesi olarak sizlerin TED meşalesini, yaptığınız her işte gururla
taşıyacağınıza gönülden inanıyorum.” diyerek mezunlarımızı
yeni yaşamlarına uğurladı. TEDÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.
Sani Şener ise “Eğer gülersen tüm dünya seninle birlikte güler,
ama ağlarsan yalnız ağlarsın” diye bir söylem vardır.
Biz TED’liler hep beraber güleriz ama ağlayacaksak da hep
beraber ağlarız.” diyerek TED Üniversitesi kapılarının öğrencilerimize her zaman açık olduğunu vurguladı. Konuşmaların
ardından Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi olmak üzere dört
fakülte ve çeşitli yüksek lisans programlarımızdan, akademik
eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, diplomalarını alarak mezuniyet sevinci yaşadı.

KOLEJLİLER ARALIK 2018

"THE SIGNAL" VIDEO OYUNU BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ TARAFINDAN BİLİMSEL
ARAŞTIRMA DESTEĞİ İLE GELİŞTİRİLDİ!
Lisans düzeyindeki öğrencilerin akademik araştırma süreçlerinde yer almasını
sağlamak amacıyla hayata geçirilen “TEDÜ LAD”dan (Lisans Öğrencileri Bilimsel
Araştırma Desteği) 2017 yılında 6 proje faydalandı. Bu kapsamda, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğretim Üyesi Gizem Kayar ve
Selen Pehlivan Tort'un danışmanlığını yürüttüğü “Open World Game Development with Integrated Virtual Reality” projesi ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğrencilerimiz Berk Cebeci ve Kemal Çağlar Güler, “The Signal” adında bir video
oyunu geliştirerek projelerini tamamladılar. The Signal oyunu, Xbox oyun konsolunda “360 Kinect” ortamı için geliştirildi. Oyun kapsamında, Xbox 360 Kinect
sensörlerinden gelen veri kullanılarak kullanıcının hareketleri sanal ortama aktarılabiliyor. Kullanıcı kendi vücut hareketlerini kullanarak çeşitli bölümleri geçebiliyor
ve bu özelliği aynı anda iki kullanıcı kullanabiliyor.

TEDÜ AÇTIĞI YENİ BÖLÜMLER
İLE AİLESİNİ GENİŞLETİYOR
TED Üniversitesi her akademik yıl bünyesine kattığı bölümlerle ailesini
genişletiyor.
TEDÜ 2018-2019 Akademik Yılı’nda, Mimarlık Fakültesi bünyesinde açılan Endüstriyel Tasarım ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri’ne;
Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan İngiliz Dili ve Edebiyatı ve
Matematik Bölümleri’ne ilk öğrencilerini almanın heyecanını yaşadı.

EN YENİ TEDÜ’LÜ UYUM PROGRAMI’18
Bu yıl Üniversitemizde yükseköğrenim hayatına yeni
başlayan öğrencilerimizle, En Yeni TEDÜ’lü Uyum Programı’18, TEDÜ Öğrenci Konseyi ile birlikte yapılan ortak
çalışmalarla gerçekleştirildi. Uyum Programı, Rektörümüz Prof. Dr. Belgin Ayvaşık ve Mütevelli Heyet Başkanımız Selçuk Pehlivanoğlu’nun konuşmalarıyla başladı.
Sonrasında Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı
Sayın Levent Erkan, En Yeni TEDÜ’lülerle bir araya geldi.
Sn. Levent Erkan, TED Ailesi'nin yeni üyeleri olarak ne kadar şanslı olduklarını ve bu ortamın değerini bilmelerini tavsiye ederken, İngilizce bilmenin öneminden bahsetmeyi de ihmal etmedi.
Ardından Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Meltem Huri Baturay, öğrencilere "Öğrenci Merkezli Eğitim Sisteminde Öğrenci Olmak" konulu sunum yaptı. Seminerlerin bitiminin ardından gelenekselleşen “Speed Meeting” oyunuyla birbirlerini tanıma fırsatı bulan En Yeni TEDÜ’lüler,
“Ice Breaking Games” kapsamında günün ilerleyen saatlerine kadar çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Uyum Programı’nın birinci günü,
akşam saatlerinde düzenlenen Açık Hava Sineması ile son buldu. En Yeni TEDÜ’lüler, Uyum Programı’nın 2. gününe dekanlarıyla buluşarak
başladı. Öğrencilerimiz dekanlarıyla tanışma fırsatı bularak fakülte ve bölümleriyle ilgili detaylı bilgi edindi. Ardından öğrencilerimiz, TEDÜ
Öğrenci Toplulukları Etkinlikleri kapsamında standlarda topluluklar hakkında bilgi alarak ilgi alanlarına göre başvurularda bulundu, çeşitli
oyunlar oynadı.
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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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TEDFED

TEDFED II. OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI

II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2018, 11:00’da TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Konferans Salonu'nda gerçekleşmiştir.
1. TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu II. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılışı toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığının teyidi akabinde TED Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kemal Basri YÜCE tarafından
yapılmış, Divan teşkili için önerilen adaylar oy birliği ile seçilmiştir.
2. TEDFED Faaliyet Raporunu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kemal Basri YÜCE tarafından, Hesap raporu Genel Sayman
Atayla VARLIK tarafından ve Denetleme Raporu ise Denetim Kurulu üyesi H.S.Ender BAŞARAN tarafından hazır bulunan
tüm delegelere okunmuş, oy birliği ile ibrası kabul edilmiştir.
3. Federasyon Aday Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üye listeleri okunmuş ve kabul edilmiş önerge
doğrultusunda Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri ‘’ açık oylama’’ ile oy birliği ile seçilmiştir.
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Genel kurulun kapanmasından sonra seçilen yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapıldı ve gündem görüşüldü, Genel Kurul değerlendirildi.
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YÖNETİM KURULU ASİL

YÖNETİM KURULU YEDEK

DENETİM KURULU ASİL

1. KEMAL BASRİ YÜCE
2. M.SERHAN ÖZDEMİR
3. H.FUNDA DAĞDELEN
4. EKİN DERİCİOĞLU KURT
5. MEHMET BURAK TURGUT
6. KEMAL İNAL
7. OYTUN ÖZTÜRK
8. GAMZE İLALAN
9. MUSTAFA EVİRGEN
10. LEVENT AKSOY
11. ASLI AYDIN
12. İBRAHİM BAHÇECİOĞLU
13. CENGİZ YAZANEL
14. EFSUN UZUN BÖREKÇİ
15. İSMAİL HAKKI ATAÇ
16. SALİH OMURTAY
17. BURÇİN YÜRÜTEN
18. UFUK YILMAZ
19. BATUHAN ÖNDER

1. BUSE KARAKULLUKÇU
2. MEHMET VERGİLİ
3. ORHAN BEKTAŞ
4. ENGİN DENİZ ÇABUK
5. ÖZLEM SAVAŞ
6. M.ÇAĞRI TAMUR
7. SELDAĞ GÜNEŞ PESCHKE
8. YUSUF ZİYA YETKİN
9. ÜMMÜGÜLSÜN ÖZYURT
10. DİLARA BOZKUŞ UZUN
11. SİNEM ERDEM UZER
12. İPEK EYÜBOĞLU
13. GAMZE YILMAZ
14. İBRAHİM KEREM ÖZTÜRK
15. ALEYNA YÜKSEL
16. BİLAL GÜNEŞTEKİN
17. EGEMEN İHSAN KORKUSUZ
18. AYBARS TARIK ÖZGÜR
19. AYGEN ÖZER

1. H.S.ENDER BAŞARAN
2. OSMAN BİROL ALTINAY
3. N.TARKAN RESULOĞLU

DENETİM KURULU YEDEK
1. GÜVEN GÜNDÜZ
2. SİNAN YILMAZ
3. FERİDE BEGÜM SARIGÜL

DİSİPLİN KURULU ASİL
1. ORHAN ŞİMŞEK
2. ECEM EVRİM ÇELİK
3. ORKUN AĞAOĞLU
4. MURAT KÖMÜRCÜ
5. HATİCE GÜLEN VARLIK

DİSİPLİN KURULU YEDEK
1. DOĞANCAN ÖZCAN
2. ÖZGÜR ERALP
3. MİTHAT CEMAL ŞAPCI

Temmuz ve Eylül ayları Olağan Toplantılarında ise ana başlıklar :
mının sağlanması,
sorumlu YK üyelerinin belirlenmesi
gönderilmesi.
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Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve
Önümüzdeki Döneme Dair Öngörüler

KİD, yaşanan ekonomik gelişmeler sonrası üyelerine bilgi
aktarımı sağlamak amacıyla düzenlediği yemekli toplantıda, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ekonomisti Muammer
Kömürcüoğlu’nu ağırladı.
Toplantı, Dernek Başkanı M. Hakan Çınar’ın, özellikle belirsizliklerin ve alınan risklerin arttığı dönemlerde, KİD üyelerinin Kolej sıralarından gelen dostluk ve güven çatısı altında, iş dünyasında da birlik ve beraberliği sürdürmesinin

daha da önem kazandığına dikkat çeken açılış konuşması
ile başladı.
Ardından kürsüde yerini alan İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu konuşmasında,
finansal koşullardaki bozulma, dış ticaret savaşlarının baskısı, döviz kurları, cari dengeler, enflasyon başta olmak üzere, ekonomik konjonktür hakkında bilgiler vererek, gelecek
döneme dair öngörülerde bulundu.

KİD Ailesi, İncek Pia Sera’da gerçekleştirilen
brunch organizasyonunda bir araya geldi.
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Dernek üyeleri arasındaki dostluğun pekişmesi ve yeni dostlar kazanılması amacıyla düzenlenen organizasyonda, kurucu
üyelerden yeni üyelere, pek çok KİD üyesi
bir araya geldi. İncek Pia Sera’nın sonbaharın renkleriyle çok güzel bir manzara
sunan bahçesinde yer alan şık restoranda
gerçekleşen etkinliğe KİD üyeleri eşleri ve
çocuklarıyla birlikte katıldı.
Güven Hastanesi’nin katkılarıyla Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Gül Baltacı’nın “Günlük Hayatta Ergonomi” konulu sohbetinin de yer aldığı
organizasyonda, üyeler aileleriyle birlikte,
keyifli sohbet ve lezzetli yiyecekler eşliğinde yazdan kalan güzel günün tadını
çıkardılar.
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KİD Yatırım Alanlarını İrdeliyor

Kolejli İş İnsanları Derneği, çeşitli ülkelerdeki yatırım alanlarına dair üyelerine bilgi aktarımı sağlamak ve üyelerinin iş
hayatlarına dair tecrübelerini birbirleri ile paylaşmalarına
imkan sunmak amacıyla toplantılar düzenlemeye devam
ediyor.
Toplantıda ilk söz alan, İkoor Mobilya ve Mikodam markalarının sahibi KİD üyesi Melih Gün, mobilya ve iç mimari ürünler
tasarımı alanında faaliyet gösteren firmaları hakkında kısaca
bilgi verdikten sonra Türkiye’nin yanısıra yurt dışında da faaliyette bulunduklarını belirterek, yakın zamanda Amerika’da

yaptığı iş yatırımı sürecinde yaşadıkları, yapılması gerekenler
ve edinilen tecrübeler hakkında bilgiler verdi.
Toplantının ikinci bölümünde ise, Miami-Emlak yöneticisi
Attila Ozan Yıldız, Amerika’da gayrimenkul yatırımı hakında
bilgi verdikten sonra, hızlı bir gelişim göstermekte olan Miami’de; New York, Dubai, Hong Kong gibi benzer şehirlere
nazaran, özellikle lüks emlakta metrekare fiyatlarının henüz
düşük seviyelerde olması nedeniyle, istenilen noktalara varıldığında bugün alınan emlak değerlerinin çok üstünde nemalar elde edilebileceğine değindi.

KİD Günbatımı Dinletileri
Kolejli İş İnsanları Derneği tarafından organize edilen ve yaz
boyunca Ankara’nın sanat yaşamına renk katan KİD Günbatımı Dinletileri; güneşin batışına müzik ziyafeti ekleyerek,
Ankaralı sanatseverlere keyif dolu yaz akşamları yaşattı.
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda, Tepe Emlak’ın katkılarıyla gerçekleştirilen; valsler, popüler klasikler,
tangolar ve flamenko olmak üzere her dinletinin farklı bir
temada oluşturulduğu konserler dizisinde, dinleyiciler hem
çim alanda hem de kendileri için hazırlanan oturma alanında güneşin batışını müzik eşliğinde seyrederek eğlenceli
dakikalar geçirdi.
KİD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ertuğrul’un sahibi olduğu Ertuğrul Kardeşler Mefruşat, KİD Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kızılkaya’nın sahibi olduğu ICRO Coating With Innovation ve KİD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ayrancıoğlu’nun sahibi olduğu AYGİPS / AYPAN’ın sponsor olduğu
konserler dizisinin sonuncusu ise mezunlarımızdan Ceyhun Güneş’in sahne aldığı Duende Flamenco grubunun
konseri oldu.
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KAYBETTİKLERİMİZ

Aysun Mor

İlkokul Sınıf Öğretmeni Aysun
Mor'u kaybettik. Kendisine Allah'tan
rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

Aysel Baykal

İngilizce Öğretmeni Aysel Baykal'ı
kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Hakkı Kitapçıgil'63
1963 mezunlarımızdan TED Ankara
Koleji Vakfı Eski Yönetim Kurulu
Üyesi,
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Onur Kurulu Üyesi ve Eski Yönetim
Kurulu
Başkanı, TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü Derneği Eski Yönetim Kurulu
Üyesi
Hakkı Kitapçıgil'i kaybettik. Kendisine
Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı
dileriz.

İsmet Hamdi Unat'49
102

1949 mezunlarımızdan İsmet
Hamdi Unat'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mualla Akman

Rükzan Günaysu

Tarih Öğretmeni Mualla Akman'ı
kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Lise Türk dili ve edebiyatı öğretmeni
Rükzan Günaysu'yu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kaya G. Toperi'51
1951 mezunlarımızdan
Kaya G. Toperi'ni kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Algın Tarakçıoğlu Çağlı '51
1951 mezunlarımızdan
Algın Tarakçıoğlu Çağlı'yı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Tevfik Güngör Uras'51
1951 mezunlarımızdan
Tevfik Güngör Uras'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mehmet Ziya Tanalı'61
1961 mezunlarımızdan
Mehmet Ziya Tanalı'yı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Tevfik Mengü'62

Güneş Apaydın'62

1962 mezunlarımızdan
Tevfik Mengü'yü kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1962 mezunlarımızdan
Güneş Apaydın'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Füsun Güriş Eti'63
1963 mezunlarımızdan
Füsun Güriş Eti'yi kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ertuğrul Norman'62
1962 mezunlarımızdan
Ertuğrul Norman'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Melek Birgül Damar İleri '67
1967 mezunlarımızdan
Melek Birgül Damar İleri'yi kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Günseli Baydar Akaydın'69

Ömer Ender Tombuş'71

Ayşe Kürklü Eroğlu'72

1969 mezunlarımızdan
Günseli Baydar Akaydın'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1971 mezunlarımızdan
Ömer Ender Tombuş'u kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1972 mezunlarımızdan
Ayşe Kürklü Eroğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Nuray Kayserilioğlu'73
1973 mezunlarımızdan
Nuray Kayserilioğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Gökhan Saygon '74
1974 mezunlarımızdan
Gökhan Saygon'u kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

İffet Kürümoğlu Su'75
1975 mezunlarımızdan
İffet Kürümoğlu Su'yu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Evin Benli İyem'77

Ömer Cengiz Yücesan'77

1977 mezunlarımızdan
Evin Benli İyem'i kaybettik. Kendisine
Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1977 mezunlarımızdan
Ömer Cengiz Yücesan'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Bülent Sürercan '79

Erkin Tozoğlu'79

Süha Günel'84

1979 mezunlarımızdan
Bülent Sürercan'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1979 mezunlarımızdan
Erkin Tozoğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1984 mezunlarımızdan
Süha Günel'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Murat Altıparmak'87
1987 mezunlarımızdan
Murat Altıparmak'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ömer Şükrü Alpaslan'92

Alper Arslan'90
1990 mezunlarımızdan
Alper Arslan'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1992 mezunlarımızdan
Ömer Şükrü Alpaslan'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

A.Yağmur Özdemir'96

Nurcan Zehra Çarıkçı'00

1996 mezunlarımızdan
Yağmur Özdemir'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

2000 mezunlarımızdan
Nurcan Zehra Çarıkçı'yı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.
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PEŞiN

%5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

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
Behzat
Y. Dikmen Mah. No:7 Oran Çankaya/Ankara
T. 0542 453 81 64 F. 0312 496 37 77
www.behzat.com.tr

%40
Teras Restoran %15
Konaklama

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

%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 www.diyetkapimda.com
e-mail adresi: sarpsener@diyetkapimda.com

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

%10

%10

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

Ekipmanda
Elmas Uçlarda
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

%5
%3

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

Mayıs ve Eylül
Aylarında

%15

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

%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

%20 Tatil Otelleri%2
%5 Vize%40

Biletlerde

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

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

%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

%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

%20
Dr. Duygu Yazıcıoğlu ve Dr. Nur İskender
Çankaya Cad. No:10/3 Çankaya / Ankara
T. 0312 440 79 79
www.cankayadent.com
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%5

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

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

%10

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

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

%40

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

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

Müze Kafe ve
Müze Mağazasında

%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

%10

Ay-FİDAM Dağ Evi
Davutlar Sok. No:8 Karacaören Köyü Kızılcahamam-Ankara
T. 0312 736 52 11
www.ay-fi.com.tr
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%10
Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19
Beşiktaş 4.Levent / İstanbul
T. 0212 279 96 07 F. 0212 279 44 14 www.frobel.com.tr

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

Chef Akademi

%10

Prof.DR.Ahmet Taner Kışlalı mah.2866.sk. 29/C
Çayyolu Çankaya/Ankara
T. 0312 240 54 53
www.chefakademi.com

%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

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

%5

%20
Kulube Otel
Kalamar Koyu Funda Sk. No:13 Kalkan / Antalya
T. 0242 844 38 23
www.kulubehotel.com
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%20
La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 12 48 F. 0312 467 12 60

Mardius Tarihi Konak
Teker Mah. 94.Şirin Sok. No:16 Artuklu/Mardin
T. 0533 034 03 08, 0 482 212 46 46
www.mardiushotel.com
email: rezervasyon@mardiushotel.com

%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

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

%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

Liste Fiyatlarında %10
Check-Up %30
Kardiyoloji SGK farkı
(Muayene,Efor,EKG,Eko) %30
Mezoterapi ve PRP %15

%10
Mel's Diner
Tunalı Hilmi C. Seğmenler Çarşı Girişi No:96 Çankaya/Ankara
T. 0312 468 68 99 M. 0532 525 53 33
e-mail: melihbasara@hotmail.com

%50

* SGK'lıya % 20 indirim

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

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

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

%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

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

%20

%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

Sezonda %15,
Sezon-dışı
(Aralık,Ocak,Şubat,
Haziran, Temmuz,
Ağustos) %20

%30
ELAB Laboratuvar
Cinnah cad.Göreme sk.no:1/12 Ankara
T. 0312 990 15 55 F. 0312 468 25 50
www.elab.com.tr

%15

Lokal 71
Üniversiteler Mah. Ankuva AVM No:32
Bilkent / Ankara T. 0312 266 40 71
www.lokalbilkent71.com
www.lokal71.com

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

%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

%20
Gürgan Clinic Kadın Sağlığı, Infertilite ve Tüp Bebek Merkezi

Mustafa Kemal Mah. 2124. Sk No:4 Çankaya/Ankara
T. 0312 442 74 04
www.gurganclinic.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
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%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

100 Bin-1 Trilyon %1
10 Bin-100 Bin %3
Konut Alımları %10
Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0312 815 49 79 F. 0312 815 49 78
www.prefi.com.tr

PET SHOP

S O S

%10

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

TACO HUT
Yıldızevler Mah. Cezayir Cad. No:5/A Çankaya / Ankara
T. 0312 438 04 00
tacohuttr.com@gmail.com
www.tacohuttr.business.site

%10

Vaga's Cook House
Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad.
114/23 H Kavaklıdere Çankaya/Ankara
T. 0312 428 29 03
info@vagascookhouse.com

%20
Beysudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Mutlukent Mah.Angora blv. 2015 cd. 4/11 Çankaya/Ankara
T. 0312 235 77 01-235 67 12 - F. 0312 236 23 01
www.beysudent.com.tr

%10
Fixplan
Mustafa Kemal Mahallesi D2 Blok No:4 Çankaya/Ankara
T. 0312 502 75 75
www.fixplan.com.tr
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%10

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

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

%10

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL
İNDİRİMLER

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

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

%25

%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

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

%10
%15

Yedek Parça
İşçilik

Tan Oto
İstanbul Yolu 3.Km Çiftlik Kavşağı Yenimahalle / Ankara
T. 0312 497 38 38
http://www.tanoto.com.tr/

Türk-İngiliz Derneği
Bestekar Sokak No:32, Kavaklıdere-Ankara
T. 0312 419 18 44 - F. 0312 418 54 04
web: www.tba.org.tr - e-mail adresi: tba@tba.org.tr

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

%15
Mehmet Coşkun Mobilya
Karacakaya cd.No:90 Siteler/Ankara
T. 0312 350 79 54-56 - F. 0312 348 64 40
www.mehmetcoskunmobilya.com.tr

%15
Pia Stop
Çankaya cad.2/C (Atakule karşısı) Çankaya-Ankara
T. 0312 440 09 25 - 0532 355 94 55
www.piastop.com
ozlemgulse@gmail.com

%15
Nuqta Lounge
Mustafa Kemal Mah.Dumlupınar Blv.B-2 No:164 B/34
T. 0312 286 41 11
www.nuqtalounge.com.tr

%20
Dr. Melike ŞENTÜRK Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Mebusevler mah. Turgut Reis cad. 10/2 Tandoğan/Ankara
T. 0312 212 64 62
www.drmelikesenturk.com

%15
Op.Dr.Sibel Orçan
Buğday sokak No:5/3 Kavaklıdere-Çankaya (Kuğulu park
karşısı LCW üstü 3.kat)
T. 0530 868 06 84
www.drsibelorcan.com
drsibel1982@gmail.com

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
ÜYE BAŞVURU FORMU
ÜYE NO:
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Türkiye’de
ilk kez

Okuma güçlüğü çeken,
okumaya isteksiz ve disleksik çocuklar için
özel bir koleksiyon.

Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

Her ay yeni kitapların eklenmesiyle
zenginleşecek SEN de OKU koleksiyonu,
sade ve anlaşılır dili, renklendirilmiş
sayfaları, disleksi dostu yazı tipi,
harfler satırlar ve paragraflar arası
bırakılan ferah boşlukları, birbirinden
ilgi çekici ve eğlenceli öyküleriyle
çocukları edebiyatın keyifli
dünyasına yaklaştırıyor.

sendeoku.org
tudem.com

tudemyayingrubu

Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

Okuma seviyesi:
İlgi yaşı: 8-12

