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U. Necdet AKDAŞ'91

Yönetim Kurulu Başkanı

Birlikte Güçlüyüz…
Pek çoğumuz yoğun bir iş temposuyla günün nasıl
geçtiğini anlayamadan, her şeyi yetiştirme telaşıyla
koşarken zamanı bir türlü yakalayamadan ve çoğu
zaman sevdiklerimize yeterli vakti ayıramadan, günü
tamamlamış oluyoruz. Sanki biz koştukça dünya daha
da hızlı dönüyor, zaman daha hızlı akıyor.
Ancak yaklaşık 5 ay önce Mart ayında dünya durdu.
Önceliklerimizi yeniden sıralama ihtiyacı hissettik.
Nasılsa daha sonra yaparız diye ertelediğimiz planları belki bir daha yapamayacak olmanın endişesini
yaşadık. Evlerimizde kaldık, sevdiklerimizden uzakta
kaldık. Arkadaşlarımızla karşılaştığımızda onlara sarılamamanın, sevdiklerimizi görememenin eksikliğini
hissettik.
Bir aile olarak, eşlerimizle çocuklarımızla, ebeveynlerimizle, dost ve arkadaşlarımızla bir araya gelip keyifle
sohbet etmenin özlemini yaşadık. Hayatımızda değer
verdiğimiz tüm insanlardan oluşan büyük ailemizin
kıymetini daha net anladık. Ve birbirimize destek
olmaktan geri kalmadık.

BAŞKAN'DAN
MESAJ
Çocuklar eşit şartlarda okusunlar, evde kalması zorunlu
olan büyüklerimiz kendilerini yalnız hissetmesinler, her
zaman aklımızda olduklarını, bir ihtiyaçları olduğunda
yanlarında olduğumuzu bilsinler istedik.
Büyük fedakarlıklarla, hayatlarını riske atarak var
güçleriyle çalışmaya devam eden sağlık çalışanlarımızın güvende kalmalarına elimizden geldiğince destek
olmaya çalıştık.
Bilmediklerimizi öğrenmek, tecrübelerden faydalanmak
için sosyal medya canlı yayınları ile sağlık, ekonomi,
iş dünyası, psikoloji ve daha pek çok konuda işinin ehli
Kolejli dostlarımızla sohbet ettik.
Süreç bitiminde temizliğinden emin olacağımız, sağlıkla, güvenle ve mutlulukla hayatı paylaşabileceğimiz bir
yerimiz olsun diye Kolej-IN’i yeniden yapılandırdık.
Çünkü biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyoruz…
Her zaman daha iyiye ve daha ileriye gitmek ümidiyle
Saygı ve Sevgilerimizle.
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Belarus aktarmalı İngiltere’den Türkiye’ye dönerken

Alternatif Yolculuk: Bölüm 1
Oğulcan Temiz'11

Bu başlığı, kitapçılarda gördüğüm tuzak başlıklı kitaplardan ilham alarak yazdım. Zira
ben de bu sayıda sizi ‘alternatif’ bir yolculuğa çıkarma hevesindeyim. Bakın üzerine
basarak konuşuyorum, ‘alternatif’ yolculuk. ‘AL-TER-NA-TİF’…
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Gezi planları yapmak, kimimiz için gezinin kendisinden
daha heyecanlı olmuştur. Planı yaparken salgılanan dopamin, anlık ele geçirmeden salgılanan dopaminden daha
uzun etkilidir. Haritalar açılır, Samsonite kervanımız için
konaklanacak yerler işaretlenir, günler planlanır, fethedilecek koyları ve çölleri, romantik hayallerimizle harmanlarız. Ancak, şu sıralardaki koronavirüs salgını sebebiyle,
fetihlerimizi fiziksel olarak bağlı olduğumuz yeryüzündeki
noktalara düzenlemek, bir süre için mümkün olmayacak
gibi gözüküyor. Bunun yerine bir süreliğine soluklanıp, evde
kendimize ayırdığımız vaktin artışıyla bu salgını bir fırsata
çevirip, nereye gidersek gidelim içimizde veya başımızın
üzerinde yer alan, ancak varlığı gözümüzden kaçan yerleri
de keşfedebiliriz.

Şehirden kaçıp, kendini sessiz, sakin, mavi gökyüzülü
bir kasabaya atmak, sapsarı Güneş altındaki kahverengi
toprağa değen, ‘Şampiyonlar Ligi Müziği’ gibi tüylerinizi
okşayan meltem rüzgarı ile kıpkırmızı domates yetiştirmek
isteyenler için şöyle bir düşsel yolculuk aklıma geldi: Marketten aldığınız meyve veya sebzenin etiketinde yazanlardan yola çıkarak, ayak izlerini sizi nereye götüreceğini
bilmeden takip ederek, nerede, kimler tarafından üretildiğini keşfetmek. (Bu arada ‘Şampiyonlar Ligi’ benzetmesi
yaparken ciddiydim. Bodrum/Çeşme gibi bir kasabada
domates yetiştirip emekliliği yaşamak, Şampiyonlar Ligi’ne
girmek gibi ayrı bir klasman hissiyatı uyandırabilir, toplum
içinde kariyerinizin zirvesini gösterdiği fikri oluşabilir).
Korona sebebiyle Türkiye’ye dönmeden önce İngiltere’de
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başladığım, ancak yarım kalan bir yolculuktu bu. Marketteki soğuk, yapay, floresan renkli ışığın altında, bulunduğu
ortamla tezat bir manzara oluşturan kıpkırmızı, albenili
çileğin etiketinde, İngiltere’de üretildiğini okuduğumda ağzım bir karış açık kalmıştı. Soğuk havada, ülkemize kıyasla
böylesine kuzeyde bir ülkede nasıl mümkündü bu? Eve
dönüp çileği yerken, etiketinde yazan kasaba ve şirket bilgilerinden yola çıkarak, haritadan üretildiği kasabayı açtım,
çevresini inceledim, kasabanın sosyo-ekonomik yaşamını
okumaya, insanlarını ve oradaki yaşamı hayal etmeye
başladım. Haritadaki sokak fotoğraflarından yararlanarak,
çileğin üretildiği modern tarım tesisinin kapısına kadar vardım. Şu an oturduğum yere sadece birkaç saat uzaklıktaydı. Müthiş. Hafta sonu gidip görmeliyim. Oturduğum Galler
bölgesi, Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbiton kasabası
gibi yemyeşil, pastoral, küçük evlerin olduğu, bol yağış alan
yerler. Yine de sanayi tesisleri eksik
değil. Ülkemizde bacası tüten düzenli sanayi tesislerini büyük şehirlerin
yakınlarında görmeye alışmış biri
olarak, İngiltere’de küçük şehirlerin
yakınında bir anda karşıma çıkan
koca koca bacalar ve sanayi tesisleri
beni şaşırtabiliyor. Çilek çiftliğinin
websitesinde tesisin ve çalışanların
fotoğraflarına baktıktan sonra üretim yöntemini incelemeye başladım.
Bunu Türkiye’de uygulamam lazım.
Ama nasıl? Hooop kendimi Hollanda
menşeili modern tarım aletlerinin
içinde buldum. Ardından gelen, acaba Türkiye’de çilek üretim olanakları
ne durumda, ithalat/ihracat rakamları nedir merakı. Kaybolmuşluk
içinde internet tarayıcısında açılan
sekmeler yığınıyla baş başa kaldım.
Bu sekmeler üzerimde müthiş bir ağırlık yaptı. Hepsini
okuyup öğrenmeli, yiyip yutmalıyım, ama midem doldu
taştı, sindiremiyorum, bir günde olacak iş değil. Yaşadığım
Dünya’nın temel ihtiyaçlarını ve mekanizmasını bilmiyordum. Utandım, bu kadar şey üst üste gelince moralim
bozuldu, kapattım. Her şeye rağmen, çileği almaya çalışmak, çilekten güzeldi. O sırada çileği yemekte olduğumu
bile unutmuştum. Bilmediğim denizlere sürüklenmiştim.
Sakinliğimi ve sabrımı korursam dalgalarla başa çıkmayı
öğrenebilir, onları kendi lehime çevirebilirdim.

Adaları’ndan gelmiş bir arkadaşım vardı. İklim değişikliği
ve türlü senaryolara karşı Kanarya’nın güvenli olacağını düşünüyordu. Adadaki musluk suyunu, deniz suyunu tuzdan
arındıran makinelerle sağlıyorlarmış. Musluktan akan suda
tuz tadı yokmuş; en az 20 yıldır bu işte olan adalılar konuya
hakimlermiş. Yine de içme suyunu gemiyle getirtiyorlarmış. Okyanus ortasında adada olduklarından bol deniz
ürünü ve geniş patates tarlaları varmış. Dedikleri pek
aklıma yatmadı. Ya suyu sağlayan makine bozulursa veya
bilerek sabote edilirse? Aslında ben, sorumda yönelttiğim
kendi kendine yetebilmeyi ilkel yönlemlerle cevaplamaya
çalışıyor, bu anlamda yaşanacak yerleri merak ediyordum.
Ülkemizin tarih derslerinde ve semavi dinlerde medeniyetlerin olgunlaştığı yer olarak bahsedilen Fırat ve Dicle Nehirlerini içeren ‘Bereketli Hilal’ bölgesi veya beni doğasıyla
büyüleyen, tanrıların Truva Savaşı’nı izlediği ‘Kaz Dağları’
aklıma ilk gelen yerlerdi.

Padişah
IV. Murat
"Bağdat'ı
almaya
çalışmak
Bağdat'tan
güzeldi" demiş.

Korona sebebiyle tarımın önemi tekrar anlaşıldıkça, kendime şunu sormaktan alıkoyamadım: Eğer küresel çapta
(‘Walking Dead’ benzeri) bir kıyamet senaryosu gerçekleşirse ve insanlar ilkel yaşama geri dönerse, hayatımı
devam ettirmek, gıda üretmek ve güvende yaşamak için
evimden çıkıp nereye gitmeliyim? Bir kıyamet senaryosu
sonrası, dünyadaki yaşanması en uygun yer neresidir?
Kaldığım öğrenci yurdunda, aynı katta kalan, Kanarya

Vücudumun, Ankara’daki AVM betonunu yiyebileceğine pek ihtimal vermiyorum. İlk önceliğim kendime temiz su
kaynağı bulmak olsun. Belki Beypazarı’na topuklayıp, kendimi soda fabrikasına kitlerim. AVM’yi de 4000 yıl sonra
sanayi devrimini başlatınca dikerim,
acelesi yok, biraz dursun. Şimdi biraz
daha sorular sormak istiyorum:

Şu anki mesleğiniz nedir? Kıyamet sonrası bir senaryoda onu ilkel yöntemlerle
gerçek hayata nasıl uygulayabilirsiniz?
Örneğin inşaat mühendisiyseniz topraktan, taştan, ahşaptan, ama çivi gibi
metal madenler olmadan, ne tür basit
barakalar yapabilirsiniz? Ayasofya’yı
nasıl yapmışlar? İnsanlığın 500 sene önceki bilgilerine sahip değil miyiz? Umarım üniversitelerde
uygulamalı derslere de ağırlık verilir; alınan teknik bilgiyi,
devamında uygulamaya geçirme başarısına göre de notlar
verilir. Bu dediklerimin bir kısmı zamanında Köy Enstitüleri’nde öğretilen ve yapılan şeylermiş.
Yüzyıllar önce Romalılar kurak Ankara’da nasıl hamam
yapmışlar? Bir şekilde ok ve yay yapsam, güvercinlerden ne
kadar et çıkar? Nasıl evde şarap ve rakı yapılır? Ankara’nın
doğal ortamındaki bitkilerden hangileri yenir ve sarma
niyetine sarılır? Hangi bölgelerde kene var? İlkel yöntemlerle ateş yakmak için insanı zorlamayan, çabuk ve pratik
yöntemler nelerdir? Kıyamet senaryosunda enişteleri
mangala çağırıp da sonradan rezil olup, acemi mangalcı
olarak dillerine düşmemek için bunları düşünmek lazım
tabi. Survivor programındaki gibi, birileri bizi çaktırmadan
kamera arkasında beslemeyecek. Ahh şu şehir hayatı, hazıra konan ömrüm, tüketerek geçen yaşamım. Kendimden
utanıyorum… Bir TED Ankara Koleji mezunu olarak eminim
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bir çoğumuzun yaşamı her ne kadar stres altında olsa da
çoğunluğa kıyasla refah ve rahat geçiyordur. Ömrümüzün
ilk kısmını, sağlımızı harcayarak para kazanma derdinde
geçiriyor, gerisinde de biriken paramızla sağlığımızı geri
almaya çalışıyoruz. Modern refahlık. Aramızda kalsın ama,
çevreden çabuk etkilenen, hassas ruha sahip biri olarak,
Selçuk (Pehlivanoğlu) başkanın odasında çok kısa bir süreliğine tecrübe ettiğim hayatın gergin ve yoğun gerçekleri sonrası, kendisine bol sağlıklı ve uzun bir ömür diler,
saygılarımı sunarım.
Rahatlık demişken, Madridli bir arkadaşımla gökbilim ve
yeryüzü üzerine sohbet ederken, gidip görme hayalinden
bahsettiği Sao Tome ve Principe Adaları’nı biraz araştırınca, bir gezginin The Guardian gazetesinde yazdığı şöyle bir
yazıya denk geldim:
“Sao Tome ve Principe her yıl yaklaşık 13.000 yolcuyu ağırlayarak Afrika'nın en az ziyaret edilen ülkesi oluyor… Hiç
şüphe yok ki Principe’in 5.000 nüfusunun çoğu alışılmışa
kıyasla fakir, ancak tanıştıklarım bunu gerçekten böyle
görmüyorlar. ‘Burada nasıl fakir olabilirsin?’ dedi yerel rehber Yodi… ‘Çok fazla mango, ekmek ağacı meyvesi ve muz

var. Onları yetiştirmek için çalışmanıza gerek yok; sadece
dalından koparıyorsunuz’ ”.
Şimdi gelelim yazının ilk paragrafında bahsettiğim, başımızın üzerindekine: Hiçbir gemi sahibi olup, uzak denizlere
açılma hayali kurmuş muydunuz? Genellikle bulutsuz geçen
yaz aylarında, kimi zaman çıplak gözle, kimi zaman dürbünümü veya teleskobumu çıkarıp, uzak deryalara yol alıp, o
gezegen senin, bu yıldız benim, kısa bir gezintiye çıkıyorum. Kaptanı olduğum gemim, yani gözüm, yeryüzünün
denizcilik gemileri gibi ‘knot’ hızında değil, çok daha hızlı
‘ışık hızında’ yol alıyor. Dürbün takviyesiyle güçlendirdiğim
gemimle, uçsuz bucaksız evren okyanusunda yol alırken,
arada bir ufukta adalar beliriyor- gökadalar/galaksiler.
Gemim üzerinden, adalara bakış atıyorum. Bir anda görüşüme giren deniz feneri ışığı, okyanusta yalnız olmadığımı
hatırlatıyor – örneğin İridyum uyduları, Uluslararası Uzay
İstasyonu veya Elon Musk’ın fırlattığı Starlink uyduları…
Yazı biraz uzamaya başladı. Bir sonraki sayıda, gökyüzüne
çevireceğimiz gözlerimizle yapacağımız alternatif seyahatte, tekrar görüşmek üzere, ‘hiç büyümeyecek çocuktan’
sevgilerle.

Latin Amerika ülkelerinin tarihi, insanlarının yaşamları, kültürleri ve orada 8 ayda yaşadıklarımı anlatan bol
fotoğraflı, renkli kitabımı alarak, karantina sürecinde
uzak diyarlara seyahat etmek isterseniz, www.ogulcantemiz.com/tr/kitap bağlantısından kitabıma ulaşabilirsiniz. Üstelik siz Latin Amerika’yı gezerken, web sitem
aracılığıyla aldığınız kitabımın gelirlerinin %20’si, TED
aracılığıyla ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimine gidiyor.
Gelecek sayıda amatör gökbilim seyahatine çıkmadan
önce, aşağıdaki kare koddan, ailemin ‘Starlink Uyduları’nı gözlemlerken yaşadığı şaşkınlığı izleyebilirsiniz.
Ayrıca, Türkiye’ye dönecekler için karantina sürecini
anlatan bir videom da mevcut. Sevgilerimle.
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52’nci Kuruluş Yıl Dönümünde
Ata’mızın Huzurunda
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği'mizin 52’nci
Kuruluş yıl dönümünde, 11
Ocak 2020 Cumartesi sabahı Anıtkabir’e bir ziyaret
düzenlendi. Derneğimiz
Kurul Üyelerinin ve mezunlarımızın katıldığı ziyarette, 2017-2019 dönemi ilk
kadın başkanımız Yasemin
Polat’73’ün önderliğinde
mozoleye çelenk konuldu.
Başkan Polat’ın, Anıtkabir
anı defterine yazdığı satırlar arasında ‘Atam, senden
aldığımız meşaleyi, gelecek
nesillere ulaştırmak için var
gücümüzle çalışıyoruz ve
çalışacağız. Çünkü çizdiğin
yolun en büyük takipçileriyiz. Derneğimiz 52’nci
yaşını kutlarken, ilkelerin
rehberliğinde çağdaş ve laik
düşünce sisteminden, aklın
ve bilimin yolundan ayrılmayacağımıza bir kere daha
söz veriyor, seni minnet ve
şükranla anıyoruz. Gözün
arkada kalmasın Atam’
sözleri yer aldı.
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Kuruluşumuzun 52’nci Yıl Dönümü Coşku ile Kutlandı

TED Ankara Koleji Mezunları Derneğimizin 52’nci Kuruluş yıl dönümü
sebebiyle düzenlenen kokteylde çeşitli dönemlerden mezunlarımız bir
araya geldi. Kolej-IN'de gerçekleştirilen gecede bir araya gelen Kolejliler, Derneğimiz kurucu üyelerinin
ve dönem başkanlarının kutlama
pastasını kesmelerinin ardından
Kolej Marşı'nı hep bir ağızdan
coşkuyla söylediler. Bundan tam
52 yıl önce, 1968 yılında kurulan
Mezunlar Derneğimizin; bu köklü
ve büyük ailenin bir üyesi olmaktan
duydukları gurur ve mutlulukla, hep
birlikte nice yıl dönümleri kutlamayı dilediler.

Esra Güleyüpoğlu'85, Haşmet Kasapoğlu'79,
Mustafa Güleyüpoğlu, Cengiz Bıçakcıoğlu'82
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Haşmet Kasapoğlu'79, Selda Bülbül'79,
Zeynep Sarıibrahimoğlu'79, Erhan Yalçın'79

Sibel Oğuzutku'89

Mehmet Suat Özbilen'64, Ahmet Çavuşoğlu'64
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Yasemin Polat'73

U. Necdet Akdaş'91

Deniz Demiryürek'87

Oğulcan Arıkan'10, Hazal Gürsoy'09
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Ali Utkan'82 - Cem Köse'79

Mine Ebru Savun'85,Suphi Yalçınkaya'82,Nil Yücesoy'85

Sarp Türk'12, Cansu Evren'12,
Selen Kantarcı'13, Canberk Yıldırım'13

Elif Yurddaş'15,
Sena Temurer'14, Itır Aylı'14

Pınar Canalp,
Sadakat Cömert'71

Çiğdem Özkan'80,
Duygu İnandık

Necdet Doruk'13,
Özdemir Gorman'14

Ülkü Sırmatel - Zeki Sırmatel'81

Altan Doğan'79-Esin Doğan
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Ertunga Önsoy'82

16

Duygu Aytaç'98

Cem Baltalı'79

Ayşe Altunkaynak'02-Gökhan Çağatay'04-Aslı Dal'89

Hande İlalan'96

Özlem Savaş'85, Deniz Karaboncuk'92

Berati Arısoy'65

Burçin Emin Pekalp'94
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Anıl Özyurt'89

Aysun Kavuncu'96

Erhan Yalçın'79

Bahar Açılmış'86 - Alara Açılmış'16

Mehmet Tümer'81, Aygen Tümer'81, Cem Tümer'19

Esin Larçın'88, Başak Aydoğanlı'93,
Didem Çınar'89

Nurkan - Melih Zaim'81

Burcu Tezcan'88
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Mezunlar Derneği kurucularından Berati
Arısoy’65, Kolejli olmanın önemine vurgu yaparak, Kolej’in kız ve erkek öğrencilere kültür
ve bilgi birikimi anlamında çok şey kattığını
ifade etti.

Bülent Karaboncuk’62,
Kolejli olmanın birçok kapıyı açtığını aktararak, “Bu
güzellikleri bizden sonraki
nesillere iletmek. Bence en
güzel özet bu” dedi.

“Klasik bir şey
söyleyeceğim,
Kolejli olmak
ayrıcalık” diyerek
sözlerine başlayan
Ali Dalbay’69, her
bir Kolejli ile gurur
duyduğunu ve
böyle organizasyonlarda arkadaşları ile bir araya
gelmekten dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zehra Odyakmaz’67
Kolej’in özellikle meslek hayatında birçok kapıyı kendisine araladığını ifade ederek, “Kurduğum Dernekle iftihar ediyorum” dedi.
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Haşmet Kasapoğlu’79,
52’nci yıl coşkusunu bir arada yaşamanın verdiği gurura değinerek, “40 seneyi aşmamıza
rağmen hala birlikteyiz. Bu vizyon, bu birliktelik, bu paylaşımcılık, gerçekten her yerde rastlanacak bir şey değil. Biz, bu şansı yakaladık.
Her girdiğimiz ortamda, Kolejliler ile birlikte
olmak büyük onur” dedi.

Kolejli olmanın hayatı ifade ettiğini
aktaran Yasemin Polat’73, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:
“Buranın mezunu olmaktan, Atatürk’ün kurduğu bu okulda, onun
değerleri ile büyümekten, eğitim
almaktan gurur duyuyorum.”

Emre Günal’11, Kolej’den mezun olduktan sonra kendisine
pek çok kapının açıldığını aktararak, “Kolejli olmak benim
için büyük gurur” dedi.

Erhan Yalçın’79, Kolej’in, aile
kelimesinin karşılığı olduğunun
altını çizdi ve ekledi;“ Kolejli
olmak içinde;bir, yuva iki, aile
üç, camia dört, müthiş bir güven
duygusu barındırır.”
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Meşale Ekibi Görevi Devraldı

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 45. Olağan Genel Kurulu 9 Şubat 2020 Pazar günü TED
Ankara Koleji Vakfı Okulları Atatürk Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Katılımın yoğun olduğu günde, Meşale Ekibi görevi devraldı.
Göreve geldikleri gün itibariyle projeleri hızla gündeme alarak,
Kolej mezunlarının birlikteliği ve gücünü vurgulayacak işlere
imza atacaklarını anlatan TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Başkanımız Necdet Akdaş’91, “Olağan Genel Kurul öncesi hazır
olan planlamalarımızı ve projelerimizi artık devreye sokacağız.
Kolej ruhunu, birliktelik ve beraberliğimizle yeni nesillere de
aşılayacağız” dedi.

19

20

OKTAY ÜNSAL'93
ASIL ÜYE
Kolej-IN Komitesi Başkanı

SERKAN KÖSE'94 - ASIL ÜYE
Bilişim Teknolojileri
Komitesi Başkanı

SERHAT İPEK'92 - ASIL ÜYE
Sosyal Ağ ve Dönem Elçileri
Komitesi Başkanı

SEMA DAL'79
ASIL ÜYE
Kariyer Komitesi Başkanı

H.FUNDA DAĞDELEN'82
ASIL ÜYE
Kültür-Sanat Komitesi Başkanı

GÖKHAN ÇAĞATAY'04- ASIL ÜYE
Kurumsal İletişim
Komitesi Başkanı

M. OĞULCAN ARIKAN '10
ASIL ÜYE
Etkinlik Komitesi Başkanı

A.BATUHAN TUNCER '89
SAYMAN

ESRA GÜLEYÜPOĞLU '85
GENEL SEKRETER
K-İnsan Komitesi Başkanı

ASLI DAL '89 BAŞKAN YARDIMCISI
Coğrafi Elçiler Komitesi Başkanı /
65+ Üye Komisyonu Başkanı

U. NECDET AKDAŞ '91 - BAŞKAN
Proje Geliştirme ve Destekleme
Komitesi Başkanı

BİZDEN HABERLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

ELİF TECER'88
YEDEK ÜYE

ŞEBNEM SÜSLÜAY'86
YEDEK ÜYE

ÖZLEM SAVAŞ'85
YEDEK ÜYE

ALİYE EDA GÜR'95
YEDEK ÜYE

ALİCAN ERTAŞ'07 - YEDEK ÜYE
Hukuk Komisyonu Başkanı

KAAN ÇULCUOĞLU'09
(Ortaokul) - YEDEK ÜYE

ÖZGE ÇIRIKA'98
YEDEK ÜYE

BARIŞ ÇALIŞKAN'14
YEDEK ÜYE

DUYGU AYTAÇ'98 - YEDEK ÜYE
Sağlık Komisyonu Başkanı

AYŞE ALTUNKAYNAK'02
YEDEK ÜYE

MERVE NAZ ABANOZOĞLU'15
YEDEK ÜYE
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Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
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İ.BUSE İPKIRMAZ BAHÇECİTAPAR'13
YEDEK ÜYE

CANSU EVREN'12
YEDEK ÜYE

ARDA ÇAVDAR'04
YEDEK ÜYE

NİLÜFER ÇAKMAKLI'12
ASIL ÜYE

ALİ BENER'95
ASIL ÜYE

ŞEREF TOPKAYA'84
BAŞKAN

BİZDEN HABERLER

DENETİM KURULU Üyeleri

DENETİM Kurulu Yedek Üyeleri

OSMAN İMAMOĞLU'78
YEDEK ÜYE

ŞULE GÖKOĞLU'80
YEDEK ÜYE

BİROL ALTINAY'84
YEDEK ÜYE

DENİZ KARABONCUK'92
ASIL ÜYE

MELİH ZAİM'81
ASIL ÜYE

KORHAN PEREK'89
ASIL ÜYE

OSMAN BAHADIR ÖZDEN'78
ASIL ÜYE

ŞEBNEM AKİPEK ÖCAL'85
BAŞKAN
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DİSİPLİN KURULU Üyeleri

DİSİPLİN KURULU yedek Üyeleri
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HOBİ

Otomobil Koleksiyon Tutkusu
Turgut Özal'ı son yolculuğuna taşıyan ambulansın da arasında bulunduğu araba koleksiyonu ile
nostalji yolculuğuna çıkaran Gürsev Gür’89, araçların hikayesini ve koleksiyon parçalarını anlattı.
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Öncelikle sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?
1972 doğumluyum, '89 TED Ankara Koleji, daha sonra
ODTÜ Jeoloji Mühendisliği ve Bilkent MBA mezunuyum.
Evli ve 3 erkek çocuk babasıyım. Çocuklarımın biri TED
Ankara Koleji mezunu ve ODTÜ Petrol Mühendisliği
öğrencisi, diğerleri TED Ankara Koleji Lise ve Orta öğretim
öğrencileri. Ben de faaliyet alanı inşaat ve taşımacılık olan
aile şirketimizde çalışmaktayım.
Koleksiyonlarınızla nostalji rüzgarı yaşatıyorsunuz…
Nasıl başladı koleksiyon tutkunuz?
Otomobil tutkusu bana babamdan geçti. Babam da
otomobillere çok meraklı ve otomobil konusunda çok
bilgilidir. Benim de otomobillere o kadar merakım vardı ki,
Bilkent’te master tezimi Türk Otomotiv Endüstrisi üzerine
yazmıştım. Otomobillerin hem kendileri hem de tarihleri
ve hikayeleri her zaman ilgimi çekmiştir. Onun için yaklaşık
30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek makamlarına
hizmet vermiş olan makam arabalarını topladık. Bunların
hepsini direkt olarak devlet ihalelerinden açık arttırma ile
satın aldık.
Turgut Özal'ı son yolculuğuna taşıyan ambulans gibi
çok önemli koleksiyon araçlarınız var… Araçlarınızın
hikayelerini ve koleksiyonunuzun parçalarını anlatır
mısınız?
Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal
ve Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı olarak kullandığı
tüm makam arabaları koleksiyonumuzda bulunmaktadır.
Bu araçların simgelediği devletin en yüksek makamının

gücü beni her zaman cezbetmiştir. Cumhurbaşkanlarımızın otomobilleri arasında, dünyada sadece devlet
başkanları ve ünlüler için toplam 304 adet üretilmiş olan
Mercedes 600 Pullmanlar da bulunmaktadır. 600 Pullmanların biri 1969, diğeri 1977 modeldir. Ayrıca ağırlıklı olarak
Kenan Evren tarafından kullanılan 1985 Mercedes 500
Trasco Limuzin de koleksiyonumuzdadır. Sayın Demirel’in
1994 Cadillac Fleetwood Limuzini de koleksiyonumuzda ve
sadece 5000 mildedir.
Bu araçlar Türkiye Cumhuriyeti’nin 40 yılına en yüksek
seviyeden şahitlik etmiş araçlardır. Şöyle ki; Sayın Fahri
Korutürk’ün 1973 yılında Boğaziçi Köprüsü’nden ve Sayın
Turgut Özal’ın 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ilk kez geçmiş olduğu araçlar da koleksiyonumuzun parçalarıdır.
Sayın Süleyman Demirel tarafından 1973-1980 yılları
arasında Adalet Partisi Genel Başkanı makam aracı olarak
kullanılan ve 1980 İhtilali’nde el konulup, daha sonra Sayın
İhsan Doğramacı’ya YÖK Başkanı aracı olarak tahsis edilen
1973 Buick Electra da koleksiyondadır.
Sayın Özal’ın eşi Semra Hanım’ı yanına alıp, bizzat
direksiyona geçtiği ve 240 km hız yaptığı BMW 750IL de
koleksiyondadır.
Devlet Bakanımız ve Bilkent’te hocam olan Sevgili Kamran
İnan’ın 1978 Chevrolet Caprice Classic ve Sayın Özal’ın
Başbakan yardımcılığı döneminde kullandığı 1982 Buick
Park Avenue da koleksiyonumuzdadır.
1992-2003 yılları arasında TBMM Başkanları tarafından
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kullanılan Mercedes 560 SEL ve Yemen Arap Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi’nin makam aracı 1980 Cadillac
Fleetwood da koleksiyonumuzdadır.
Ayrıca Dışişleri Bakanlığı ve Orman
Bakanlığı makam araçları da mevcuttur. Bir diğer aracımız da Nisan
1993’te rahmetli Cumhurbaşkanımız
Turgut Özal’ın Hacettepe Hastanesi’ne götürülürken içinde vefat ettiği
araçtır.
1988-2014 yılları arasında TBMM’ye
hizmet vermiş olan servis aracı Mercedes O302 Otobüs de koleksiyonda
yer almaktadır.
-Hiç unutamadığınız bir anınızı
bizimle paylaşır mısınız?
1988 yılında Ankara Koleji öğrencisiyken, Ziya Gökalp Caddesi’nden
Atatürk Bulvarı’na arkadaşlarımızla
yürürdük. Bu esnada tam önümüzden Sayın Özal, İngiltere Başbakanı
Margaret Thatcher ile 1985 model
Lincoln Towncar Limuzin ile geçmişti.
Yıllar sonra 2001 yılında bu aracı da
koleksiyonumuza kattık.
Bir diğer anım da; 2012 yılında Cum-

hurbaşkanlığı Yüksek Denetleme Kurulu üyelerinin bizzat gelerek, Sayın
Özal’ın içinde vefat etmiş olduğu 1970
model Mercedes ambulansı bizim
garajımızda incelemeleridir.
Başka bir anı ise, elimizde bulunan
Chevrolet Blazer K-5 araca yedek
parça olabileceğini düşündüğümüz
için, bir adet yarısı yanmış Chevrolet
Pikap satın almıştık. Daha sonra bu
aracın önceden ABD Büyükelçiliği’ne
ait olduğunu ve içinde bir Amerikan
subayının bombalı suikast sonucu
öldürüldüğünü öğrendik.
-Son olarak eklemek istedikleriniz
nelerdir?
2006 yılında Türkiye Elektrik
Kurumu tarafından Isparta’da açık
arttırma usulü satılan 1952 model
Federal marka bir çekici kamyon
satın aldık. Daha sonra bu aracın
1953 yılında Atatürk’ün naaşının
Etnografya Müzesi’nden Anıtkabir’e
nakli esnasındaki kortejde görev
aldığını öğrendik. Bu bilgi, bu aracın
kıymetini bizim gönlümüzde paha
biçilmez kılmıştır.
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Meşale Ekibi Yeni Döneme Hazır
TED Ankara
Koleji Mezunları
Derneği 45.
Olağan Genel
Kurulu sonrası
görevi devralan
Meşale Ekibi
çalışmalarına
hızla başladı.
Derneğimizin
mevcut
çalışmalarına
ve yeni dönem
planlamalarına
dair her şeyi
Başkanımız
Necdet
Akdaş’91,
anlattı.
Önceki dönemde Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiğiniz TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim
Kurulu’nun, yeni dönemde Başkanı olarak göreve
geldiniz. Kurul üyeleriniz, Komiteleriniz, hedefleriniz ve motivasyonlarınız hakkında neler söylemek
istersiniz?
Nesilden nesile Kolej ruhunu aktaran bir ailenin ferdi olarak, öncelikle, TED Ankara Koleji Mezunları Derneğimizin
yeni dönem Başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum.
Geçtiğimiz dönemde, Başkanımız Yasemin Polat Hocam
ve değerli arkadaşlarımla birlikte çalışma mutluluğuna
eriştim, kendilerine emeklerinden ve başarılarından
dolayı gönülden teşekkür ediyorum.
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Şubat ayında Genel Kurul’da aldığımız görevi yerine
getirmek üzere; okulumuza gönülden bağlı, tecrübe
ve bilginin, dinamizm ve verimlilikle birleştiği, pek çok
farklı dönemden ve uzmanlık alanından gelen yepyeni bir
ekiple karşınızdayız. Komitelerimizi oluşturduk; fark yaratacak ve fayda sağlayacak projelerle, özverili ve hedef

odaklı bir şekilde çalışmalarımıza başladık.
Göreve başladıktan kısa bir süre sonra maalesef salgın
dolayısıyla, Derneğimizin de içinde yer aldığı sosyal
tesisimiz Kolej-IN’in kapılarını kapatmak zorunda
kaldınız. Yola yeni çıkmışken bu yaşananlar size neler
hissettirdi? Bu beklenmeyen ve zorlu engel ile nasıl
başa çıktınız? Bu yıl Mezunlar Balosu ve Kuru Fasulye
Günü için planlarınız nasıl değişti?
Evet, maalesef tam projelerimizi bir bir hayata geçirmeye başlamışken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi
süreci başladı. Elbette önceliğimiz, üyelerimizin ve
çalışanlarımızın sağlığıydı; Bakanlık genelgesini takiben
Kolej-IN’in kapılarını kapattık, personelimiz ise, sunduğumuz teknik destekle ev-ofis çalışma uygulamasına
geçti.
Mezunlar Balosu ve Kuru Fasulye Günü için tüm planlarımızı 2021 yılına ertelemek zorunda kaldık, bundan dolayı
da büyük üzüntü duyduk çünkü her yıl Haziran ayının ilk
haftasında gerçekleştirdiğimiz bu birliktelikten, yıllarca
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birbirini görme fırsatı bulamayan Kolejlilerin bir araya
gelmelerine vesile olmaktan bizler de büyük mutluluk
duyuyorduk.
Herşeye rağmen sürecin moralimizi bozmasına izin vermedik, tam tersine bu kriz sürecini çok iyi şekilde yöneterek, bir yandan kapalı kaldığı süre zarfında Kolej-IN’de
tadilat ve yenilemeler yaptık, diğer taraftan Derneğimiz
sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdiğimiz canlı yayınlarla, konusunun uzmanı çok değerli Kolejlilerle sohbet
etme ve değerli bilgiler edinme fırsatını yakaladık.
Özellikle pandemi sürecinde hayata geçirmiş olduğunuz bilgisayar kampanyası ve sağlık çalışanlarına
yönelik kampanyanız büyük ses getirdi. Nasıl yola
çıktınız? Nasıl dönüşler aldınız?
Süreç hepimizin maddi ve manevi zor günlerden geçmesine neden oldu, olmaya da devam ediyor. Ama bildiğim
bir gerçek var ki; biz Kolejliler her zaman birbirimize
destek olur, doğru olanı yaparız. Kolejli sağlık çalışanlarımızın, talep yoğunluğu nedeniyle standartlara uygun
yeterince maske temin edemediği bilgisi gelince, hemen
harekete geçtik; önce Derneğimizin katkısıyla daha son-

ra da çağrımıza cevap veren mezunlarımızın bağışlarıyla,
USHAŞ A.Ş.’den toplamda 4.500 adet FFP2 standardında maske aldık ve mezun sağlık çalışanlarımıza kargo ile
teslim ettik.
Salgın dolayısıyla 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı
getirildiğinde ise, bu kapsamda yer alan üyelerimizi aramaya başladık, bir ihtiyaçları, bir istekleri var mı öğrendik, temin ettik, ulaştırdık. Hepimizin gönlüne dokunan
bir çalışma oldu, vesilesiyle yepyeni dostluklar kuruldu.
Parçası olmaktan onur duyduğumuz bir diğer proje de,
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin uzaktan eğitim sürecinde tüm çocukların eşit hak ve fırsatlara sahip olması
düşüncesiyle başlattığı bilgisayar kampanyası oldu.
Sadece Ankara ile sınırlı kalmadık; hem yurt içinden hem
de yurt dışından çağrımıza cevap veren mezunlarımız
tarafından satın alınan 115 adet yeni masaüstü bilgisayarı Belediyeye teslim ettik.
Belirsizliklerle dolu olan ve evde kalmak zorunda kaldığımız günlerde, konusunun uzmanı pek çok Kolejli’den
bizlerle bilgi paylaşmalarını istedik, sosyal medya canlı
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yayınlarımızda sağlık başta olma üzere, ekonomi, eğitim, iş dünyası ve daha pek çok konuda değerli konuklar
ağırladık, bizlerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına
vesile olduk. Kolej-IN’in spor hocalarından egzersiz videoları istedik, evde kaldığımız dönemde de spor yapmaya
devam ettik.
Tüm bunları düşününce gönül rahatlığıyla, Kolejliler
olarak ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ dedik.
birliktegucluyuz.kolej.org.tr web sitemizi oluşturduk.
Kolej-IN’de de bu sıkıntılı süreçten bir fayda yaratarak
çıkmayı başardınız; çeşitli tadilatlar ve renovasyon
çalışmaları yapıldı. Tam olarak neler yapıldı?
Krizin fırsata dönüştüğü en önemli alanlardan biri de,
Kolej-IN sosyal tesisimiz oldu. Kapalı kaldığımız süre
zarfında yeni tasarım ürünler de ekleyerek Kolej-IN
Dükkanı açtık, yeni Pilates salonumuz ve açık havada
spor yapmaya imkan veren Stüdyo Bahçe, Beach Volley
alanlarımız eklendi, çocuk oyun alanı, lobby, Vitamin Bar,
Teras Bar, masaj odası, duş alanları yenilendi. Başka pek
çok alanda da gerekli tadilat ve renovasyon çalışmaları
yapıldı.
En keyifli gelişmelerden biri de yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kolej-IN Açık Hava Sineması oldu.
Sıcak yaz gününün yorgunluğunu atmak için birebir bir
mekân haline geldi.
Yeni dönemde ne gibi koruyucu önlemlerle açıldı
kapılar?
Covid- 19 tedbirleri doğrultusunda gerekli hijyen ekipmanlarının alımı ve işaretlemeler yapıldı. Düzenli dezenfeksiyon sistemi kuruldu. Klima santralleri %100 temiz
hava beslenmesi tadilatı yapılarak, filtre değişimi ile
ilaçlama yapıldı. Açılışı itibariyle Kolej-IN gönül rahatlığıyla spor yapabileceğiniz, havuza girebileceğiniz, adeta
eviniz kadar güvenle vakit geçireceğiniz bir yer oldu.
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Kapılar yeniden açılıyor demişken, Genel Kurul’da
alınan bir kararla 31 Aralık 2009 tarihinden önceki
tüm aidat borçlarının affı gerçekleşti. Bu kararla neler
hedeflendi?
En büyük arzumuzun mümkün olduğunca çok mezunumuza ulaşmak olduğu bir gerçek. Geçmişte çeşitli
sebeplerle üyelikten ayrılan mezunlarımızı da yeniden
kazanmak istiyoruz. Bu kararla, 10 yılı aşmış 31.12.2009’a
kadar olan eski borçları affedilen üyelerin sadece giriş
aidatıyla yeni üye olarak alınması mümkün oldu.
Ek olarak, aidat borcunun 3 yıl boyunca üst üste ödenmemesi sebebiyle tüzüğümüz gereğince üyeliği düşen
veya istifa eden üyeler için de, eski borçlarını ödemeleri kaydıyla giriş aidatının 1.-TL olarak uygulanmasına
imkan sunuldu.

Dönem Elçisi Seçimleri hakkında neler söylemek
istersiniz?
Dediğim gibi mümkün olduğunca çok mezunumuzu Derneğimizin ve Kolej-IN’in üyesi olarak görmek en büyük
isteğimiz. Diğer taraftan üye olmasalar bile, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, etkinliklerimize katılabilirler. Özellikle şu sıcak yaz günlerinde Kolej-IN’de, ister
çimenlerin üzerinde ister havuz başında ister terasta,
mezunlarımız birlikte keyifli vakit geçirebilir, dinlenip,
ferah bir nefes alabilirler.
Dönem Elçileri Projesi işte bu açıdan da önemli, kendi
döneminde arkadaşlarıyla yakın iletişim içinde olan
elçilerimiz hem Derneğin çalışmalarından, etkinliklerinden onları haberdar edecek, hem de bilgi akışı sayesinde
mezunlarımızın desteğimize ihtiyacı olduğu noktada
onların yanında olabileceğiz. 5 Temmuz’da sonuçlanan
Dönem Elçisi seçimlerinde, 57 dönemde toplamda 146
elçimiz görev aldı, aramızdaki bağın her geçen gün daha
da kuvvetlendiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor.
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57 DÖNEMDE 146 ELÇİ
GÖREV BAYRAĞINI TESLİM ALDI
Dönem arkadaşları ile Derneğimiz arasında köprü kurması amacıyla gerçekleştirilen, her dönemin
kendi elçisini seçtiği Dönem Elçileri Seçimi 5 Temmuz’da gerçekleştirildi.
2020-2022 seçimleri sonucunda 146 dönem için toplamda
57 elçi görev bayrağını teslim aldı. Dönem Elçileri Seçimi
sonuçlarının mezunlara hayırlı olması temennisinde bulunan
Dernek Başkanımız Necdet Akdaş’91 “Derneğimize üye olsun
ya da olmasın kendi dönemindeki arkadaşlarıyla planlı, sürekli, sistematik iletişim kurulmasını ve karşılıklı olarak iletişimin
güçlendirilmesi görevini gönüllü olarak üstlenen Dönem Elçilerimizin seçimlerini tamamladık. Aday olarak seçim sürecine

vermiş olduğunuz destek ve katkılarınız için teşekkür ederiz.
İnanıyoruz ki, seçilmiş olan Dönem Elçilerimiz, Derneğimiz
ile mezunlarımız arasındaki dayanışmaya çok büyük katkılar
sağlayacaklardır. Her dönemin elçisi, o dönemin sesini bize
duyurmalıdır. Bu durum dayanışma temelimize katma değer
sağlayarak, mezunlarımızla Derneğimiz arasında kuvvetli
bir bağ kurulmasını sağlayacaktır. 57 Dönemde 146 Dönem
Elçimizle, Derneğimiz daha da güçlenecektir” dedi.

2020-2022
Dönem Elçİlerİmİz

DÖNEM ELÇİLERİ
1960 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1961 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Osman Özer Özkan
Rifat Börekçi

Ayşe Yeşim Akduman

1967 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1968 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Nuran Nevşehirli
Ahmet Hamdi Beştaş

Abdullah İlhan Göğüş

1969 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1970 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1971 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Ali Aydan Aktav

Abdulkadir Alpay
Alime Begümşen Ergenekon

Gülçin Cömert

1972 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1973 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1974 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1957 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Yener Ergüven
1966 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Teoman Özağ
Şevket Baran Asena
Duygu Anapa

Azmi Kişnişci
Mehmet Kurtuluş Ergin
Esma Nilgün Kaynaroğlu

1975 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Sibel Özkın
Hüseyin Üstün Çelik

Cem Güngör

1976 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Arzu Algan
Önder Alpay
İsmet Eser Mutlu

Sema Sengül Arıkan
Serpil Evrensel
Haşim Ata Maden
1977 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

H. Sami Ender Başaran
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1978 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1979 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1980 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Reha Kurtuluş
Sadi Altınok
Talü Ahmet Tanyeloğlu

Hatice Nazlı Taşpınar
Mustafa Devrim Yalçın
Nuray Güner

Can Karaburçak
İnanç Ahmet Çağlayan
Durdu Murat Atak

1981 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1982 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1983 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Ertunga Önsoy
Pınar Eryurt
Ali Nazım Demir

İlhan Cengiz Bıçakcıoğlu
Uğur Boz
Alev Coşar

Zeynep Ferahi Yıldız
Emine Barış Aybay

1984 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Ali Galip Mısırdalı
Lale Burkutoğlu
Hüseyin Sait Sargın

1985 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Burak Saib Emcan
Aylin Tazeler
Özlem Adıyaman

1986 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Funda Taylan
Meltem Fethiye Girgin
Ayşe Hilal Erdoğan

1987 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1988 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1989 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Murat Selçuk Salihoğlu
Ahmet Büyükhanlı
Ayşe Esra Akıncı

Ayşe Şener
Demirhan Şerefhan
Mustafa Korkut Yazan

İlksen Hilal Tanrıkut
Özgür Aslan
Utku Seçkin

1990 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Ayhan Taylan Ahıskal
Selin Alataş
Esat Mete Kılıçlı

1991 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Tümer Arıtürk
Zehra Meriç Eraydın
Hakan Sahillioğlu

1992 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Aydan Akyüz Özdemir
Kemal Bahçecitapar
Ekin Yiğit

DÖNEM ELÇİLERİ
1993 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1994 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1995 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Burçak Arhun
Ozan Saim Omay
Deniz Şenelt Kalelioğlu

Tülgün Bıçakcıoğlu Üstel
İsmail Akyol
Esra Alptekİn

Ayşe Ceren Koçoğlu
İlhan Araç
Ceren Öztürk

1996 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1997 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

1998 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Başak İlisulu
Hande Coşkun
Barış Gerçeker

Emre Gürkan
Zerçin Anı Zorluoğlu
Reşat Gökhan Basan

İhsan Fırat Kaya
Ender Canan Adan
Veysel Sinan Yüzbaşı

1999 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2000 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2001 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Onur Akman
Gökhan Sezer Türktan
Ahu Kıra

Begüm Coşkun
İkbal Açelya Altan
Faik Sertel Seçer

Yasemin Duran
Zeynep Or Bektaş
Onur Sözeri

2002 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2003 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2004 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Alpertunga Çiçek
Cem Çamur
Yaşar Subutay Peker

Oluş Kibar
Zeynep Özgür

Faruk Gürsel Koçak
Hüseyin Erdem Akın
Eymir Adnin Özcan

2005 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2006 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2007 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Ezgi Pekşen

İbrahim Aykut Türkmenoğlu
Sıtkı Burak Yağız Çörtoğlu
Mahmut Ardıç

Baran Ünyazıcı
Deniz Şen
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2008 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Ege Turhan
Batu Cem Bal
2011 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Servet Sertan Bilgi
Faruk Bahçecitapar

2009 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Pınar Sakaryalı
Asena Çeltikçioğlu Arslan
Aysu İlhan

2012 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Irmak Tuğcu
Berke Artan
Elif Demirel

2010 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Deniz Can
Burak Boz
İbrahim Anıl Durmaz

2013 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ
Aslı Sözeren
Tolga Bayamlıoğlu
Ayça Öztürk

2014 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2015 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2016 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Merve Üçtaşlı
Ege Gazioğlu
Ahmet Çelebi

Orkun Uysal
Kaan Özçelikkale
Can Ergün

Yağız Kutay Işık
Ege Güler
Yaşar Bora Togo

2017 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2018 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

2019 Dönemİ
Mezunları Dönem
Elçİlerİ

Efe Sözer
Doğa Su Atasay
Berk Artun Tanrıverdi

Mert Demirbüken
Ece Mavıoğlu
Batu Doğru

Eris Ülgen
Ateş Fettahoğlu
Melishan Saraylı

BİZDEN MUTLU HABERLER

Yunus Nadi Ödülü Göğüş'e
Gazeteci Yunus Nadi'nin adını
yaşatmak için 1946'dan itibaren
verilen Yunus Nadi Ödülleri'nin bu
yılki sahipleri açıklandı.
TED Ankara Koleji Mezunlarımızdan yazar Gül Zeynep Göğüş'71,
"Işık Ülkesinden" adlı kitabı ile
Yunus Nadi Ödülü'ne layık görüldü.
Mezunumuzu başarısından dolayı
tebrik ediyoruz. Gururluyuz.

Gururumuz F. Nurhan Özdemir Acar’80
Mezunlarımızdan F. Nurhan
Özdemir Acar’80 yaptığı çalışmalar ile “Tıp Bilimine Yön Veren
100 Türk Bilim İnsanı” listesine
girmiştir. Prof. Dr. Nurhan Özdemir Acar aynı zamanda TÜBİTAK

tarafından yayınlanan “Bilimsel
Çalışmalarıyla Öne Çıkan Türk
Bilim Kadınları” listesinde de yer
almıştır. Mezunumuzun başarısını kutluyor; kendisiyle gurur
duyuyoruz.

Emre Köksal’92 Yılın Mucidi Ödülü’nün Sahibi Oldu

34

DAtAnchor siber
güvenlik şirketi kurucusu ve CEO'su’92
mezunumuz C.Emre
Köksal 2019 BizTech
ödülleri kapsamında
kurucusu olduğu
şirketinin geliştirdiği
şeffaf veri şifreleme
sistemiyle "Yılın
Mucidi" ödülünü kazandı. Mezunumuzu
başarılarından dolayı
tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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Selin Sayek Böke'89 Gururlandırdı
Ilgın Özdemir
Yazgan’00’ın
Başarı Hikayesi
Dünya ile Buluştu

TED Ankara Koleji '89 senesi mezunlarımızdan Selin Sayek Böke,
AKPM toplantılarında Avrupa Sosyal Şartı Alt-Komisyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi Yeşiller Grubu Birinci
Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Mezunumuzu tebrik eder
başarılarının devamını dileriz.

Mezunlarımızdan Ilgın Özdemir Yazgan'00,
İngiltere Eski Başbakanı Tony Blair'in eşi
Cherie Blair tarafından, Dünya Ekonomik
Forum'una konuşmacı olarak davet edildi.
Cherie Blair'in kurduğu vakıfta 12 ay boyunca girişimcilik eğitimi alan mezunumuz,
Davos'ta kendi başarı hikayesini dünya ile
paylaştı; hikayesi başka kadınlara örnek oldu.
Mezunumuzun başarısını kutluyor; kendisiyle
gurur duyuyoruz.

Volkan Bozkır'67 Birleşmiş Milletler
Genel Kurul Başkanlığı'na Seçildi

Mezunlarımızdan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi
Volkan Bozkır'67, Birleşmiş Milletler 75'nci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilmiştir. Bu başarısı ile Türkiye'den Birleşmiş Milletler
Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen ilk isim olmuştur. Mezunumuz
Volkan Bozkır'67'yi tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını
diliyoruz.
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Ayşe
Aldemir’95
Sakıp Sabancı
Müzesi
Koleksiyon
Yöneticisi

Covid-19 Sürecinde Müzeler
Türkiye’de ve dünyada salgının yayılma hızınının artmasıyla, Mart ayında müzeler de kapılarını ziyaretçilere
kapattı, sergilerini durdurdu. Türkiye’de Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı devlet müzeleri ile özel müzeler de,
Mart ortasından itibaren ziyarete kapandı. Sakıp Sabancı
Müzesi’nde Ocak ayında açılışı yapılmış ve 2020’nin önemli
sanat olaylarından biri olan Marina Abramović sergisi de,
pandemi sonrasında yeniden açılmak üzere kapanan sergilerden biri oldu.

Salgın nedeniyle yaşanan ve yaklaşık 3 aya yakın bir süre
boyunca devam eden karantina sürecinde müzeler, sahipleri oldukları koleksiyonları, geçmişte yaptıkları büyük sergilerini, yetişkinlere ve çocuklara yönelik eğitim programlarını, konser, film ve tiyatro gösterimleri ile konferanslarını
dijital ortama taşıdı. Geçtiğimiz 10 yıl boyunca, Türkiye’deki
ve dünyadaki müzecilik dünyasının temel konularından biri
olan dijitalleşme hareketi sayesinde, arşivlerini dijital ortama taşımış olan müzeler, bu karantina sürecine de hazırlıklı
yakalanmış oldular.

mesajını ileten hashtagler açtı. Moma #MuseumFromHome, Metropolitan Müzesi #METanywhere; Sakıp Sabancı
Müzesi #evdeSSM, Pera Müzesi #evdeperamüzesi, İstanbul Modern #istanbulmodernevde hashtagleriyle ziyaretçilerine ulaştı. Müzelerin sosyal medya hesaplarının takipçi
sayıları hızla arttı.
Haziran ayı itibarıyla ise, dünyadaki sanatseverler fiziksel
olarak müzeleri ziyaret etmeye başladı. Türkiye’de ise,
Haziran ayının ortasında müzeler kapılarını ziyaretçilerine
açıyor. Müzecilik dünyası bu süreç vesilesiyle, dijitalleşmenin gerekliliğini bir kez daha kavramış oldu. Önümüzdeki
süreçte, dijitalleşme çalışmalarına ağırlık verileceği anlaşılıyor. Öte yandan kültür ve sanat dünyası, hiçbir sanal müze
ziyaretinin, orijinal bir sanat eserinin karşısına geçmenin
yerine geçemeyeceği konusunda hemfikir.

Salgın döneminde Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na
bağlı 13 müze, https://sanalmuze.gov.tr adresinde ziyarete
açıldı, bir milyondan fazla ziyaretçi sanal ziyaret gerçekleştirdi. İstanbul Modern, “Pandemi Günlerinde Fotoğraf”
başlıklı bir çevrimiçi sergiyi internet sitesinde ziyaretçilerine sundu. Sakıp Sabancı Müzesi, geçmişte yaptığı ve
kitlesel ziyaretçi sayısını ağırladığı “Picasso İstanbul’da” ve
“Dali İstanbul’da” başlıklı sergilerini, sanatseverlerle bu kez
dijital ortamda yeniden buluşturdu. Aralarında The British
Museum, The Guggenheim Museum, Musee d’Orsay, Rijksmuseum, Gallerie degli Uffizi’nin de bulunduğu pek çok
dünya müzesi de, https://artsandculture.google.com adresinden, sergi ve koleksiyonlarını paylaşmaya devam etti.
Musée du Louvre da, zengin koleksiyonlarını sanal ortama
taşıdı ve 71 günde ulaştığı ziyaretçi sayısı 10 milyonu aştı.
37
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Egemen
Büyüktanır’14
Ankara
Devlet Tiyatrosu
Sanatçısı

Perdelerin
Arasından
Açılan
Dünya
Pandemi süreci ve bu sürecin tiyatroya etkilerinden bahsetmeden önce Kolej’in bendeki yeri ve tiyatroya başlayışım üzerine birkaç şey söylemek istiyorum; tiyatroyla
tanışmam TED Ankara Koleji sayesinde oldu. Orta birdeyken okulun Tiyatro Kulübü’ne girmem ve o zamanlar Devlet
Tiyatrosu sanatçısı olan Volkan Duru yönetiminde Haldun
Taner’in Keşanlı Ali Destanı oyununu sahneye koymamız,
bu işi meslek olarak yapmaya karar verdiğim ilk andı diyebilirim. Hani “sahne tozu yutmak” diye bir deyim vardır ya, o
gerçekten doğru.
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Çocukluğumdan beri tiyatrodan neredeyse hiç uzak
kalmamış bir insan olarak - ki bu sene rol aldığım Ankara
DT yapımı ‘Maskeliler’ normalin de üstünde bir tempoyla oynanmaktaydı - iki buçuk aylık bu duraklama süreci,
bana gerçekten çok değişik hissettirdi. Sanki çok yakın bir
arkadaşımı kaybetmişim gibi, aslında çok yakınmış ama bir
o kadar da uzaklaşmış gibi… İlk şokun ardından şöyle bir
dönüp bakınca, bu “durup düşünme” döneminin aslında çok
da fena olmadığını söylemek de mümkün. Bazen o kadar
alışıyoruz ki bazı şeylere; hayatın hızına, geçip giden zamanın içindeki koşuşturmaya. Bazı şeyler sıradanlaşıyor, sanki

hiç gitmeyeceklermiş gibi, hep yanımızda olacaklarmış gibi.
Hepimizin “keşke”leri var bu hayatta. “Keşke ona sevdiğimi
söyleseydim” mesela. Ama atlıyoruz, zaman geçip gidiyor
ve biz durup düşünmüyoruz. Bu pandemi belki de en çok
bunu öğretti bize; durabilmeyi. Tiyatro tabii ki yapılamazdı
bu dönemde, çünkü bu süreç tiyatronun tabiatına aykırıy-
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dı. Bir oyuncu insanın, bir seyirci insanla birebir kurduğu
etkileşimdi tiyatro, mekânı da aşkın bir sanattı elbet; ama
dijitalleşme sadece onun bir kopyasını sunabilirdi seyirciye. Ve öyle de oldu. Doğaldır ki, üretmeye devam etmek
isteyen tiyatro emekçileri bu süreçte çeşitli yollar aradı;
kimisi internet üzerinden oynadı oyunlarını, kimisi oyun
arşivini açtı. Kimisi tiyatro üzerine söyleşiler yaptı, kimisi
düşüncelerini dile getirdi. Kimisi ise, durdu. Durup geçmesini bekledi.
Bir seyirci olarak söyleyebilirim ki, National Theatre,
Shakespeare’s Globe, Berliner Ensemble, Schaubühne gibi
muazzam tiyatroların oldukça başarılı prodüksiyonlarını
izleyebilmek, bizim için çok büyük bir şanstı. Schaubühne
yapımı, Thomas Ostermeier rejisinden izlediğim Hamlet ve
Richard III başta olmak üzere, bu oyunlar hem bir seyirci
olarak beni çok etkiledi hem de bir tiyatro insanı olarak
ufuk açıcı niteliktelerdi. Görsel arşivlerin açılması bu yönden çok iyi bir karardı; ama bu, tiyatronun devam ettiğinin
bir göstergesi değildi, eminim ki arşivini açan ustalar da
biliyordu tiyatronun bu şartlarda var olamayacağını; biraz,
çok az beklemek gerektiğini. Çünkü tarihin bize öğrettiği
bir şey vardır: Tiyatro ne olursa olsun kendine bir çıkar yol
bulur. Yine öyle olacak, küllerinden doğacak insanlık tarihi
kadar yaşlı bu Anka kuşu. Ama biraz zaman, biraz soluklan-

mak gerek. Yenilere yer açabilmek, yeniden güçlenebilmek
için. Tiyatroyu dijitalle birleştirmek için çaba sarf eden
emekçilere de saygı duyuyorum elbet, zira bu eylemler en
temelinde tiyatroya olan büyük sevgiden kaynaklanıyor.
Tabii ki başka birçok faktör daha var, bunlardan ilk akla
gelen ekonomi belki de. Özel tiyatroların hali pandemiden
önce de iyi değildi, şimdi işler daha da karıştı. Bu dönem,
özlemini duyduğumuz dayanışma ruhunu da yeniden
tetikledi ve umarım uzun vadede de bu dayanışma hali,
meyvelerini vermeye devam edecek. Bu noktada devletin
desteği de oldukça önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığı
çeşitli yardım paketleri açıkladı ama maalesef şu an için bu
planlamalar çok da yeterli görünmüyor. Yine de söylüyorum, üstüne basa basa: Tiyatro her yerde, her dönem, her
şekilde var olmuştur ve de olacaktır. Bu geçirdiğimiz süreç
durup düşünmeye, hayal kurmaya fırsat tanıdı. Bu fırsatı
olumlu değerlendirenlerimiz eminim ki çok daha güzel
işlere imza atacak ve bizler sahnelerde yeniden sizlerle
buluşacağız. Şimdilerde duyuyoruz haberleri; temmuzda
açılacak deniyor tiyatrolar, açık hava etkinlikleri planlanıyor
yavaş yavaş. Buluşacağız, az kaldı.
Sözlerimi Ophelia’nın sözleriyle tamamlayayım: “Elbet bir
gün düzelir her şey. İnsan sabırlı olmalı.”
Sevgiyle, umutla.
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KÜLTÜR-SANAT

Dansın Büyüsü
Mert Aksu’07

Freelance
Koreograf-DansçıEğitmen-Oyuncu

Küresel pandeminin bütün dünyayı esir aldığı bu günlerde, tedarik ve dağıtım zincirleri gibi hayatın devamlılığını
sağlayan sektörler hariç birçok sektör durma noktasına
geldi, hatta bazıları ne yazık ki tamamen durdu. Bu küresel
salgından en çok etkilenen ve faaliyetlerinin bir bıçak gibi
kesildiği sektörlerden birisi şüphesiz sanat sektörü oldu.
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Bu süreçte tüm sektörlerin hayatta kalmak için yeni “düzene” uyum sağlaması tabii ki gerekliydi. Sanat dünyası
da bu anlamda uyum sağlamak adına yeni tür organizasyonlar ve paylaşımlara yöneldi. Ülkemizde de İzmir ve
İstanbul’da temsil yapan dünyaca ünlü Netherlands Dance
Theater (NDT), kendi oluşturdukları “NDTV” isimli internet
sitesinde daha önce yapmış oldukları temsillerin kayıtlarına
ve yaratım sürecinde koreograflarla yapılan röportajlara
yer verdi. Böylece hem NDT gibi, çağdaş dansta dünya

standartlarında iş yapan bir topluluğun temsilleri tüm
dünya ile paylaşıldı hem de bu eserleri yaratan koreografların yaratım sürecinde işe olan yaklaşımları, hayal dünyaları
ve fikirleri hakkında bilgi edinildi. NDT, yine kendi bünyesindeki dansçıların evde kaldığımız günlerden esinlenerek
yarattıkları kısa koreografilerin canlı olarak sergilendiği bir
online temsil düzenledi ve ismine “NDT Switch Streams”
adını verdi. Topluluğun bu canlı yayınlarının takibi NDT’nin
Instagram ve Facebook hesaplarından yapılabilir.
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Tabii ki sanatın “online” hale gelmesi ile canlı yapılan dans festivalleri de yeni bir düzene girdi. Yine Hollanda temelli Cinedans isimli
kuruluş, normalde canlı olarak yaptığı dans sineması etkinliğini online hale getirdi. Bu kapsamda, bu sene yapılması planlanan ancak
iptal edilen festivalde gösterilmesi planlanan dans filmlerini birer
hafta arayla kendi siteleri üzerinden online olarak yayınladı. Böylece
festival, pandemi sebebiyle sekteye uğramadan “bir şekilde” devam
etmiş oldu.
Bunun haricinde bazı dünyaca ünlü koreograflar kendi eserlerini
süreli/süresiz olarak internete yükleyip, video bağlantı linklerini
kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak bütün dünyanın ilgisine sundular. Aralarında Damien Jalet, Sidi Larbi Cherkaoui, Garrett
Smith, Alexander Ekman, Akram Khan gibi dünyaca ünlü isimlerin
yer aldığı bu koreografların sosyal medya hesapları takip edilerek,
ara ara paylaştıkları linkler aracılığıyla dans temsilleri izlenebilir.
“Yeni normal” düzende, hepinize sağlık ve sanat dolu günler dilerim.

41

KÜLTÜR-SANAT

Umut Vicdan’10
Prodüktör
Korrepetitör
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Pandemi sürecinde müzik ve sahne sanatları sektörü,
krizden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Konser ve
festivaller dünyanın hemen hemen her yerinde iptal oldu
ve hayatını, verdiği konserlerden kazanan ve başka düzenli
bir geliri olmayan birçok müzisyen, kendini ekonomik bir
kâbusun içinde buldu. Ben müzisyenlerden bahsediyorum
ama bu, bütün profesyonel performans sanatçıları için
geçerli. Gelişmiş Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, hayatını performans sergileyerek kazanan insanların çok büyük bir çoğunluğunun hiçbir sosyal güvencesi olmadığı ve
daha da kötüsü hükümetlerin bu konuda herhangi bir adım
atmaya meyilli olmadığı çok net bir şekilde ortaya çıktı.
Örneğin, Belçika hükümeti çok katı kurallar altında devlet
desteği sundu ama sanatçıların ekonomik kaybının belki
çok ama çok küçük bir kısmını karşılayabilecek bir destekti

bu. Benim gözlemlerime göre, bu durum gelecekte zaten
otoriteyle sürekli bir mücadele içinde olan sanatçıların
hükümetlere olan güvenlerinin çok daha azalmasına neden
olarak müzisyenlerin online konserlere, müzik derslerine
ek olarak dijital platformlara daha fazla ağırlık vereceğini
gösteriyor.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, müzik camiasında birçok
güzel şey de oldu. Örneğin, karantinanın başladığı dönemlerde “OutsideIn Online Music Festival” etkinliğini takip
ettim. Dünyanın önde gelen caz ve klasik müzik sanatçıları
evlerinden verdikleri yarım saatlik konserlerle, internet
üzerinden de olsa bir festival atmosferi yaratmaya çalıştılar. Dünyaca ünlü Berlin Filarmoni Orkestrası, online kütüphanelerini ücretsiz hale getirerek müzikseverlerle altın de-
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ğerinde bir arşiv paylaştı. 3 senedir bünyesinde çalıştığım
dünyanın en prestijli klasik müzik festivallerinden biri olan
Verbier Festival “VF From Home” başlığı altında geçmiş
senelerden derlenen harika bir albüm paylaştı. Tamamen
farklı bir tarzda, ünlü DJ Bob Sinclar karantina sürecinde 30
gün boyunca, her gün 1 saatlik Dj setlerle insanlara moral
vermeye çalıştı.
Yaşadığımız bu dönemde “multi-aktivite” konseptinin
profesyonel müzisyenler için bile kaçınılmaz olduğunu
düşünüyorum. Ben bu dönemden birçok beste ve cover
yaparak, kendi müzik çalışmalarıma ağırlık vererek faydalandım, online piyano dersleri verdim, “freelance” statüsünde legal olarak çalıştığım için Belçika sosyal güvenlik
sisteminin desteğinden faydalanarak ekonomik kaybımı
da en aza indirdim. Instagram üzerinden benden özel ders
almak isteyen, benimle farklı projeler üzerinde çalışmak
isteyen birçok insan benimle iletişime geçti. Şu anda birçok
müzisyen online dersler veriyor, Youtube üzerinden de
sayısız eğitici videolar takip etmek mümkün. Onun dışında

müzikseverler, sevdikleri sanatçıların konserlerini Facebook, Youtube, Instagram Live konserlerini izleyebilirler. Tüm
bunlara ek olarak, bildiğiniz gibi streaming platformları çok
geniş bir müzik yelpazesi sunuyorlar. Tüm online konserler
hakkında bilgileri çeşitli internet sitelerinden alıyorum.
Klasik müzik için ünlü İngiliz radyosu ClassicFM’in internet
sayfasını, ( https://www.classicfm.com/music-news/livestreamed-classical-music-concerts-coronavirus/) klasik
müzik dışındaki stiller için de ünlü Billboard dergisinin
internet sayfasını (https://www.billboard.com/articles/
columns/pop/9335531/coronavirus-quarantine-musicevents-online-streams) takip ediyorum. Onun dışında
yukarıda bahsettiğim online festivaller ve performanslardan hala faydalanmak mümkün.
Son olarak, kendi stüdyom Pianist’s Corner’ın Youtube
sayfasında da şimdiye kadar organize ettiğimiz konserlerden kesitler dinlemek ve UmutVicdanMusic adlı Youtube
kanalımdan çeşitli müzik çalışmalarımı takip etmek de
mümkün.
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TEKNOLOJİ

Akıllı Asİstanlarımız
Gerçekten Bizi Dinliyor Mu?
Dünyaca zor
bir sınavdan
geçtiğimiz şu
süreçte aklımızı
salgından ve
hayatın bütün
dünyada
durmuş olduğu
gerçeğinden biraz
da uzaklaştıracak
bir yazı
hazırlamak
istedim ve
karşınızdayım.
Utkay Daymaz’13
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Dünyanın gittikçe daha “akıllı” bir hale geldiği su götürmez
bir gerçek. Akıllı telefonlar, televizyonlar, arabalar, elektrikli
süpürgeler ve ampuller yüzlerce akıllı cihazdan aklıma
gelen yalnızca birkaç tanesi. Bu cihazlar aracılığıyla artık
yerimizden kalkmadan birçok işimizi yalnızca sesimiz
aracılığıyla halledebiliyoruz. Bazılarımız bu gelişmelerin
sıkı hayranıyken bazılarımızsa geldiği gün cihazlarından bu
özellikleri kapatıyor. Dünya tarihindeki birçok gelişmede
olduğu gibi teknolojinin geldiği bu nokta da faydalarıyla
birlikte birçok kaygıyı da beraberinde getiriyor. Peki akıllı
asistanlarımız gerçekten de söylediğimiz her şeyi dinliyor
mu? Bu sorunun kısa cevabı hem evet hem de hayır.
Bu cevabın birçoğumuzun kaygılarını gidermediğinin
farkındayım, o yüzden telefonlarınızı kapatıp akıllı
cihazlarınızı fişten çekmeden önce dilerseniz uzun cevaba
geçeyim.

akıllı asistanlarımızın tetikleyici söz öbeğini duydukları
anda dinlemeye geçebilmeleriyle alakalıdır. Bunu
yapabilmelerinin tek yolu mikrofonları açık bir şekilde
her an ortamı dinlemeleri ile mümkündür. Böylece siz
arkadaşlarınızla konuşurken bir tepki vermezken ona hitap
ettiğinizde isteğinizi dinlemeye hazır hale gelir. Herhangi bir
anda yattığımız yerden asistanımıza komut verebilmemiz
gibi bir lüks maalesef böyle bir sistemle birlikte gelmek
zorunda çünkü devamlı ortamı dinlemeden ne zaman size
seslenildiğini anlamanın başka bir yolu yok. İnsanların
tedirgin olduğu konuya gelecek olursak, çoğu insanın bu
cihazların günlük konuşmalarımızı kaydettiği ve onları
üreticileri olan şirketlere aktarıp sizin hakkınızda hassas
bilgileri size karşı kullandıkları gibi teoriler yüzünden
tedirgin olmaktadır. Gerçekten de düşünüldüğünde oldukça
rahatsız edici bir durum, peki bu teorilerin gerçekliği nedir?

Akıllı asistanları kullansak da kullanmasak da çalışma
mantıklarına çoğumuzun aşinayızdır. Kullanıcının sesi
aracılığıyla cihazdaki asistanı tetiklemesi sonucunda
asistanın sizi dinlemesi sağlanır ve sonrasında isteğinizi
doğal bir şekilde dile getirirsiniz. Yazımızın giriş kısmında
sorunun cevabı hem evet hem hayır dememin sebebi,

Öncelikle konuyla ilgili ne tür bir uzmanlığınız olursa olsun,
üretiminde yer almadığınız bir teknolojik cihaza dışardan
bakıp da içerisinde tam olarak ne olduğunu ve nasıl bir
mantıkla çalıştığını bilmek imkansıza yakındır, fakat ne
olmadığını bilmek de bir o kadar kolay olabilir. Bazılarımız
akıllı telefonlar ilk çıktığında cihazınızı şarj ettiğini iddia
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eden uygulamaları hatırlayacaktır, bir uygulamanın
gördüğünüz ara yüzün arkasında ne yaptığını tam olarak
bilemesek de ne yapmadığını anlamak için NASA’da
çalışmaya gerek yok. Akıllı asistanlarla ilgili bu kaygılar da
benzer bir mantıkla cevaplanabilir. Öncelikle asistanlarla
ilgili bildiklerimizden başlayalım. İlk olarak bu cihazlar
söylediklerinizi devamlı dinlerken, yalnızca söyledikleriniz
içerisinden kendini tetikleyecek kelime öbeğini doğrudan
anlayabilecek bir donanımla gelmektedir, yani cihaz her
an ortamı dinlese de “Hey asistan” gibi bir kalıbı aradan
çekip çıkarabilir, bu kalıbı duyduktan sonra söylediğiniz
her şey cihazın üreticisinin sunucusunda anlamlandırılıp
cihazınıza anlamlı bilgi olarak geri gönderilir. Bu yüzden
de internete bağlı olmadığınız anlarda asistanınız size
küsmüş gibi söylediğiniz her şeye önce internete bağlan
gibi cevaplar verir. Yani bütün gün telefonunuz masada,
arkadaşlarınızla sohbet ediyor olsanız da asistanınız
duyduğu şeyleri sunucuya göndermeden anlamlandıramaz.
Bu yazıyı yazarken okurların bu son cümleyle birlikte “O
zaman nasıl oluyor da arkadaşlarımla “Kedi maması”
hakkında konuşmamın ardından reklamlarda hep kedi
maması görüyorum?” dediğini duyar gibi oldum bile. Benzer
videoların çoğuna ben de denk gelmiş olsam da bireysel
olarak bu hipotezi test ettiğim her durumda videolarda
gördüğüme gibi bir sonuç elde edemedim. Northeastern
üniversitesinde bilgisayar mühendisi olan David Choffnes’in
konuyla ilgili çalışmalarını ve bulgularını değerlendirerek
benzer bir sonuç aldığını da belirtmeliyim. Peki nasıl oluyor
da hepimizin başına gelen bu durumun içinde buluyoruz
kendimizi ve günlük hayatta bahsettiğimiz konuları bir süre
sonra sanal ortamlarda karşımızda görüyoruz?

Birçok insanın bu konuyla ilgili göz ardı ettiği nokta Big
Data olarak tabir edilen ve teknoloji devlerinin elinde
bulundurduğu ve analiz ettiği bilgi yığınının bizler hakkında
ne kadar anlamlı ve ilgili sonuçlar doğurabileceği. Günlük
hayatlarınızda konuştuğumuz konularla ilgili isteyerek ya
da istemeyerek de olsa bizim ve çevremizdeki insanların
hatırı sayılır bir dijital ayak izi bıraktığı bir gerçek. Bu bilgileri
anlamlandırabilen büyük şirketler içinse ilgi alanlarınız
doğrultusunda hedeflenmiş reklamları size sunmak
işten bile değil. Bir bilgisayar mühendisi olarak alakalı
reklamlar gösterme sorunu kendim nasıl çözerdim diye
düşündüğümde de insanlara ilgi ve alaka gösterebilecekleri
reklamlar göstermek için tüm gün onları dinleyip, bütün
ses kayıtlarını sunucularda anlamlı hale getirip sonucunda
alakalı reklamlar göstermek çözümler listesinin en altlarında
yer aldığını söylemeliyim. Üstelik milyonlarca kullanıcının ne
dediğini her saniye dinlemenin ve bu verinin taşınmasının
maliyetinin reklam gelirleriyle kıyaslandığında çok da karlı
olmayacağını belirtmekte fayda var.
Özetleyecek olursak, akıllı asistanlarımızın bizi dinlediğini
ama çoğu insanın korktuğu bir şekilde bunu yapmadığı
kanısına varabiliriz. Gündelik hayatımızda konuştuğumuz
şeylerle alakalı reklamlar ve içeriklere maruz kalmamızınsa
temel sebebi bizim ya da çevremizin bu konuştuğumuz
konularla alakalı çok fazla dijital ayak izi bırakması ve
şirketlerin bu verileri arkadaşlarınızla konuşmalarınızı
dinlemektense çok daha hızlı ve verimli bir şekilde
anlamlandırabilmesi. Umarım açıklayıcı bir yazı olmuştur ve
birçoğumuzun kafasındaki soru işaretlerinin ve kaygıların
dinmesini sağlamıştır.
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BİZDEN HABERLER

Sanat, Kadın ve Demokrasi
K-İnsan Komitesi tarafından düzenlenen "Sanat & Kadın
& Demokrasi - 8 Mart Özel Söyleşisi" 3 Mart Salı günü
Kolej-IN'de gerçekleşti. Denetim Kurulu Üyemiz Ali Bener'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşinin konukları,
Akademisyen Prof. Dr. Yelda Ongun'87 ve Oyuncu, Yazar,

Müzisyen Pınar Ayhan oldu. Kadının toplumdaki yerinin ve
öneminin vurgulandığı günde; bu özel söyleşiyi dinlemek
üzere bir araya gelen misafirler, keyifli anlatımlar eşliğinde
değerli bilgiler edindiler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün
de kutlandığı organizasyonda, yeni anılara imza atıldı.

Liselilere Kolej Ruhu Semineri
Okulumuz 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan
program dahilinde; TED Ankara Koleji'nin tarihçesi,
Kolej mezunu olmanın önemi, Mezunlar Derneğimizin
kuruluşu, işleyişi, faaliyet ve etkinlikleri hakkında bilgi
aktarımında bulunuldu. Öğrencilerin keyifle dinlediği,
mezuniyet sonrasında Derneğimize üye olmalarının
önemi ve faydalarına dair bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte, Kolej ruhuna ve kardeşliğine vurgu yapıldı.

46

TED Ankara Koleji'88 Mezunlarına
HASVAK’tan Şükran Plaketi

Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım
Vakfı (HASVAK) ile beraber sürdürdüğü dayanışma
neticesinde, TED Ankara Koleji ‘88 Mezunlarına
şükran plaketi takdim edildi. Plaketi tüm mezunlar
adına Ayşe Şener, Demirhan Şerefhan, Neslihan Sabuncu Akcan ve Mustafa Kemal Şahin alırken; plaket
Mezunlar Derneğimize teslim edildi.

HEDİYELİK EŞYA
ÜRÜNLERİMİZ

Bardak Altlığı

Tükenmez Kalem

Kupa Bardak

Defter

Ajanda

Yaka iğnesi

HUKUK

COVID – 19 SALGINININ HUKUKİ ETKİLERİNE
KISA BİR BAKIŞ
Hukuk Komisyonu
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Bilindiği üzere, küresel çapta etkisi hali hazırda hissedilip sağlık örgütleri tarafından "pandemi" olarak ilân
edilen "koronavirüs" salgınına ilişkin başta T.C. Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere T.C.
Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve yerel barolar gibi birçok Kamu kurum ve kuruluşu ile yargılama
mercii, bireysel ve toplumsal tehlikenin önlenmesi adına
birtakım idari tedbir yoluna başvurmuştur. Şöyle ki,
26.03.2020 tarihinde yürürlüge giren 7226 sayılı Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1.
maddesi uyarınca; ilk derece adli ve idari yargı mercileri
ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından
duruşma ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak
üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin
usul ve esasların belirlenmesinde Hâkimler ve Savcılar
Kurulu'nun yetkili kılınmış; Hâkimler ve Savcılar Kurulu
Genel Kurulu ise, 30.03.2020 tarih ve 2020/51 sayılı
kararıyla yasal zorunluluk nedeniyle sadece tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden tutuklu ve acil işler,
dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve kovuşturma

dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi
sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki ilk derece adli ve
idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere ve keşiflerin öncelikle
30.04.2020; devamında ise 15.06.2020 tarihine kadar
ertelenmesi yönünde karar almıştır. Gerçekten, bir kısım
tebligat işleri ile ceza muhakemesindeki tutuklu işler
dışında hukuk adeta durma noktasına gelmiştir. Üstelik,
Nisan ve Mayıs aylarına isabet eden duruşma tarihlerinin
re’sen yeni adli yıla isabet edecek şekilde talik edilmesi
açılan kimi davanın etkisini tüketme noktasına getirmiştir; çünkü alınan önlemler karar, dava açma, başvuru,
şikâyet, itiraz ve ihtar gibi süreler ve hak düşürücü süreler ile bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine
ilişkin tüm süreleri kapsamaktadır.
22.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
ile T.C. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın
24.03.2020 tarihli genelgesi uyarınca nafaka alacaklarına
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ilişkin icra takipleri ve çocukla kişisel ilişkiler bakımından
mahkemelerin verdiği ihtiyati tedbir kararlarının infazı
hariç olmak üzere icra ve iflas takiplerine konu tüm
işler durdurulmuştur. Şüphesiz, başta kira sözleşmeleri
olmak üzere kamu ihale usulüyle kurulan sözleşmeler ile
taraflar arasında düzenlenen birçok sözleşme bakımından “mücbir sebep” hususu da çokça tartışılmıştır. Kaldı
ki, bir durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği her bir olayın özelliğine göre ayrı
ayrı ele alınacağından, 15.06.2020 tarihi itibariyle görevli
mahkemelere birçok başvuru gerçekleştirilecektir. Yine,
sözleşmelerin yeniden uyarlanmasına ilişkin birçok dava
açılacağı düşünülmektedir.
Diğer taraftan, 11.03.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Covid-19
virüsünün sebep olduğu salgın hastalık, hayatın her
alanında yeni bir düzene geçişe sebep olmuştur. Son
yıllarda oldukça popüler bir konu haline gelen kişisel
verilerin korunması alanı da, bu yansımalardan birine de
örnek gösterilebilir.
Pandemi kapsamında alınan tedbirler birtakım veri
toplama faaliyetlerini içermekle beraber dünya çapında
veri koruma otoriteleri, gerek hükümetlerin gerekse de
kurumların uygulamaları noktasında çeşitli uyarılarda
bulunma ihtiyacı duymuştur. İşbu pandemi tedbirlerine
örnek sağlık/salgın takip mobil uygulamaları, uzaktan
eğitim ve toplantılar hayatın büyük bir parçası haline
gelmiştir. Bu bağlamda kimi ülkeler bu sağlık mobil

uygulamalarını zorunlu tutarken, kimi ülkelerse gönüllülük esasını benimsemiştir. Ülkemiz ise bu sağlık mobil
uygulamalarını gönüllü kullanıma bırakan ülkelerden olsa
da Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) akıllara
gelen veri güvenliği sorularını yanıtsız bırakmamıştır.
Kurum, 09.04.2020 tarihinde yapmış olduğu kamuoyu
duyurusunda özetle;
• Çeşitli ülkelerde korona virüsün yayılımını
önlemek amacıyla; mobil uygulamalar vb. yöntemlerle;
kamu düzeni ve güvenliğinin korunması başlığı altında
çeşitli amaçlarla ilgili kişilerin sağlık, konum ve iletişim
bilgileri gibi kişisel verileri işlendiği,
• Bu işleme faaliyetinin ise 6698 sayılı Kanunun 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde,
kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu
güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği
sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş
kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici,
koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
halinde Kanun hükümlerinin uygulanmayacağı yolundaki
düzenleme kapsamına girdiği,
bu çerçevede, Covid-19’un sebebiyet verdiği salgın hastalığın kamu güvenliğini ve kamu düzenini tehdit etmesi
sebebiyle hastalığın yayılımını engellemek amacıyla
toplanan verilerin anılan madde hükmü kapsamına giren
kamu kurum ve kuruluşları tarafından işlenmesinin
önünde bir engel bulunmadığını belirtmiştir.
Diğer yandan Kurum, kişilerin konum verilerinin sağlık
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durumlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle işlenmesi sürecinde söz konusu verilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesi
halinde ilgili kişiler bakımından ciddi zararlar ortaya
çıkabileceğini, ilgili kurum ve kuruluşların kişisel verilerin
güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli her türlü teknik
ve idari tedbirleri almaları ve bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde söz konusu
kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi gerektiğini
belirtmiş ve bu konuda ilgili hatırlatmalarda bulunmuştur.
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Kurumun bu dönemde yaptığı bir diğer kamuoyu duyurusu, uzaktan eğitimin beraberinde getirdiği özel nitelikli
kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin Kanunda daha
sıkı kurallara tabi olduğu noktasında bir uyarı/hatırlatma
mahiyetindedir. Kurum 07.04.2020 tarihli duyurusunda;
• Uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin
ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi
biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı
özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiğini,
• Bu noktada, kişisel verilerin Kanunun 5. ve/
veya 6. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak
işlenmesi gerektiğini,
• Bununla birlikte uzaktan eğitim amacıyla
kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri

merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında olduğunu,
• Veri merkezleri yurtdışında olan platformların
kullanılması durumunda ise yurtdışına veri aktarımı söz
konusu olacağından, Kanununun 9. maddesinde belirtilen
şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına gelebileceğini unutulmaması gerektiğini vurgulamıştır.
Kurumun her iki duyurusunun da ülkemiz nezdinde iki
temel hassas konuya önemle işaret etmesi oldukça
yerinde olmakla birlikte, 07.04.2020 tarihli duyuru her ne
kadar uzaktan eğitim çerçevesinde yapılmışsa da duyuru
kapsamında yapılan uyarı ve hatırlatmaların uzaktan
gerçekleştirilen toplantılar vb. etkinlikler için de geçerli
olduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz.
Benzer şekilde, dünya çapında birçok veri koruma otoritesi, pandemi döneminde veri koruma kılavuzları oluşturmuş ve bu kapsamda halk nezdinde oluşan veri ihlali
endişelerini giderme ve veri işleme faaliyeti gerçekleştiren kurum ve kuruluşları yönlendirme amacı gütmüştür.
Dünya çapında yayınlanan veri koruma kılavuzlarına
“https://iapp.org/resources/article/dpa-guidance-oncovid-19/” linki üzerinden ulaşılabilmektedir.
Nihayet, günlük hayatımız üzerinde büyük bir etki yaratan Covid-19 salgını çalışma hayatını da ciddi şekilde et-
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kilemiştir. Salgının yayılmasını önlemek için bazı işyerleri
uzaktan çalışma modeline geçmiş; bazıları ise bu süreçte
gerek yasal düzenlemeler gerekse de mecburiyetten
dolayı kapanmak zorunda kalmışlardır. Bu durumda işçi
- işveren ilişkisi üzerinde doğrudan bir etki yaratmıştır.
İşverenler bu süreçte uzaktan çalışma, ücretsiz izin,
yıllık izin kullandırma ve kısa çalışma ödeneği gibi farklı
yollara başvurmuşlardır.
İlk olarak, İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer verilmiş
olan uzaktan çalışma modeli yazılı olarak kurulması
gereken bir iş ilişkisi olmasına rağmen bu süreçte yazılı
olma zorunluluğun aranmayacağı yönünde düşünceler
hakimdir. Uzaktan çalışan işçi, ücretinde herhangi kesinti
olmaksızın ücretini zamanında eksiksiz olarak almaya hak kazanır. Bunun istisnası ise, yol ücreti ve gece
zammıdır. Diğer bir ifadeyle, uzaktan çalışma sürecinde
bunlar işçi tarafından talep edilemez. Uzaktan çalışan
personellerin görevlerini ifa etmeleri esnasında iş ile ilgili
geçirecekleri kazaların iş kazası olarak değerlendirilmektedir; bu sebeple işveren uzaktan çalışmanın gerektirdiği
iş güvenliği ve sağlığı bilgilendirilmelerini personeline
ayrıca yapması gerekmektedir. 07.05.2020 tarih ve
2020/12 sayılı Genelge doğrultusunda Covid-19’un iş
kazası kapsamında sayılmayacağı da belirtilmiştir.
4857 sayılı İş Kanunumuzda pandemi ile ilgili olarak açık
bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak salgından dolayı
kapanan işyerleri İş Kanununun 24/3. maddesi ile 25/3.
maddesinde düzenlenen zorlayıcı sebepler kapsamında değerlendirilecektir. Bu maddeler hem işçiye hem
de işverene pandemi sürecinde işyeri kapandıktan bir
hafta sonra derhal fesih hakkı tanımıştır. Burada dikkat
edilmesi gereken husus, 1 haftalık süre boyunca iş akdi
askıdadır ve işveren işçiye İş Kanununun 40. maddesi
uyarınca yarım ücretini ödenmek zorundadır. Bir haftalık
sürenin sonunda ise işçi kıdem tazminatına hak kazanmış olarak iş akdi feshedilebilir. İhbar süresinin beklenmesine ya da işçiye ihbar tazminatı ödenmesine gerek
olmayacaktır.
İş akdinin geçerli nedenle feshi yolu düşünülüyorsa feshin
son çare olması ilkesinin kullanılması doğru olacaktır. Bunun için de öncelikle işçiye uzaktan çalışma, yıllık izne çıkma, ücretsiz izin teklif edilmesi veya kısa çalışma ödeneği
gibi seçenekler sunulmalı buna rağmen çözüme ulaşılamazsa bu aşamada fesih bir seçenek olarak düşünülmelidir. Elbette, bunun bir sonucu olarak işçinin tazminatları
dahil tüm işçilik alacaklarının ödenmesi gerekmektedir.
Yıllık izin kullanımı işverenin yönetim hakkı kapsamındadır ve bu süreçte işlerde ciddi bir azalma söz konusu

olduğu için işverenlerin işçilere hak ettikleri yıllık izni
kullandırmaları mümkündür. Keza pandemi sürecinde
karşılaştığımız bir diğer konu ise avans izindir. Kanunda
avans izin diye bir kavram bulunmamaktadır. İşçilere
avans izin kullandırılmasının sonuçları, ilerleyen zamanlarda yargının vereceği kararlar üzerinden değerlendirilecektir.
Ücretsiz izin uygulanabilmesi için normal şartlarda iş
sözleşmesi taraflarının karşılıklı yazılı mutabakata
varması gerekmektedir. İşveren, işçinin rızası olmaksızın
ücretsiz izne çıkarırsa Yargıtay içtihatları kapsamında
iş sözleşmesinin eylemli feshi olarak nitelendirilmektedir. Ancak bu dönemde getirilen birtakım düzenlemeler
gereği yalnızca bu dönemde uygulanmak üzere belirtilen
şartların gerçekleşmesi durumunda işverene tek taraflı
ücretsiz izne çıkarma hakkı verilmiştir.
Pandemi sürecinde karşılaştığımız bir diğer yöntem ise
kısa çalışma uygulamasıdır. Kısa çalışma uygulaması,
genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı
sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici
olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen
veya kısmen en az 4 (dört) hafta süreyle durdurulması
hallerini kapsar. Zira işveren kısa çalışma ödeneğine
başvurmadan çalışma süresinde kısaltma yaptığı için
işçilerin ücretlerinde indirim yapmak isterse işçinin yazılı
muvafakatini alması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneği kapsamında işçiye normal ücretinin %60’lık kısmı
ödenmektedir. Ücretteki bu düşüş kanundan kaynaklı olduğu için iş koşullarında aleyhine değişiklik teşkil etmez.
Pandemi süreci sona erdikten sonra çalışılmayan günler
için İş Kanununun 64. maddesi uyarınca telafi çalışması
imkânı verilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar fazla
çalışma olarak sayılmayacaktır. Telafi çalışması sonucunda herhangi bir hukuki durumla karşılaşmamak için
dikkat edilmesi gereken hususlar ise günlük en çok çalışma süresi olan on bir saatin aşılmaması koşulu ile günde
üç saatten fazla olmaması ile genel tatil günleri ve gece
çalışmalarında telafi çalışması yaptırılmamasıdır. Telafi
çalışmaları ücret bordrosunda açıkça belirtilmeli ve puantaj kaydı mutlaka düzenlenmelidir.
Nihayet, bu zorlu süreçte günlük hayatımızda olduğu
gibi adli makamlar önünde de önce kendimizi; daha sonrasında ise çevremizdekileri korumak amacıyla maske
kullanımına özen göstermeli, elimizden geldiğince sosyal
mesafe kuralına riayet edecek şekilde tedbir almayı
unutmamalı ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz.
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Corona Virüs (CoV) Nedir?

Corona virüsler (CoV) 21. yüzyılda keşfedilmiş ve 1960’dan
sonra insanlarda hafif solunum yolu hastalıklarına neden
olduğu anlaşılmış, tüm dünyada yaygın bulunan virüslerdir.
Corona virüsler, develer, sığırlar, kediler ve yarasalar da
dahil olmak üzere birçok farklı hayvan türünde yaygın olan
büyük bir virüs ailesidir.
Corona virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA
virüsleridir.
Corona virüsler genellikle farklı hayvan türlerinde hastalığa
yol açan ancak zaman zaman insanlara bulaşarak hastalık
yapma özelliği kazanan virüslerdir

İnsanlarda bulunan Corona virüs var mı?
Dört insan corona virüsü (HCoV) dünyada endemik olarak
seyretmektedir; HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 ve
HCoV-OC43 insanlarda bulunan corona virüslerdir.
İnsanlarda corona virüsün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlarla
seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir.

Dünyada daha önce görülen corona virüs salgını
var mı ?
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SARS (ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu)
hastaları ilk defa 2002- 2003 Şubat ayı sonlarında; Asya,
Kuzey Amerika ve Avrupa’dan bildirilmiştir. Hastalık etkeni
SARS-CoV olarak isimlendirildi. SARS, Çin'de ilk olarak
2002-2003 yılında ortaya çıkan ve % 9.6'lık bir ölümle
sonuçlanan 8421 vaka ile seyreden bir zoonozdur. SARS,

alınan önlemler sayesinde 2003 yazında ortadan kayboldu.
MERS-CoV ; ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan ve corona virüsün neden olduğu bulaşıcı solunum
yolu hastalığıdır. MERS-CoVirüsünün develerden kaynaklandığından şüphelenilmektedir. Dünya genelinde DSÖ’ye
bildirilen laboratuvar onaylı toplam MERS-CoV enfeksiyonu
vaka sayısı 850 ölüm dahil 2.464’tür.

Yeni corona virüs (2019-nCoV)=SARS CoV-2
nedir?
7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni
bir corona virüs (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Bu tarihten sonra vaka sayılarında artış bildirilmekte olup, sağlık
çalışanlarında hastalığın ortaya çıkması insandan insana
bulaş olduğunu göstermektedir.
Bronkoalveoler lavaj sıvısı örneklerinde yeni cins corona
virüslerin (2019-nCoV) ilk tam genomu tespit edilmiş ve üç
farklı suş tanımlanmıştır. 2019-nCoV, SARS-CoV ve MERSCoV’unda içinde bulunduğu beta-corona virüs ailesi içinde
yer almaktadır.
Yeni corona virüs, 2019-nCov ICTV Coronaviridae Çalışma
Grubu tarafından 12 Şubat 2020'de SARS-CoV-2 olarak
adlandırılmıştır.

Yeni corona virüs (2019-nCoV)=SARS CoV-2 nasıl
bulaşır?
Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yoluyla
olduğu bildirilmiştir. 0.1 mm’den küçük damlacıklar havada
asılı kalır, sıvıları uçar (damlacık çekirdeği), damlacıklar
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veya damlacık çekirdekleri yoluyla bulaşır. Örneğin Tbc,
boğmaca, meningokoklar, kızamık,grip, su çiçeği, kabakulak gibi enfeksiyonlarda bu yolla bulaşır.
Bir kişinin üzerinde virüs bulunan bir yüzeye veya nesneye
dokunarak ve sonra kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak COVID-19'u alabilmesi mümkündür, ancak bunun virüsün ana yolu olduğu düşünülmemektedir.
İnsanların en semptomatik (en hasta) olduklarında en
bulaşıcı olduğu düşünülmektedir. İnsanlar semptom
göstermeden önce bazı yayılımlar olabilir; Bu yeni corona
virüs ile ilgili raporlar var, ancak virüsün ana yayılma yolu
olduğu düşünülmüyor.
Eldeki verilere göre ağır seyreden olguların oranının ve
fatalite hızının çok yüksek olmadığı şeklinde bir izlenim
elde edilmiştir.
Ancak, bu durum ilerleyen dönemde virüsün genetik
yapısında ortaya çıkabilecek değişikliklere bağlı olarak
farklılaşabilir.
MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14
güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir.

Yeni corona virüs (2019-nCoV)=SARS CoV-2
enfeksiyonu belirtileri nelerdir?
Ateş, burun akıntısı, öksürük, nefes darlığı (dispne) gibi
şikayetlere sebep olabilir. Zatürre (pnömoni), ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara sebep olabilir. Asemptomatik kişiler solunum yolunda
virüs taşıyabilir.
Hastalık COVID-19 olarak adlandırıldı.
Ancak eldeki veriler doğrultusunda hastalığın şiddeti
konusunda yorum yapılamamaktadır.

Hastaneye yatış gerekliliği nelerdir?
Hipoksemi, takipne, dispne, hipotansiyon, akciğer grafisinde yeni veya progressif radyolojik infiltrasyonlar,
konfüzyon, akut böbrek yetmezliği mevcut olan hastalar
hastanede yatırılarak tedavi edilmelidir.

Nasıl korunalım ?
El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı
durumlarda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır.
Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal
sabun yeterlidir. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle
temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en
az 1 m uzakta bulunulmalı). Özellikle hasta insanlarla veya
çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık
yıkanmalıdır.
Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzın tek
kullanımlık kağıt mendil ile örtülmesi, kağıt mendilin
bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılması,
Mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek
zorunda kalınıyorsa ağız ve yüzün kapatması, mümkünse
tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
Eğer yurtdışında bulunduysanız şikayetleriniz olmasa
bile ilk 14 günü evinizde geçirin, ziyaretçi kabul etmeyin,
mümkünse diğer ev bireylerinden ayrı bir odada kalın

2019-nCoV enfeksiyonu için aşı veya spesifik
tedavi var mıdır?
2019-nCoV enfeksiyonu için aşı veya spesifik tedavi mevcut değildir; bakım destekleyicidir.

2019-nCoV enfeksiyonunun neden olduğu hastalık, grip veya soğuk algınlığı arasındaki fark
nedir?
2019-nCoV enfeksiyonu, grip veya soğuk algınlığı olan
kişilerde genellikle ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi
solunum semptomları gelişir. Birçok semptom benzer olsa
da farklı virüslerden kaynaklanır. Benzerlikleri nedeniyle,
hastalığı sadece semptomlara dayanarak tanımlamak zor
olabilir.
Bu yüzden birisinin 2019-nCoV olup olmadığını doğrulamak için laboratuvar testleri gereklidir

2019-nCoV enfeksiyonunun laboratuvar testleri
yapılabiliyor mu?
2019-nCoV vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu
numuneleri PCR ile taranmalıdır. Eğer gerekli ise, diğer solunum yolu hastalık etkenleri açısından da incelenmelidir.
Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi
ko-infeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak 2019nCoV olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri
2019-nCoV için de değerlendirilmelidir.

Ayfer Aydoğdu
Özel Çankaya Hastanesi
Dahiliye Uzmanı
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Susmam, Yeter!

TED Ankara Koleji Mezunlar Koromuz 4 Mart Çarşamba günü tüm gelirin kadına karşı şiddetle mücadele
eden kadın kuruluşlarına bağışlanacağı muhteşem bir konserle izleyicilerin karşısına çıktı.
Mezunlarımızın katılımı ile 6 yıldır polifonik bir koro olarak çalışmalarına Mezunlar
Derneğimiz bünyesinde devam eden koro
büyük beğeni topluyor. Kurucu koristlerinden olan, ulusal ve uluslararası düzeyde
toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele
veren çeşitli kuruluşlarda başkanlık dahil
çeşitli görevlerde bulunan Selma Acuner'72'nin katkıları ile Koro Şefi Duygu
İnandık önderliğinde, Yeşim Dellaloğlu'90
ve Funda Işıksal'75'den oluşan proje ekibi
ve tüm koristlerin elbirliği ile şiddet konusunu ele alan bir konser düzenledi. Konserin en
önemli başarısı ise toplanan yardım bir yana
dinleyenleri kalbinden yakalayan ve bestesi,
sözleri ve düzenlemesiyle tamamen koromuzun özgün eseri olan bir rap şarkısına
imza atmalarıydı. "Susma Yeter" dedikleri
şarkıları ile koromuz çok sesli korolar arasında ilk defa özgün bir eserle, toplumsal bir
soruna ses vermiş oldu.
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Koro şefi Duygu İnandık ve koro başkanı
Hakan İnandık'89 yönetiminde Derneğimiz
bünyesinde çalışmalarına devam eden,
kendilerini korobuskalar olarak da adlandıran, Mezunlar Derneğimizin gözbebeği
koromuzun konser kayıtlarına
Korobushka TED youtube adresinden ulaşabilirsiniz.
Duygu İnandık konser öncesi yaptığı basın
açıklamasında şunları söyledi: "Hepimiz
biliyoruz; okuyoruz, duyuyoruz… Ne yazık
ki kadına ve kız çocuklarına uygulanan
şiddet hala çok yaygın ve ağır bir sorun.
Her gün, ülkemizin çeşitli illerinden gelen

Şehitlerimizi anmak icin Çanakkale
Türküsü ile başlayan program; Dernek Başkanımız Necdet Akdaş'91'in
konuşması ile devam ederken;
sponsorlarımızdan Cook Sedat Tahir
A.Ş. ve Turan Bekişoğlu Mermercilik
A.Ş. ye katkılarından dolayı teşekkür
plaketi takdim edildi.

kadın cinayeti haberleriyle sarsılıyoruz. Sadece Şubat ayında, 29 günde
22 kadın öldürüldü; sokağa çıktığı
için, yemeği ısıtmadığı için, boşanmak istediği için … Şiddet, sadece
maruz kalan kişileri değil, yakınlarını,
tüm toplumu, hepimizi sarsıyor,
sakatlıyor. Ama öte yandan bu kara
tabloyu aydınlığa çevirmek için canla
başla mücadele eden kadınlar var. Bu
büyük derde derman olacak yasaları
yapmaya, kurumları oluşturmaya
çalışan, durmadan duraksamadan
susmadan devam eden, vazgeçmeyen kadın örgütleri… Bu öyle bir mücadele ki kadınları eşit, özgür kılacak
adımları atan , hepimiz için eşitlik,
özgürlük, adalet diyen, daha iyi bir
dünyanın mücadelesi. Kadınların,
hayatın her yanında, çok sayıda ve
çeşitli biçimlerdeki bu mücadelesinin
bileşenlerinden biri müzik. Hayatı güzelleştirir müzik. Kötüye direnmenin,
iyi için birleşmenin, dayanışmanın
çok güçlü yollarından biridir. İşte tam
da bunun için buradayız bugün. Kadın
örgütlerinin gücüne güç katmak,
biz de buradayız demek ve sesimizi
şiddete karşı yükseltmek için. Bir şarkımız var, içinde isyanımızı, direncimizi ve sözümüzü haykıran…"Susma
Yeter" şarkımızın susmayanların
sözü olmasını diliyor, kadınların, kız
çocuklarının özgürce yaşadığı, öldürülmediği güzel bir Türkiye, güzel bir
dünya için şarkı söylüyoruz."
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"SUSMA YETER"
Müzik: Yeşim Dellaloglu
Söz: Yeşim Dellaloğlu &
Selma Acuner
Piyano & Şarkı Düzenleme: Duygu
İnandık

SUSMA
Sus sus sus
SUSMAM YETER
Susmam ben bir çift lafım
Yetti canıma var isyanım
Açın yolumu ben de varım
Adam olana değil feryadım
Dilim sussa gözüm yeter
Çeksem elimi tahtın çöker
Dünya bensiz neye benzer
İnsan olana değil feryadım
Sus sus sus
Susmam okudum ettim ezber
Hak benimdir eşitim beyler
Kimseye kalmaz ektiği keder
İnsan olana değil isyanım
Hadi sustur ağlayan bebeyi
Bulursan verirsin memeyi
Ben doğurdum sevdiğin velet-i
Doğuran anama değil isyanım
Susma Ey Güzel
Kadınsın kendine gel
Can veren cansın
Afeti devransın
Kaderini çevir gel
Sus sus sus
SUSMAM YETER
Eksik değil ki eteğim
Aklım kalbim asıl entarim
Bahtı tahta çevirenim
Kıymet bilene değil isyanım

İlim bilim hepsi bende
Kadim bilgi var bu gende
Kibele’den Afrodit’e
Güzelliği yaratanım
Sus sus sus
Evinde kaynayan kazanım
Bir patlarsam kan kusarım
Elim dilim hepsi tamım
Yarım görene var feryadım
Mahalle Baskısı zor
Kaba değil gel kuvvet ol
Koş benimle hayat bu zor
Yanımda olana değil isyanım
Sus sus sus
SUSMA YETER
İnsansın tut elimden
İsyanımı duy derinden
Yanımda dur geçme benden
Görmeyene var feryadım
Yanyanaysak güç bulanız
Cancanaysak var olanız
Omuz omuza biz de varız
Karşı durana, isyandayız
Susma Ey Güzel
Kadınsın kendine gel
Can veren cansın
Afeti devransın
Kader değil bu yeter
SUSMA YETER
Söz: L.Yeşim Dellaloğlu

Orkestra:
Duygu İnandık - Piyano
Soner Özer -Perküsyon
Deniz Göktaş- Kanun
Sinan Kızılgöz-Gitar
Seslendiren: TED Ankara Koleji
Mezunlar Korosu

YETER
Çocuk bak yaşlı bak
Sesli gülme ruj sürme
Cevap verme ortalığı ge
rme
Topuk giyme gürültü etm
e
Ev işleri sana, ama para
isteme
Söz benim karşı gelme
Sessizsin sen sessiz kal
Sonra kalma elimde
Mevzu çetin konu derin
Doğarken önde mi geldi
n
O masada benim de yerim
Söz benim karar benim
Saçın süpürge, çocuk be
linde
Bir elin tencerede, diğeri
temizlikte
Yok öyle kasma be
Yeter, yeter yeter be
Eşitiz işte
Dünya güzel olur kadınlar
yükselince
Dünya güzel olur herkes
eşitse
Dünya güzel olur şiddet
biterse
Söz: Selma Acuner

https://www.youtube.com/watch?v=iA1csuj6Lek&feature=youtu.be

@kolejlilermezunlarkorosu
KorobuskaTED
@kolejlilermezunlarkorosu
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10.000 Genç Meşale, Daha Aydınlık Türkiye
TED Ankara Koleji 2018-2019 dönemi ‘96 Mezunları, Dönem Elçisi Sibel Gökçeoğlu'nun "10.000
Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye" kampanyası
kapsamında başlattığı proje ile; kendi dönemlerinden vefat eden arkadaşları ‘Tutku Tunçsu, Beril
Burat, Ali Ferda Anıl, Yağmur Özdemir, Özgür
Yanıçoğlu, Zeynep Çetiner, Mehmet Ersan, Evren
Ata ve Meriç Morca’nın isimleriyle, TED Zonguldak
Koleji, TED Kocaeli Koleji, TED Şanlıurfa Koleji, TED
Mersin Koleji, TED Aliağa Koleji, TED Adana Koleji,
TED Batman Koleji, TED Çorum Koleji ve TED Van
Koleji'nde 9 meşale yaktı. Meşaleler ile arkadaşlarının anısını yaşatan mezunlar, eski günleri yad etti.

"Sıra Dışı Bir Çikolata Tadımı"
Sevgililer günü öncesi, Kolej-IN'de "Sıra Dışı
Bir Çikolata Tadımı" etkinliği gerçekleşti. Çikolata âşıklarının çıktıkları bu lezzet
dolu yolculuk, sunulan tadımlarla, akıllarda
kalacak bir akşam oldu. Meltem Kocabalkan
Girgin'86 ve Tuna S.Kocabalkan’ın anlatımları
eşliğinde, çikolatanın tarihi, üretim
yöntemleri, çeşitleri, kalitesi üzerine
bilgiler paylaşıldı. Bu keyifli sunum
ve adeta bir sanat haline getirdikleri
çikolata yapımına dair paylaşımları,
çikolataya yeni bir bakış açısı getirdi.

Kolej Ruhu Almanya'ya Taşındı

56

Berlin'den, Düsseldorf'tan ve Münih'ten
gelerek; Berlin'de yer
alan Noel Pazar'ında
buluşan mezunlarımız renkli bir güne
imza attı. Keyifli
buluşmanın ardından,
L'osteria'da akşam
yemeği yiyen Kolejliler, Geceyi Monkey
Bar'da noktalayarak,
Almanya'da ilk kez
birbirleriyle tanışıp
buluşmaktan dolayı
duydukları mutluluğu
dile getirdiler.

Kolej-IN Açık Havuz
1 Temmuz’da hizmetinize açıldı.
Bilgi İçin: 444 0 958

HEDİYELİK EŞYA
ÜRÜNLERİMİZ

HEDİYELİK EŞYA
ÜRÜNLERİMİZ

KİTAP AYRACI
Ayfer Niğdelioğlu'81

Distopyanın Yeni Adı: Covid 19
Toplum, tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır..
Jean Paul Sartre
kitabı okumak isterseniz de İnsanın Hikayesi aradığınız
eser derim. İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkmış, James
C. Davis yazmış, Barış Bıçakçı çevirmiş.
Ben kurgu tercih edenlerdenim diyorsanız, Giovanni Boccaccio’nun Decameron’unu öneririm: Dünya edebiyatının ilk
öykü kitabı. 1348 yılında, Avrupa'daki büyük veba salgını
sırasında, yedi genç kadınla üç genç erkek gülüp eğlenmek,
adeta çevrelerinde kol gezen ölümü inkâr etmek amacıyla bir araya gelirler. On gün boyunca yüz öykü anlatırlar

Homo sapiens, yani "akıllı insan", yani biz (!) yüzlerce yıldır
dünyaya yayılma arzusundayız. Bu uğurda salgın hastalıklar da amaç olarak kullanılmış. Bunun sonucu olarak
milyonlarca insanın yaşam şekli önemli ölçüde değişmiş ve
bu değişimlerin çoğu kalıcı olmuş.
Tübitak Popüler Bilim Yayınlarından çıkan Jared Diamond’ın
yazdığı Tüfek, Mikrop ve Çelik’te hastalıkların toplumlar
üzerindeki etkilerini okuyabilirsiniz.
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Bir tarihçinin yazdığı, tarih kitabı gibi olmayan bir tarih
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“Yolda bulduğumuz her güzelliğin farkına varırsak zafer bizimdir.”
birbirlerine. Eser eğlendirici ve edebi yönünün ötesinde,
14. yüzyıl batı hayat tarzını anlatan tarihi bir belge olarak
önem taşıyor.
Edebiyatta salgın hastalıklar kitlesel çöküşleri anlatmak
için zaman zaman bir metafor olarak kullanılır; Jose Saramago’nun Körlük’ünde olduğu gibi.

Gelelim ana fikre: Hepimiz birer Sisifos değil miyiz? Her
gün ve her gün yeni baştan kayalarımızı sırtımıza alıyoruz. Yaşamın, bitmek bilmeyen sorunların üstesinden
gelme silsilesi olduğunu kabul edersek, tırmanırken yolda
bulduğumuz her güzelliğin farkına varırsak zafer bizimdir.
Demek ki “Direniyorum; O halde varım!”

Körlük, Nobel edebiyat ödüllü yazarın en önemli eseridir.
Roman bilinmeyen bir ülkede, bir adamın ansızın kör olmasıyla başlar ve körlüğü bütün kente yayılır. Kimse ölmez
ama tüm ahlaki değerler yok olur. İnsanoğlunun karanlık
yüzüne dikkat çeken Saramago, bu romanında okurun
odağını kaybetmemesi için kişilere ad vermemiştir.
Bu yazının olmazsa olmazı bir başka Nobel Edebiyat
ödüllü yazar olan Albert Camus’nün kült romanı Veba’dır
elbette! Olaylar 1940’larda Fransız işgali altındaki Cezayir’in Oran şehrinde geçer. Hikaye hümanist bir doktorun
cehalet ve veba salgınıyla savaşması üzerine kurgulanmıştır. Doktor, “salgına” karşı zafer kazanır en sonunda.
Ne var ki, bu arada sevilenler kaybedilmiştir. Üstelik
dünya var oldukça başka salgınların olacağı gerçeği de
kaçınılmazdır.
Böyle anlatınca çok karamsar geldi kulağıma! Oysaki
absürdizm düşünce akımında önemli bir yeri olan Camus,
varoluşun saçmalığına karşı yine de umutlu olmayı,
mücadele etmeyi ve hayata anlam katmayı önerir. Bu
yaklaşıma ilham veren mit, Odesa destanında anlatılan
Sisifos’nun öyküsüdür. Homeros’a göre Sisifos ölümlülerin en bilgesidir.
Peki, Sisifos neden bu kadar önemli? Zeus’u kızdırdığı için
Tanrılar, onu büyük bir kayayı dik bir tepenin doruğuna
yuvarlamaya mahkûm ederler. Tam tepenin doruğuna
ulaştığında kaya, Sisifos’nun elinden kaçmakta ve her
şeye yeniden başlamak zorunda kalmaktadır.
Camus’ye göre bu kısır döngüde “insanoğlu” direnişi
bırakır, kayayı yeniden yukarıya çıkarmaktan vazgeçerse,
zayıflığını kabul etmiş ve cezalandırıcı Tanrılara yenik
düşmüş olur. Ancak direnmeye devam ederse, zafer
onun olur.
“Ne zaman olacağı belirsiz bir kurtuluş umuduna bel
bağlamak yerine, bu işkencenin sonsuza kadar süreceği
gerçeğiyle yüzleşen ve bu kaderini kabul edip aşağı inerek
taşı tekrar yukarı çıkartmaya başlayan Sisifos, bir kahramandır artık. Bu boyun eğme değil, başkaldırıdır.” dedi
Camus.
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Onur Kurulu Toplantısında Yeni Dönem Planlamaları Yapıldı
Dönemin son Onur Kurulu toplantısında, geçmiş etkinliklerin değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda söz alan
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 2017-2019 Dönem
Başkanımız Yasemin Polat’73, yapılan çalışmalar

hakkında bilgi verdi. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanımız Necdet Akdaş’91’in, Yasemin Polat’a
teşekkürlerini ilettiği toplantıda, gelecek planlamaları
ve etkinlikleri hakkında da bilgi verildi.

90’lara Dönüş

TED Ankara Koleji '94 dönemi mezunlarımız, 22 Aralık Pazar
günü Kolej-IN'de buluştular. Hem özlem giderdiler hem de
okul dönemlerine dair unutulmaz anıları yad ederek keyifli bir
pazar günü geçirdiler.

Kilo Nasıl Verilmez?

62

Mezunlarımızdan, İ.Buse İpkırmaz
Bahçecitapar'13 ile "Kilo Nasıl Verilmez?"
konulu K-Seminerimiz, 14 Aralık Cumartesi günü yoğun katılımla Kolej-IN'de
gerçekleşti. Sağlıklı beslenme, diyet
yaparken dikkat edilmesi gerekenler gibi
birçok konunun konuşulduğu seminerde,
katılımcılar merak ettikleri soruların
cevaplarını da bulmuş oldu.

Kolej-IN’de Sevgililer
Günü Kutlaması
14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Kolej-IN'e gelen
davetlilerimiz leziz yemekler ile donatılmış sofra eşliğinde müzik ziyafeti yaşadı. "Coverangers Light"ın
muhteşem performansıyla eğlenen misafirlerimiz
unutulmaz bir 14 Şubat akşamı geçirdi.
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Kolej Ruhu Londra’da

İngiltere'de yaşayan TED Ankara Koleji Mezunları, öğle
yemeğinde bir araya geldi. 1969'dan 2017'ye kadar çeşitli
dönemlerden 30'a yakın mezunumuzun katıldığı yemekte,
eski okul günleri anıldı. Eğitimlerine destek verdikleri iki
Türk Eğitim Derneği burslu öğrencisi için bağış toplandı.
Kolej ruhunu Londra'da da yaşatan mezunlarımız, 2016

yılından bu yana, Haziran ve Ocak aylarında olmak üzere,
yılda iki kere bir araya geliyor.
İngiltere'de bulunan mezun grubumuzun etkinliklerinden
siz de haberdar olmak isterseniz, Facebook grubuna katılabilir; Işıl Etes '98 ile isil.etes@gmail.com e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

2020’yi Coşkuyla Karşıladılar
"2020 Hoşgeldin" etkinliği, yoğun
katılım ile 20 Aralık'ta gerçekleşti.
TED Ankara Koleji 2000 Dönemi ve
sonrası mezunların ilgi gösterdiği

etkinlikte hasret gideren mezunlarımız, doyasıya eğlendi. 2020’ye dair
dileklerini de paylaşan mezunlarımız
unutulmaz bir gün geçirdi.
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KÜTÜPHANE

Mezunlar
Kütüphanemize

hoş geldiniz
Değerli Kolejli Yazarlarımız,
Yönetim Kurulumuzun yeni projelerinden biri
de "Mezunlar Kütüphanesi". Kütüphanemizde
yer alacak kitapların "Benden sonraki Kolejlilere armağanım olsun" fikri ile imzalı özel
nüshalar olması arzusuyla Kolejli yazarlarımıza
çağrıda bulunduk.
Tarafımıza gönderilen kitaplarla kütüphanemizi oluşturmaya başladık. Proje kapsamında
Kolejli yazarların ve kitaplarının sosyal medya
aracılığıyla tanıtımının yapılması ve binlerce
mezunumuza duyurulması planlandı. Dilerseniz
sizler de imzalı kitaplarınızı Kolej-IN'e (Taşpınar Mah, 2800. Cad. No:5/B, 06830 Gölbaşı)
göndererek projemizin bir parçası olabilirsiniz.
Detaylı bilgi için 444 0 958’i arayabilir
info@kolej.org adresine mail atabilirsiniz.
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ZE
GAM R'87
E
GÜLL

Söyleşi: Ayfer Niğdelioğlu’81

Ankara’da doğdu. İlk, orta ve
lise öğrenimini TED Ankara
Koleji’nde, lisans ve yüksek
lisans öğrenimini İTÜ Mimarlık
Fakültesi’nde tamamladı. Öykülerden oluşan ilk
kitabı İçimdeki Kalabalık 2008’de, 2012 Orhan
Kemal Öykü Ödülü’nü kazanan kitabı Beşinci
Köşe 2012’de, kısa romanı En Çok Onu Sevdim
2015’te İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.
2017’de ise Beşinci Köşe ve İçimdeki Kalabalık bir
arada kitaplaştırıldı. 2018’de İşte Hayat Böyle
Bir şey adlı çok yazarlı öykü derlemesini yayına
hazırladı. Yeni öykü kitabı Durmuş Saatler
Dükkânı Mart ayında okurla buluştu.
Ankara’da yaşıyor, yaratıcı yazarlık dersleri
veriyor, kitap atölyeleri düzenliyor.

Gamze
Güller’le
Dijital Söyleşi
Kolejli Yazarlarımızdan Gamze Güller’le sokağa
çıkmadığımız, baharı yaşayamadığımız zamanlarda engel tanımadan söyleştik.
Sevgili Gamze, bildiğim kadarıyla bir süredir mimarlık yapmıyor,
tamamen edebiyatla ilgileniyorsun. Öykü-roman yazarlığının yanı
sıra yaratıcı yazarlık dersleri veriyorsun. Edebiyatçı olmaya ne
zaman karar verdin? Üniversite okumaya hazırlanırken “Ben bir
mimar olayım da, yazarlığı hobi olarak yaparım” dedin mi?
Yazarlık okuma yazmayı öğrendiğim günden beri vardı aslında.
Ancak yazdıklarımı paylaşacak cesareti bulmam uzun sürdü. Daha
ilkokuldayken küçük öyküler yazardım. Hatta daha da ileri gidip
kendimce iki de roman kaleme almıştım. Defter sayfalarına kurşun
kalemle yazılmış bu romanlar hâlâ duruyor. Herkes yazar olacağıma
inanıyordu. Ben de günlüklerime “yazar olacağım” yazıp duruyordum.
Ama biliyorsun bizim büyüdüğümüz yıllar, bu tür sanatsal ilgilerin
hep “hobi” olarak görüldüğü ve okuyan her çocuğun iyi bir meslek
sahibi olmasının öncelendiği yıllardı. Benim için de farklı olmadı. Baba
mesleği olan mimarlığı seçtim ve uzun yıllar yaptım. Ancak yazmak
hep vardı hayatımın içinde. Durmadan öyküler yazar, yakın çevremle paylaşırdım. Ve bir gün yalnızca yazacağıma olan inancımı asla
yitirmedim.

Yakın zamanda ilkokul öğretmenim sevgili Sezen Gündoğdu’ya yazdığım kitaplardan gönderme fırsatım oldu. Küçükken de yazdığımı
hatırlaması ve “Yazar olacağını biliyordum,” demesi benim için ne
kadar gurur verici oldu tahmin edersin.
Uzunca bir süre mimarlıkla edebiyat iç içe devam etti. Şimdi artık
yalnızca yazarak ve okuyarak yaşayabildiğim için şanslıyım. Yaratıcı
yazarlık dersleri ve kitap kulüpleri de bunun önemli bir parçası elbette. Yazmak, okumak ve bunlarla ilgili bildiklerimi paylaşmak bugün
hayatımın merkezinde duruyor.
Etkilendiğiniz yazarlar var mı?
Beni etkileyen, yazarlığıma yön veren pek çok yazar var aslında. Bu
nedenle bu soruyla ne zaman karşılaşsam bazılarını dışarıda bırakırım endişesi yaşarım. Ama Rus klasiklerinin bendeki etkisi hepsinden
fazladır. Onları bir okul gibi görürüm ve yazmak isteyen herkese de
önce onları okumalarını tavsiye ederim.
Bunun dışında öykücülüğüne hayran olduğum bir isim de Katherine
Mansfield. Her okuduğumda bana ilham verir ve yazmak için bir dürtü
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yaratır bende. Umarım bir gün onunkiler
kadar iyi öyküler kaleme alabilirim.
Çoğumuz boş zamanlarımızda -ille de iş
hayatının yarattığı gerginliği hafifletmek
için- edebiyata sığınırız. Sen “iş dışı”nda
nelerle uğraşıyorsun?
Edebiyatı asla bir iş olarak görmüyorum.
Benim için amatör heyecanımı asla yitirmeyeceğim bir kulvar. Ama bunun dışında sinema da benim için çok önemli. İyi bir sinema
izleyicisiyim. Bunun da yazarlığıma katkısının çok büyük olduğunu düşünüyorum.
Seyahat etmeyi de çok severim. Yeni yerler
görmek, yeni insanlar tanımak heyecan verir
bana. Her fırsatta daha önce görmediğim
bir yeri, bir ülkeyi görmeye, yeni bir kültür
tanımaya çalışırım.
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Yeni öykü kitabın çıktı: Durmuş Saatler
Dükkânı… Spoiler vermeden bahsedemeyeceğim ben. Gerçekten çok beğendim.
Her öykü bittiğinde “Aaa bitti mi… Tadı
damağımda kaldı,” dedim doğrusu… Belki hem yeni kitaptan hem
de Çağdaş Türk Öykücülüğünden bahsedebiliriz biraz.
Her yeni kitap yeni bir heyecan. Her seferinde ilkindeki kadar şaşkınlık
ve sevinç yaratıyor bende. Umarım bu heyecan hiç dinmez. Bu kez
daha farklı öyküler peşine düştüm. Durmuş Saatler Dükkânı, zaman
mefhumuyla meselesi olan, bitmek bilmeyen döngülerden şikâyetçi,
üzerine sis çökmüş büyülü öykülerden oluşuyor. Bunlara “kendi kuyruğunu yakalamaya çalışan öyküler” de diyebiliriz. Fantastik ve metaforik
arasındaki ince çizgide duran, farklı okumalara açık ve insanın kendi
karanlığına dolanan öyküler. Ben çok keyif alarak yazdım, umarım okur
da aynı tadı alır.
Peşinde olduğum şey, her kitapta yeni bir şey denemek, farklı bir şekilde yazmak ve yeni bir şeyler söyleyebilmek. Kendimi tekrar ettiğimi
düşündüğüm zaman hem kendime hem de okura haksızlık ettiğimi
düşünüyorum.
Çağdaş Türk Öykücülüğünün de son yıllarda bu anlamda çok yol
katettiğini düşünüyorum. Bugün, yeni ve genç seslerle ustaların bir
araya geldiği, farklı söylem olanaklarının bulunduğu çok sesli bir ortam
var edebiyatta. Günümüzde yayınlama olanaklarının artması (internet
siteleri, bloglar, sayısı artan dergi ve fanzinler, yeni yayınevleri gibi)
yazarın görülme, duyulma ve kendi okur kitlesine ulaşma imkânını da
arttırdı. Ancak bu furya nicelikte bir artış getirse de maalesef nitelikte
bir düşüş yaratabiliyor. Günün hedefi olan beğenilme, tüketme, tükenenin yerine hızla yenisini koyma alışkanlığı, öykü özelinde bakıldığında,
kolay okunan, iz bırakmayan, kof metinlerin çoğalmasına ve bunların
yaygın platformlarda yer bulmasına yol açmaya başladı.
Öykü bugün bağımsızlığını ilan etmiş bir tür. Bu bağımsızlık sonsuz
bir olasılıklar dünyasının da kapısını açıyor. Ama öykücülere de önemli
bir görev yüklüyor; kendi biçemini, dilini ve derdini açıklıkla ortaya
koyabilmek.
Anlattığından çok anlatmadığıyla çoğalan öykü elbette kendi yarattığı

dil olanaklarıyla değişecek, ilerleyecektir.
Ama anlatılan aslında hep insandır. Çünkü
Goethe’nin de dediği gibi “İnsan, kendini
yalnızca insanda tanır.”
Herkes yazar olabilir mi? Derslere gelenler
arasında yazar ışığı yakaladığında ne
hissediyorsun?
Herkes yazar olamaz belki ama isteyen
herkes yazabilir. Çok okumak ve çok yazmak
bu işin önünü açar. Derslere gelenlerin hemen hepsi bir şeyler yazmak istiyorlar ama
hepsinin yazar olmak gibi bir iddiası yok.
Bazıları daha en baştan yalnızca kendileri
için yazmak istediklerini bilerek geliyorlar.
Bazılarıysa daha iyi bir okur olabilmek
için. Elbette yazar ışığı olanlar da var ama
çalışmadan, uğruna çabalamadan bu ışık
yeterli olmuyor maalesef. Gelen herkese
istisnasız daha çok okumayı ve daha çok
yazmayı tavsiye ediyorum. Zaman içinde
üzerinde çalıştığımız öykülerini dergilere,
yarışmalara da gönderiyoruz. Yayımlanma
veya ödül kazanma heyecanına hep birlikte ortak oluyoruz. Bu da çok
gurur verici oluyor.
İnsan hiç bilmediği bir konuda öykü/roman yazabilir mi?
Elbette yazabilir. Diğer türlü bilimkurgu ya da fantastik diye adlandırdığımız türler ortaya çıkmazdı. Bilmediğimiz bir konuda yazmanın ilk
adımı bu konuda bolca araştırma yapmaktır. İkinci adımı ise anlattığımız şeyin duygusuna ulaşıp onu içselleştirebilmek veya benzer duygularla tetikleyebilmektir. Bir seri katili anlatmak için cinayet işlememiz
gerekmez elbette. Ama karakterin iç dünyasını, ruh hâlini anlayabilmek
gerekir. Bu nedenle derslerde verdiğimiz en önemli tavsiyelerden biri
karakterlerinize sempati duymak yerine onlarla empati kurmanızdır.
Onu anlarsanız anlatabilirseniz de. Bambaşka dünyaları anlatmanın
yolu da yine insandan geçer. İnsani duygular geçmişten bugüne aynıdır.
Yaşanan ne olursa olsun insan üzerinden anlattığınız zaman anlaşılır.
Edebiyatın tüketiciliğinden, üreticiliğe geçmek isteyenlere neler
önerirsin?
Öncelikle çok iyi düşünsünler çünkü bu çok zorlu bir yol. Dışarıdan
göründüğü gibi toz pembe günler beklemiyor sizi. Çok zorlu günler,
geceler, hatta aylar, yıllar boyu kafanızdan söküp atamadığınız, sizi
yiyip bitiren ve yazmak için bazen kan, ter, gözyaşı döktüğünüz zamanlar olacak. Her şeye rağmen içinizde yazmak, anlatmak için önüne
geçilemez bir dürtü varsa bol bol yazın ve çokça okuyun. Okumadan
yazmak bir hayal sadece. Hem sizden önce neler yapıldığını bilmeniz
hem de bugün neler yazıldığını takip etmeniz gerek. Tüm bunlara hazırsanız zaten kimse tutamaz sizi. Oturun ve yazın! Cesaretlendirilmeye,
düzeltilmeye, fikir almaya ihtiyaç duyuyorsanız da çok güzel atölyeler,
çok değerli yazarlar var bunu yapan. Onlardan yardım istemekten, bu
tür oluşumlara katılmaktan korkmayın. Unutmayın, yazan insanlarla
bir arada olmak sizi motive edecektir.

KOLEJLİLER HAZİRAN 2020

Mezunlar Kütüphanemiz
Kolejlİ Yazarlarımızla
Zenginleşti...

Av.Alican Ertaş'07

Ayşe Füsun Gönül'82

Can Özoğuz'73

Duygu Uğur (Üçer)'60

Can Karaburçak'80

Feride Çiğdem Sönmez'81
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Feride Çiğdem Sönmez'81

Güvenç Şahin'02

Hülya Evirgen Akçal'72

İnayet Çeltikci'72

Hasan Göğüş'72

Mehmet Saraçlar'80
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Müberra Karamanoğlu'82

Osman Bahadır Özden'78

Neslihan Öztoprak (Sezer)'74 Neslihan Öztoprak (Sezer)'74

Osman Bahadır Özden'78

Ömer Altuğ'62
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Yağmur Artukmaç'90
Psikiyatrist Dr. Özlem Sürücü
Resimleyen Nurbanu Asena

Yağmur Artukmaç'90
Psikolog Ceylannur Akgün
Resimleyen Nurbanu Asena

Yağmur Artukmaç'90
Psikolog Pınar Çakır
Resimleyen Nurbanu Asena

Yağmur Artukmaç'90
Psikolog Pınar Çakır
Resimleyen Nurbanu Asena
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Yiğit Karabeyoğlu'96

Zeynep Göğüş'71

Z.Ece Arabul Günel'86

Dr. A. Müge Yazgan'80

Zeynep Göğüş'71

Dr. A. Müge Yazgan'80
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K-İnsan Komitesi,
10’uncu Yılını Kutladı
Derneğimiz çatısı altında 10 yıl süresince konusunun
uzmanı pek çok konuğu ve kıymetli bilgileri mezunlarımızla buluşturan K-İnsan Komitesi, 10’uncu yılını özel bir
kutlama ile gerçekleştirdi.
10 yıl zarfında, K-İnsan Komitesinde görev alan tüm
üyelere ve düzenlenen K-Seminer ve K-Sohbet’lere konuşmacı olarak katılan konuklara teşekkür plaketlerinin
ve sertifikalarının verildiği buluşmada; TED Ankara Koleji
Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Polat’73'e, K-İnsan
Komitesi Başkanı Esra Güleyüpoğlu'85 teşekkür hediyesi
takdim etti. Pasta kesimi ile son bulan kutlama gecesi,
birbirinden eğlenceli anlara imza attı.
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''Kaçık Prens Müzikali'' Adana ve Mersin’de
Bir büyük prensin aklını kaçırışıyla
bambaşka bir dünyanın kapılarının
aralandığı Kaçık Prens Müzikali,
Adana ve Mersin’de seyircisi ile
buluştu. Yoğun ilgi gören oyun,
izleyiciden tam not aldı.

“Çok Sesli Müzik Gecesi”
Ailemizin tüm korolarının ve Gençlik Senfoni Orkestramızın sahne aldığı "Çok Sesli Müzik Gecesi" davetliler
ile buluştu. Mezunlar Derneği Koro Şefi Duygu İnandık
koordinatörlüğünde, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Atatürk Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen
konser büyük beğeni ve alkış topladı.

Zamansız Şarkılarla Yılbaşı
TED Ankara Koleji Mezunlar Korosu
unutulmaz bir yılbaşı konserine
imza attı. 28 Aralık Cumartesi günü
gerçekleşen "Zamansız Şarkılarla
Yılbaşı Konseri" ile davetliler yeni yılı
müzikle karşıladı. Birbirinden özel
şarkıları seyirci ile buluşturan koromuz, büyük beğeni ve alkış topladı.
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Evde Kal Döneminde
Mezunlarımızın
Yanında Olduk.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

Tüm çocuklar

Eşit Hak ve Fırsatlara Sahip Olmalıdır
Salgınla mücadele sürecinde hayatımıza giren uzaktan eğitim, hepimiz için yeni
bir tecrübe oldu. Hiç şüphesiz ki, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden en çok
etkilenen çocuklarımız oldu.
Okulların eğitime ara vermesi ve akabinde eğitimin online
olarak sürdürülmesi kararı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni
harekete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi bir çağrıda
bulunarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere; yeni
veya ikinci el tablet ve bilgisayar bağış kampanyası başlattı.
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Tüm çocukların eşit hak ve fırsatlara sahip olması
gerektiğine duyduğu inançla Derneğimiz, Büyükşehir
Belediyesi’nin bu çağrısını Ankara ile sınırlı kalmayıp yurt
içinde ve hatta yurt dışında mümkün olduğu kadar çok
Kolej mezununa duyurdu. Dönem Elçileri, çocuk kalbine
dokunan bu özel çağrıya tam destek vererek, tüm dönem
arkadaşlarını katkıda bulunmaya çağırdılar ve ne kadar
önemli olduklarını bir kez daha ortaya koydular. Tüm süreç,
Derneğimiz tarafından titizlikle takip edildi. Sonuçta, TED
Ankara Koleji mezunları tarafından alınan 115 adet yeni
masaüstü bilgisayar, 6 Mayıs tarihinde, mezunları temsilen
Dernek Başkanı Necdet Akdaş ve Başkan Yardımcısı Aslı

Dal tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine
teslim edildi. Parçası olmaktan onur duyduğumuz, örnek
bir proje olarak sonuçlanan çalışmamız; hem yazılı hem de
görsel basında yer alarak tüm Türkiye’de ses getirdi.
Unutmamak gerekir ki bizler, 'Birlikte Güçlüyüz.' Tüm
mezunlarımıza yürekten teşekkür ederiz.
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BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ!
Daha sağlıklı bir dünya için mezunlarımızla el ele...
Talep yoğunluğu nedeniyle standartlara uygun yeterince
maske temin edilemediği bilgisi gelince; salgın sürecinde,
toplum sağlığı için göstermiş oldukları özveri ve fedakârlıkla
gece gündüz hayatlarını riske atarak hizmet veren mezun
sağlık çalışanlarımıza destek olmak istedik.
Başlattığımız destek kampanyamızı, yaptığımız duyurularla
tüm mezunlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Dönem elçilerimiz,
kampanyamızı dönemlerine ilettiler.

Kolej ruhuna yakışır şekilde hemen kenetlendik.
Dönemlerimizden gelen taleplere istinaden, mezun
sağlık çalışanlarımızın kamu hastanesinde çalışması ve
malzeme ihtiyacı olması şartları aranarak listeler hazırlandı.
Mezunlarımızdan gelen bağışlarla ve Derneğimizin katkısıyla
şu ana kadar, USHAŞ A.Ş.’den toplamda 4.500 adet FFP2
standardında maske alınarak, mezun sağlık çalışanlarımıza
kargo ile teslim edildi. Çalışmalarımız devam ediyor…
Emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimizle!
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PANDEMİ SÜRECİNDE de
Uzak Kalmadık...

Canlı Yayınlarımız ve Birbirinden Özel Konuklarımızla Evlerinize Misafir Olduk....

Pandemi Süreci ve Eğitim Sistemi
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'81, Derneğimiz Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu ve merak edilen soruları yanıtladı.
Türk Eğitim Derneği’nin ana görevlerini hatırlatarak sözlerine
başlayan Selçuk Pehlivanoğlu; bu görevlerin, Türkiye’nin her
tarafında okulların açılması, imkânı olmayan çocuklara burs
sağlanması ve eğitime yön verilmesi olduğunu belirtti. 10.000
çocuğa nitelikli burs vermenin öncelikleri olduğunu anlatan
Pehlivanoğlu, TED Okullarına alınan burslu öğrencilerin yanı sıra
devlet okullarından da başarılı ama imkanı olmayan çocukları
aldıklarını ve bu öğrencilerin, Türk Eğitim Derneği ailesinin gurur
kaynağı olduklarını iletti.
Selçuk Pehlivanoğlu, pandemi sürecinde gerçekleşen senkron
eğitimlerde ölçümlemelerin iyi gittiğini, geri dönüşlerin olumlu
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yönde olduğunu; üniversite tarafında ise sınıflardaki öğrenci
sayısının en fazla 40 kişi olması sayesinde, süreç başladığı
andan itibaren eğitimi eksiksiz sürdürebildiklerini anlattı.
Hatta Mimarlık Fakültesi’nin atölye çalışmalarında senkron
eğitimlerin birebir gittiğini sözlerine ekledi. Sürecin gidişatına
göre uygulanmak üzere çoklu senaryolar ürettiklerini, eğitimde
aksama olmayacak şekilde planlama yaptıklarını belirtti.
Türk Eğitim Derneği’nin online eğitim içeriklerine, burslu
öğrencilerin, Köy Okulu Öğretmenleri projesindeki ve Proje
okullarındaki çocukların da ulaşabildiklerinin bilgisini paylaştı
ve ‘Unutulmamalıdır ki, hiçbir şey çocuklarımızdan daha değerli
değil. Önce can, önce çocuk’ dedi.
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TED Üniversitesi hakkında “Türkiye’de doluluk oranı en yüksek
on üniversiteden biriyiz...” diyerek sözlerine devam eden Selçuk
Pehlivanoğlu, hızlı büyümektense, kaliteli eğitim ve imkanlarla,
mutlu öğrenciler yaratmayı tercih ettiklerini belirtti. Belediye
ile gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, TED Üniversitesi
açıldıktan sonra oldukça canlanan Kolej semtinin daha da
güzelleşmesi adına çalışmalara devam edeceklerinin bilgisini
vererek, “Kurtuluş Park’ını öğrenci yaşam merkezine dönüştürmek
için üç üniversite ile protokol imzalayacağız” dedi. Kurtuluş
Parkı’nda müze şeklinde bir kütüphane yapmak istediklerini iletti.
İçinde bulunduğumuz bu süreçle ilgili düşüncelerini, Derneğimiz
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş’a anlatan Selçuk
Pehlivanoğlu, “Pandemi sonrasının ekonomik çıktıları, sosyolojik
ve psikolojik travmaları olacaktır” dedi ve dünyanın bunun
üstesinden geleceğine inandığını sözlerine ekledi. Bu virüsün
insanoğluna ciddi bir ders verdiğini söyleyen Pehlivanoğlu,
iyi analiz edilirse fırsatların doğabileceğini, pazarların
genişleyebileceğini ve niteliklerinin değişebileceğini anlattı.
Eğitime katkı vermek mecburiyetinde olduklarını, dokundukları

illerde büyük dönüşümler gördüklerini belirterek, “Hayal etmek
lazım ama unutmayın... Bugün TED Genel Merkezi ve diğer
kurumlarımız bir fabrika gibi çalışıyor” diyerek hayal ettiklerinin
nasıl gerçekleştiğini ve bu başarının herkesin başarısı olduğunu
belirtti.
Son olarak bu sürecin geçeceğini, büyüklerimize sahip çıkmamız,
destek olmamız ve morallerini yüksek tutmamız gerektiğini
ekleyerek, “Unutmayalım, bir kısım insan çok büyük fedakârlık
yapıyor. Bir kısım insan bundan çok daha fazla etkilendi, evine
götürecek ekmeği yok. Bir kısım insan, daha fazla yardım yapmak
istiyor, çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştiremiyor. Onun için
bizim yapmamız gereken şey, kendimize güvenmek. Camiamıza
güvenmek. Ülkemize güvenmek. Dünyanın yaşadığı bu travmadan
en mutlu şekilde çıkalım. Umarım en yakın zamanda Kolej-IN’de
buluşarak, kültürümüz gereği birbirimize sarılarak bütünleşiriz”
diyerek sözlerini noktaladı.

Yayının tamamına: https://youtu.be/NLnzlSX0eZ4 adresinden
ulaşabilirsiniz.
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Pandemi Sürecinde Eğitim
TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A. Kartal Usluel'81, Derneğimiz
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu.
TED Ankara Koleji Vakfı’nın tarihçesi ile ilgili kısa bir bilgi vererek
sözlerine başlayan A.Kartal Usluel, “Her sene ilk yüzde aşağı
yukarı 6 ya da 7 öğrencimiz oluyor. 2013, 2014 ve 2017 yıllarında
Türkiye birincisi bizim okulumuzdan çıktı. Mezunlarımız, yaklaşık
%95 oranında yükseköğrenim kurumlarına yerleşmekteler,
bir kısım öğrencimiz de yurt dışına gidip oralardaki önemli
üniversitelerde öğrenim hayatlarına devam ediyorlar” diyerek
başarı istatistiklerimizi detaylı bir şekilde anlattı.
“Kampüsümüz 300 dönüme kurulu. 140.000 m2 kapalı alanı olan
ve bunun içerisinde derslikler dışında atölyeler, laboratuvarlar,
planetaryum ve daha birçok okulda olmayan bir spor ve sanat
merkezimiz var. Ek olarak bu yıl başında Atatürk Sahne Sanatları
ve Gösteri Merkezi’miz açıldı” diyerek sunulan önemli imkanlarla
ilgili bilgi veren Usluel, özellikle 1.500 kişilik sanat merkezinin hem
Türk Eğitim Derneği Kurumları hem de Ankara’da düzenlenecek her
türlü kültür-sanat aktivitesi için çok değerli olduğunu ifade etti.
Necdet Akdaş’ın, pandemi sürecine dair gerek hijyen yönündeki
çalışmalar gerekse uzaktan eğitim ile ilgili yönelttiği sorular
üzerine, Kartal Usluel, TED Ankara Koleji’nin de online eğitim için
küresel hizmet veren platformları kullandığını belirtti. Yüz yüze
eğitimin yerini tutmasa da, öğrencilerin okulla olan iletişiminin
devam ettirilmesini ve daha önce verilen derslerin pekiştirilmesini
amaçlayan bir eğitim olduğunu ifade etti.

hayata geçirilmesini mümkün kılan idari personelimize, genel
müdürlüğümüze, müdürlerimize ve bütün öğretmenlerimize
teşekkürlerini iletti.

Bu dönemin sonrasında verilecek olan telafi eğitimleriyle eksiklerin
kapatılacağını sözlerine eklerken, böyle bir dönüşümün bu hızla

Yayının tamamına: https://youtu.be/nYC5vUD4I7s adresinden
ulaşabilirsiniz.

Okulların tekrar açılması ve Eylül ayına dair nasıl bir planlama
yapılacağı sorusu üzerine, tüm senaryolara hazır olduklarının altını
çizdi.
TED Ankara Koleji’nde çalışan öğretmenler, idari personel ve
sözleşmeli personel açısından da hiçbir çalışanın mağduriyetine
kesinlikle sebebiyet verilmeyeceğinin altını çizen Vakıf Başkanı,
amaçlarının okulların açıldığı ilk günden itibaren her şeyin olağan
şekilde işleyişine devam etmesi olduğunun önemini vurguladı.
Kartal Usluel sözlerinin sonuna gelirken; TED Ankara Koleji’nin
gelenekleri ve kültürüyle; çağdaş, aydınlık bir çizgiye sahip
olduğunu, bu sayede mezunlarının akademik öğrenim ve
gelişimin yanı sıra kültür-sanat etkinliklerinde yer alma, tartışma
kulüplerine, sportif aktivitelere katılma, Model Birleşmiş Milletler
organizasyonuna dahil olma gibi imkanlardan yararlanarak okul
sonrası hayatlarına çok daha donanımlı bir şekilde başlama
avantajı sağladıklarına değindi. Tüm öğrencilere, mutlaka takım
ruhunu sergileyebilecekleri, bir takımın parçası olabilecekleri
etkinlikleri takip etmelerini tavsiye etti.
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Koronavirüs’ten Korunmanın Yolları
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'81, Derneğimiz Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Akdaş’91’in canlı yayın konuğu oldu.
Salgın nedeniyle evde kalmaya başladığımız ilk günlerde
konuğumuz olan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'81, bu
virüsün hayatımıza yeni girdiğini ve çok bulaşıcı olduğunu
söyleyerek, “Ateş, kuru öksürük ve göğüste basınç ve
nefes darlığı belirtileri hissedildiğinde ya da hasta bulguları
olduğunu düşündüğünüz kişi ile temas edildiğinde mutlaka
hastaneye gidilmeli. İnsanlara evinde test yapabileceğimiz
imkanlar sağlanana kadar, kuvvetli belirtileri olmayan
kişilerin, hastane ortamında da bulaş riski olması sebebiyle,
sağlık kuruluşlarına gelinmesini önermiyoruz” dedi.
Koronavirüs sürecine dair değerlendirmelerini ve virüsten
korunma yollarını aktaran Prof. Dr. Şenol, “Çok basit
olmakla birlikte en etkili yol, su ve sabun ile el yıkamak,
iyi uyku uyumak, düzenli egzersiz yapmak, mümkün
olabildiğince stres ile baş edebilmek ve bol sıvı alarak
kaliteli beslenmek başlıca korunma yolları. Eksik vitaminler
varsa, o eklenmeli ama fazladan tüketime gerek yok” dedi.
Sosyal mesafenin önemine özellikle dikkat çekti ve bu
süreçte Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesinde yer alan

bilgilerden yararlanılabileceğini söyledi.
Doğru maske kullanımına dair merak edilenleri de
yanıtlayan Şenol, “Maske kullanımının incelikleri var.
1.5 metreden yakın insan temasının olduğu alanlarda
kullanılması önemli. Maske nemlendiği, ıslandığı zaman,
2 saatte bir değiştirilmesi gerekiyor. Maskenin dış
yüzeyine dokunulmamalı ve kullanım süresine dikkat
edilmeli. Elin, ağız ve yüze götürülmemesi büyük önem
taşıyor. Virüs yerden yükselen bir şey değil. Ayakkabıdan
bulaşmaz. Ancak yüz yüze ve dokunma ilişkisi ile bulaşır”
açıklamasında bulundu.
Yaza dair merak edilen konuya açıklık getiren Şenol,
özellikle klorlu sudan, denizden ve güneşin olduğu yerden
bulaşma riskinin olmadığını ancak yine de 2021 yılına kadar
tedbirli yaşamamız gerektiğini sözlerine ekledi.

Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=H7YUupmu7PE adresinden ulaşabilirsiniz.
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Spor Kulübünün Başarıları ve Pandeminin Etkileri
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Mağdenli'91,
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu.
Efsane koç, efsane başkan rahmetli Mehmet Mağdenli’yi anarak
başlanan sohbette, Spor Kulübü Başkanı Kerem Mağdenli,
babasının ardından başarıyla devam ettirdiği görevinden dolayı
büyük onur ve gurur duyduğunu dile getirdi.
Pandemi dolayısıyla zor bir süreçten geçtiklerini belirten Kerem
Mağdenli, liglerin tatil olması ile birlikte ikinci ligden, Türkiye
Basketbol Ligi’ne çıkma hedefi olan basketbol takımının bu
hedefinin sekteye uğradığını anlattı. Oyuncuların pandemi
sürecinde evde olduklarını, evden sürdürdükleri antrenmanlara
rağmen pandemi sonrası geri geldiklerinde süreye ihtiyaç
duyacaklarını ve liglerin başlamasının gecikeceğini belirterek,
federasyondan çıkacak kararı beklediklerini iletti.
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TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün, en eski spor kulüplerinden
birisi olduğunu belirten Mağdenli, birçok sporcu, idareci ve
yönetici yetiştirdiklerinin; o antrenörlerin şimdi süper ligdeki
takımları yönettiğinin bilgisini verdi. Spor okullarının amacının,
antrenörlerin yönlendirmesi doğrultusunda spor okullarından
alt yapıya akış sağlayabilmek olduğuna değinerek, ilk baktıkları
havuzun spor okulları olduğunu vurguladı. Başarıların artması için
her zaman çalışmaya devam edecek olmakla birlikte, hali hazırda
kulübün önemli kazanımları olduğunu anlatan Kerem Mağdenli,

kulüpte 3 tane rekortmen yüzücünün yer aldığını, U-16 takımının
Türkiye Şampiyonası’na direk katılma hakkı elde ettiğini ve U-18
takımının da Anadolu Şampiyonası’na gitmeye hak kazandığını
belirtti. “Küçük voleybolcularımız Türkiye Şampiyonası’na
gideceklerdi, son dakika salgın yüzünden iptal oldu. Aslında her
branşta başarılı sporcularımız var. Ama bu tabii ki yeterli değil.
Amacımız sayıyı artırmak, daha fazla antrenman vermek, daha
fazla mücadele için katkı sağlamak” dedi.
Son olarak, Necdet Akdaş’ın “Kolejli iş insanlarımız olduğu
halde sponsor bulmakta neden güçlük çekiyoruz?” sorusuna
Mağdenli, sponsor bulmanın zor bir konu olduğunu ama her şeye
rağmen Kolej dışından da sponsorlar bulabildiklerini; Halk Enerji
ve Medicana Hastanesi’nin bunun en güzel örnekleri olduğunu
belirtti. “Sponsor bulmak için Yönetim Kurulu olarak oldukça çaba
sarf ediyoruz, hatta bulamazsak yönetimdeki arkadaşlar kendileri
reklam veriyor. Kulübümüzün en büyük sıkıntısı, sponsorlara
ulaşmak ve reklam imkanları ile ilgili bilgi vermek. Bu konuda
Mezunlar Derneğimizden ve mezunlarımızdan destek alabiliriz”
diyerek sözlerini noktaladı.
Yayının tamamına: https://www.youtube.com/watch?v=lCIJa-_
qvPI adresinden ulaşabilirsiniz.
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Ted Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu
TEDFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal B. Yüce'85, Derneğimiz Yönetim Kurulu
Başkanı Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu.
Türk Eğitim Derneği çatısı altında; eğitimin sadece kâğıt
kalemden ibaret olmadığını, “Bozkırda yeşil bir yuva...” ile
başlayan bu serüvenin, bugün Türkiye’nin dört bir yanında
yemyeşil bir ormana dönüştüğünü ve bunun gurur verici
olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan TEDFED Yönetim
Kurulu Başkanı Kemal B. Yüce'85, eğitimde eşitsizliği
kaldırma doğrultusunda emin adımlarla ilerlediklerini, Türk
Eğitim Derneği’nin Burs Fonunun önemini belirtti.
Kemal B. Yüce, TEDFED’in kuruluşunun ana amacının,
TED Okulları Mezunları Dernekleri arasında dayanışma ve
işbirliğini geliştirmek, TED kültürünü yaymak ve TED’in
faaliyetlerine katkı sağlamak olduğuna değindi. “Bugün
TEDFED yönetimi altında 16 derneğin bilfiil çalışmakta
olduğunu; ancak üye anlamında en güçlü, en eski ve en
tecrübeli olan derneğin, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
olduğunu sözlerine ekledi. K-İnsan ve K-Sohbet projelerini,
diğer derneklerde de aktif hale getirmek istediklerini, özellikle
süreç zarfında K-Sohbetlerin Derneğimiz tarafından sosyal
medyaya taşınmasının önemini vurguladı.

Network kavramının günümüzde daha da önem kazandığını
anlatan Kemal B. Yüce, networkü güçlü kılabilmek için
Dernek üye sayısının fazla olması gerektiğini belirtti.
“Mezunlarımızın kendilerini, Derneğe ait hissetmeleri lazım”
sözleriyle aidiyet duygusunun altını çizerek, derneklerin
gücünün mezunlarından geldiğini, aidiyet duygusunu
güçlendirmek gerektiğini ve bunun birinci öncelikleri olduğunu
sözlerine ekledi. Dönem Elçileri olgusunu, diğer derneklere de
taşımak gerektiğini anlatan Kemal B. Yüce, dönem elçileri ile
de network oluşturmak gerektiğini sözlerine ekledi.
“Biz Kolejliler, çok güzel bir aileyiz. Çocukluğumuzun başladığı
dönemden ergenliğe geçen 12 yılı birlikte paylaşıyoruz. Birlikte
büyüyor, birlikte evriliyoruz” diyerek birlik ve beraberliğin
önemini anlattı.

Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=WhUbPJVlK0E adresinden ulaşabilirsiniz.
83

CANLI YAYINLAR

Yeni Dünya Düzeninde Bankacılık
DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş'76, Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı
Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu.
İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okuduğunu
söyleyerek sözlerine başlayan Hakan Ateş, başarılarla
dolu kariyerini ve edindiği tecrübeleri paylaştı. Konuşması
zarfında tarımın önemine değinen Ateş, 2001 yılında
Tarişbank’ı satın alma sürecini anlatırken, şubelerin
kapatılacağı düşüncesinin aksine 29 şubenin de faaliyetini
devam ettirdiklerini, bünye dahiline alarak ve onların
yolunda ilerlemeye devam ederek tarım faaliyetlerini 400
şubeye yaydıklarına değindi. Türkiye genelinde 81 ilde yer
alan şubelerine ek olarak İran, Irak, Suriye, Ermenistan ve
Gürcistan’ın bütün sınır kasabalarında Denizbank şubesi
olduğunu vurguladı.
Duayen bankacı Ateş, “Tek başına veya konsorsiyum olarak
çok sayıda projeye girdik. Örneğin; TAV’ın İzmir ve Bodrum
Havaalanları, Ankara Hızlı Tren, 3. Havaalanı, 3. Köprü,
Kıbrıs Barış Suyu, tamamen Denizbank finansmanıdır.
Bunlar gibi daha pek çok projede yer almaktayız.” ifadelerini
kullandı.
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Günümüz ekonomisini de değerlendiren Hakan Ateş,
“Pandemi ne kadar sürecek, devletler bunu nasıl ve ne
ölçüde kontrole alacak, aşı hangi süreçte geliştirilecek?
Bunların cevabına bağlıyız.Bütün dünya ülkeleri tedbir
alıyor şu anda. Üretimlerin durması ile gelen bir hasar söz

konusu. Türkiye, yüzde 3 ile 5 arasında küçülmeye doğru
gidebilir. İngiltere, Fransa ABD için yüzde 3 küçülmeden
bahsediliyor. Bu ne 1 Eylül, ne de 2008 krizine benziyor”
dedi.
Ülke olarak almamız gereken tedbirleri de aktaran Ateş,
“Ekonomik perspektiften baktığımızda, alınabilecek 3 tür
tedbir var. Diğer ülkeler ile çok fazla ticareti olan bir ülkeyiz.
Kredi, toptan fonlama, yatırım gibi çeşitli yollarla yurt
dışından kaynak bulmalıyız. İthal edip üzerine bir katma
değer ekleyerek ihraç etmek durumundayız. Parasal olarak,
Merkez Bankası’nı genişlemeci tedbirler alınmalı, para da
basılmalı. Doğru maliye politikaları uygulanmalı; bankacılık
sektörü, üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan sektörleri
desteklemeli” açıklamasında bulundu.
Vadesi dolan borçlara ilişkin soruları da yanıtlayan Hakan
Ateş, durumunu koruması gereken sanayiciye ve yatırım
yapmak isteyenlere tüyolar verdi. Hakan Ateş, unutamadığı
Kolej anılarını anlatarak sözlerini noktaladı.

Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=UaPatiAVsDg adresinden ulaşabilirsiniz.
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It’s Not Hocus Pocus, It’s All About Focus
TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener'73,
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu.
Yıllara dayanan tecrübelerini ve bilgilerini her zaman keyifle
bizlerle paylaşan kıymetli büyüğümüz Sani Şener, son zamanlarda
sıklıkla telaffuz edilen odaklanmanın önemini ama asıl, tam
olarak ne olduğunu anlattı. ‘Başarı detayda saklıdır ama şeytan
da detayda saklıdır. Çözümü basit aslında, detaya hızlı girip hızlı
çıkarsanız başarıyı bulursunuz. Detaya girip orada kalırsanız,
şeytanı bulursunuz. Odaklanmak çok önemli, kendinizi işinize
veremezseniz detaylara hakim olamazsanız, detaylara hakim
olamayınca da önünüze gelen kararı onaylayıp onaylamamakta
kararsız kalırsınız. Yani, it’s not hocus pocus, it’s all about focus.’

yolcuların sağlığı ve bilançoların dengesi. Türkiye’deki olumlu
rakamlarla salgının kontrol altına alınmaya başladığını, bu sebeple
Haziran ayında artık faaliyete geçmeyi beklediklerini ifade eden
Şener, iç hatların Mayıs sonunda açılacağını ancak dış hatlar için
mütekabiliyet ilkesine göre hareket edileceğini de sözlerine ekledi.
Aynı zamanda Airports Council International (ACI) Yönetim Kurulu
Üyesi olan Sani Şener, havacılık sektöründe verilen hizmetlerin
evrensel olduğunu belirterek, dünyanın herhangi bir noktasında
uygulanan kuralın ACI’da alınan kararlara istinaden uygulamaya
konulduğunu ve alınacak önlemleri örneklerle anlattı.

Havalimanı işletmeciliğinde, Türkiye’nin dünyadaki lider markası
TAV’ın faaliyetlerini özetleyerek sözlerine devam eden Sani Şener,
Atatürk Havalimanı inşaatının konsorsiyumuna dahil olunmasıyla
başlayan süreçte bugün gelinen noktada, TAV’ın 5’i Türkiye’de,
9’u yurt dışında olmak üzere, dünyada 14 adet havalimanı
işletmekte olduğunun bilgisini verdi.

Günümüzde dijitalleşmenin önemine değinirken, aslında
dijitalleşmeyi kullanabilmenin daha önemli olduğunu
vurgulayarak, TAV Teknoloji Şirketi’nin üzerinde durduğu
konulardan birinin de, geliştirilen teknolojinin nasıl kullanılacağının
öğretilmesi olduğunun altını çizdi. Servis şirketlerinde
gerçekleştirdikleri politika değişikliğiyle, 30 ülkede 100
havalimanında çalıştıklarını, bunun da büyük bir organizasyon ve
koordinasyon gerektirdiğini söyleyen Sani Şener, haberleşmenin
önemini de “Connectivity is productivity” sözüyle özetledi.

Konuşması zarfında Şener, başarının tanımına da değindi;
‘Başarınız diğer insanların yaşamında değişime, ilerlemeye aracılık
etmiyorsa bu sadece kişisel başarıdır. Kişisel başarı, toplumun
ihtiyaç duyduğu bir başarı şekli değildir. İnsanlara ilham verecek,
insanları güçlendirecek, yol göstereceksiniz; işte o zaman toplumsal
başarıyı yakalarsınız. Ülkelerine en büyük katkıyı da, toplumsal
başarıyı yakalayan firmalar sağlarlar.’ Şener, TAV olarak krize karşı
aldıkları tedbirleri 3 başlık altında topladı; çalışanlarının sağlığı,

Son olarak gelecekle ilgili iyimser bir tablo çizen Sani Şener;
“İnşallah, çok güzel günler gelecek” diyerek sözlerini noktaladı.
Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=3rOVcOVlI6s adresinden ulaşabilirsiniz.
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Sağlık Sektörünü Kaynağından Dinledik
Güven Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Banu Küçükel'88, Derneğimiz
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş’91’in canlı yayın konuğu oldu.
Pandemi süreciyle ilgili soruları yanıtlayan Küçükel, salgına karşı
ülkece verdiğimiz mücadelede Güven Hastanesi’nin misyonu,
tüm dünyanın hızla içerisine doğru sürüklendiği dijital dönüşüm
sürecine adapte olmak adına hastane olarak attıkları adımlar ve
sağlımızı korumak adına yapılması gerekenler hakkında bilgiler
verdi.
TED Ankara Koleji’nden sonra Bilkent Üniversitesi İşletme
Bölümü’nü bitiren ve akabinde Güven Hastanesi’nin her
kademesinde çalışarak sektörde engin bir tecrübe kazanan
Banu Küçükel, aynı zamanda Güven Hastanesi’nde Genel Cerrah
olarak çalışan kuzeninin deyimiyle “Merdivenleri hep sürünerek
tırmanan” özel sağlık sektöründe duayen bir isim.
1974 yılında Dr. Ahmet Küçükel ve Dr. Aysun Küçükel tarafından
kurulan ve bir Ankara markası olan Güven Hastanesi’ni
günümüzde ablası Nüket Küçükel ile birlikte yöneten Banu
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Küçükel, Güven Hastanesi olarak pandemi süreci ile mücadeleyi
kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Sürecin akut fazı sona erse
dahi, olası bir ikinci aşama ya da mutasyon ihtimali karşısında
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin gerekliliğini
vurgulayan Küçükel, “Zaten akredite bir hastaneyiz ve pandemi
eylem planlarımız vardı. Maalesef onları bu dönemde uygulama
fırsatı bulduk” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın patronajında başarıyla
yürütülen süreçte Güven Hastanesi’nin de üzerine düşenleri öncü
bir vasıfla yerine getirdiğini ifade eden Küçükel, sanal hastaneler
olan “Güven Future” ve geleceğe odaklanan online evden tedavi
sistemleriyle ilgili bilgiler vererek sözlerini noktaladı.

Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=Tcd5GmdW6rM adresinden ulaşabilirsiniz.
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Bankacılığın Dünü, Bugünü ve Yarını
QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş'84, Derneğimiz
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 1989
yılında mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde
İşletme okuduğunu söyleyen Şahinbaş, ‘1990 yılında
Finansbank yolculuğum başladı. Hazine Departmanı’nda
başladım. 1993 yılında iştiraki olan Finansbank İsviçre’ye
gittim ve 4 sene çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüm.
Bir sene Türkiye’de kaldıktan sonra Hollanda’ya gittim ve
5 sene kaldım. 1999 yılında Finansbank Hollanda Genel
Müdürü oldum. 2001 yılında Türkiye’ye döndüm ve 2003
yılında Finansbank Genel Müdürü oldum. 2010 yılına
kadar 7 sene Genel Müdürlük yaptım. Son 10 senedir de,
Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini
yürütmekteyim” sözleriyle kendisini anlattı.
Pandemi sürecine dair değerlendirmelerini aktaran
Şahinbaş, “Bu dönem, bizim için de farklı bir süreç oldu. 30
senelik bankacılık kariyerimde 1991, 1994, 1998, 2001 ve
2008 gibi krizler yaşadık. Pandemi kimsenin ne beklediği,
ne de tecrübesi olduğu bir konuydu. Finansbank; 550
şubesiyle, Türkiye’de yüzde 5 pazar payı olan bir özel banka.
Önce çalışanlarımızın sağlığı diyerek, ilk etapta önlem
olarak, bazıları hastane, bazıları üniversite, bazıları ise
birbirlerine yakın lokasyonda olan, yaklaşık 140 şubemizi

kapattık. Geçen haftadan itibaren bu şubelerimizi yeniden
açmaya başladık, tabii hastane içindeki şubelerimiz hariç.
Sağlık sektörü gibi, bankacılık sektörü de ayakta durdu.
Bu bir geçiş dönemi, bunu birlikte yaşayarak göreceğiz.
Türkiye, alınan önlemler ve sağlık sektörü ile sınıfı geçti.
Krizde müşterinin yanında olursanız unutulmuyor. Biz,
Finansbank olarak her dönem krizlerden büyüyerek çıktık”
dedi. KOBİ’lerin kendileri için önemini de aktaran Sinan
Şahinbaş, İşe Dönüş Kredisi gibi, bu dönemde hayata
geçirdikleri paketleri de anlattı.
Türkiye’nin büyüyen bir ülke olduğunu aktaran Şahinbaş,
“Pandemi döneminde birçok sektör kendisini büyütme
imkânı buldu. Türkiye’ye ihracat anlamında dönüş var.
Krizden fırsatla çıkabilmek mümkün” açıklamasında
bulundu. Borsa, dolar, euro ve faiz oranlarına dair
değerlendirmelerde de bulunan Sinan Şahinbaş, dijitalleşen
dünya ve bankacılığın dönüşümü hakkında bilgiler vererek
sözlerini noktaladı.

Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=OQ3OdAlDaLI adresinden ulaşabilirsiniz.
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Ne Yaparsan Yap, En İyisini Yap
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tenor Murat Karahan’95, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel yayınımızda Derneğimiz Yönetim
Kurulu Başkanı Necdet Akdaş’91’in sorularını yanıtladı.
İstiklal mücadelemizin 101’inci yılında yayınımıza konuk olan
Murat Karahan, tüm izleyenlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı’nı kutlayarak konuşmasına başladı. Hayatının
tam ortasında sanat ve müzik olduğunu söyleyen başarılı tenor
Karahan, kendisini sanat aşığı biri olarak tanımladığını belirtti.
Dünya’nın çeşitli ülkelerinde yüzlerce konsere imza atan Karahan,
“Bu ülkenin topraklarında yetişmiş bir Türk sanatçı olarak, bunun
mutluluğunu ve gururunu yaşayan bir insanım” diye konuştu.
Müzik kariyerine nasıl başladığını, kariyer yolculuğunu anlatırken,
her zaman mesleğinin en iyisi olma yönünde kendini geliştirdiğini
vurgulayan ünlü tenor, opera sanatı ile dolu yıllarını izleyiciler
ile paylaştı. Letonya, İtalya, Fransa, Almanya gibi dünyanın en
önemli operalarında sahne aldığını ve ulaşmanın zor olduğu zirve
noktasında kalmak için, daha çok çaba sarf etmek gerektiğini
belirtti.
Pavarotti’yi örnek aldığını söyleyen Karahan, dünyaca ünlü
Soprano Renata Scotto'nun öğrencisi olduğu yıllarda kendisinden
öğrendiklerine değinerek, kendi müzikal anlayışını, yorumunu her
zaman eserlere kattığını belirtti.
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Devlet Opera ve Balesi’nin pandemi süreci sonrası planlarını
aktaran başarılı tenor, “Temmuz başına kadar seyircili temsillere
ara verdik, ancak sanatçılarımız bizi arayarak çalışmak istediklerini,
özlemlerini dile getiriyorlar. Bizler de gerekli altyapıyı sağlayıp,
önlemleri alarak bundan sonraki süreçte provalara başlayıp,
sanatçılarımızın temsillerine dönmesini sağlayacağız” diye
konuştu. Pandemi sonrası dönemde konserlerin nasıl yapılacağına
dair örnek teşkil edecek şekilde düzenlenen Antalya konserinin
detaylarından bahseden Murat Karahan, Bayram zarfında TRT2’de
yayınlanacak olan Hieropolis konseri hakkında da bilgi paylaştı.
Canlı performansı ile izleyicilere mini konser keyfi yaşatan başarılı
sanatçı, dillerden düşmeyen “Nazende Sevgilim” şarkısını da
seslendirdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı
kutladığımız bu özel akşamda konuk olan Murat Karahan, “Dağ
Başını Duman Almış” parçasını seslendirerek izleyicilerin bayramını
bir kez daha kutladı.
Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=qdmRsBSzcVU adresinden ulaşabilirsiniz.
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Siyasete Dokunan Kadın Eli…
CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Selin Sayek Böke'89, Derneğimiz
Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Akdaş'91'in canlı yayın konuğu oldu.
Konuşmasının başında Kolej yıllarına dair anılarını ve Kolej’in
kendisine kattığı değerleri aktaran Selin Sayek Böke,
akademisyenlik kariyerini ve siyasete nasıl atıldığını anlattı.
“Hepimizi biz yapan, en çekirdekten içinde büyüdüğümüz ortamdır.
Beni ben yapan her şeyde anne ve babamın dokunuşları var, şimdi
bunu daha net görüyorum” ifadelerini kullanan Böke, aile vurgusu
yaparak milletvekilliği teklifini aldığı günü ise şu sözlerle anlattı:
“Aktif olarak CHP’de Bilim Platformu’ndaydım. Aktif siyaset
yapmak gibi bir düşüncem yoktu fakat siyasetin içinde olmaktan
büyük keyif alıyordum. Bir gece, bilgisayar başında bir TÜBİTAK
projesi üzerinde çalışırken gelen telefonla artık daha aktif olacağına
dair onurlandırıcı bir teklif aldım. Aile içinde bunu konuşmak
gerektiği için müsaade istedim. Eşimin de desteği ile süreç
başlamış oldu. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı,
Parti Sözcülüğü gibi görevlerde bulundum. 2014 Eylül ayından beri
kesintisiz Parti Meclis’inde görev yapıyorum.”
Seçim döneminde kadınların siyaset içerisindeki yerini de
değerlendiren Böke, “Kadınlarımız donanımlarının farkında

olmalı. Denemek, başarmaktır. TED Ankara Koleji bizlere özgüven
kattı. Hayatın özü siyaset. İçinde kadınların olmadığı bir düzen
dayatılıyor bütün dünyada. Erkek egemen bir düzen. Eğer kadınlar
siyasetin içerisinde daha çok yer alırlarsa eşitliğin olduğu bir düzen
olacaktır. Bizim gibi diğer kadınları güçlü kılmak için siyasette aktif
rol almak gerekiyor” dedi.
Türkiye ekonomisine ve dünya ekonomisine dair görüşlerini
de paylaşan Selin Sayek Böke, “İnsanlar imkânı varsa fabrika
kurmuyor, üretim kapasitesine katkıda bulunmuyor. Bu durumun
yedi çeyrektir sürüyor olmasına, olumsuzluk ve pandemi süreci
eklendi. Ciddi bir işsizlik süreci olabilir. Türkiye ekonomisini
ayakta tutan şey kredi, yani borç. Borç da yüklenici için kaygı
anlamı taşıyor. Bugüne kadar borçla dönen düzen yeniden
borçlanamayacak bir alana sıkıştı. Türkiye’nin dışarıdan kaynağa
ihtiyacı var. Yeni bir ekonomik model ile çalışmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.
Yayının tamamına https://www.youtube.com/
watch?v=jbdOoGUr2go linkinden ulaşabilirsiniz…
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#Evdekal Döneminin Psikolojimize Etkileri
Aile ve Çocuk Danışmanı, Uzman Psikolog Müge Kepenek, Derneğimiz Genel Sekreteri
ve K-İnsan Komite Başkanı Esra Güleyüpoğlu’85’in canlı yayın konuğu oldu.
Koronavirüs salgın sürecine dair pek çok merak
edilen konuyu yanıtlayan Müge Kepenek, bu sürecin
çocuklar üzerindeki etkilerini aktararak, “Çocuklar,
tam anlamlandıramadıkları bir süreçten geçiyorlar. Biz
yetişkinler bile, içinde bulunduğumuz koşullar altında
stres ve kaygı tepkileri gösteriyoruz. Bu dönemde,
fiziksel sağlığımızı korumak kadar, hem kendimizin
hem de çocuklarımızın psikolojik sağlığını korumak da
önemli. Burada nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Birincisi,
çocuklarımız ile ilgili olan süreçte çocuklarımıza doğru
bilgilendirme yapmamız gerekiyor. Her yaş grubunun
özellikleri farklılık gösterdiğinden sordukları soruları;
anlayabilecekleri düzeyde, kaygı ve korkularını arttırmadan
anlatmak büyük önem taşıyor. Çocuklara doğru tepkiler
verebilirsek, doğru iletişimi kurmuş oluyoruz. En doğru
bilgiyi, ailelerinden almaları gerektiğini unutmamalıyız”
dedi.
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Anne ve babaların evde çalıştığı süreçte çocuklarla
ilişkilerini nasıl yönlendirmeleri gerektiğini söyleyen Müge
Kepenek, “Kendi korkularımızı onlara bulaştırmadan
yönlendirmek çok önemli. Endişeli olduklarını ve

korktuklarını bilmek çok değerli. Bizimle konuşmalarına
izin vermemiz gerekiyor. Bu bir kriz zamanı. Kriz anlarında
herkes, daha değerli olduğunu hissetmek ister. Daha fazla
ilgi bekleyebilirler. Bu süreçte, onlara normal zamandan
biraz daha hassas ve şefkatli davranmak gerekecektir.”
İçinde bulunduğumuz günlerde artan teknoloji kullanımının
herkesi ürküttüğünü ama bunu da kriz sürecinin bir
sonucu olarak değerlendirmek gerektiğine dikkat çeken
Kepenek, uzaktan eğitime geçilmesiyle, çocukların günün
büyük bölümünde teknolojik cihazları eğitimleri için
kullandıklarını belirtti. Şu an yaşanılanların gerçek hayatla
paralel gitmediğini ve belirsizliklerin yarattığı sorunların
programlama ile hafifletileceğini söyledi.
Uzman Psk. Müge Kepenek ''Süreci fırsata çevirerek,
çocuklarımız ile birlikte evde geçirdiğimiz zamanın keyfini
ve kalitesini arttırmakta, doğru iletişim yöntemlerinin altını
çizmekte fayda var” diyerek sözlerini noktaladı.
Yayının tamamına: https://youtu.be/4xeXxpRP0MM
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Evde Neler Oluyor?
"Evde Kal" Döneminde İlişkiler Üzerine
Madalyon Psikiyatri Merkezi’nin kurucusu, Psikiyatrist ve Yazar Dr. Gülseren
Budayıcıoğlu’65, Derneğimiz Genel Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra
Güleyüpoğlu’85’in canlı yayın konuğu oldu.
Okumaya doyamadığımız kitaplarının 6’ncısını yazmaya
başlayan, aynı zamanda TRT 1 kanalında “Dert Ortağı”
isimli bir televizyon projesini yürüten duayen psikiyatrist
Budayıcıoğlu, son zamanlarda yaşadığımız süreçle ilgili
hayatımıza dokunacak tespit ve tavsiyelerini bizlerle
paylaştı.
Kolej günlerini unutamadığını belirterek sözlerine başlayan
Gülseren Budayıcıoğlu “İnsanın çocuklukta yaşadığı şeyler
çok farklı oluyor. Ben de, Kolej yıllarında yaşadıklarımı,
arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi unutamadım. Hepsi
hafızamda hala çok canlıdır” dedi.
Türkiye’de son yıllarda sıkça konuşulan şiddet sarmalını
ve bu durumun üstesinden nasıl gelineceğini anlatan
Budayıcıoğlu, “Şiddet, her zaman şiddeti getirir. Bazı
insanlar şiddete meyillidir. Hep söylerim kader motifi
diye, motifinde şiddet kayıtlıdır. Çocukluklarında şiddete
ya tanıklık etmişler ya da maruz kalmışlardır. Bu kişiler
olayların tek hal yolunun şiddet olduğunu düşünür. Şimdi,
en çok kavga yaşanan evlerin bile iyi günleri vardır. Barış
günlerinde oturup, bu anlaşmazlıkları, birbirimizi dikkatle
dinleyerek, uzun uzun konuşmalıyız. Karşı taraf ile empati

kurmazsak, şiddeti önleyemeyiz. Karşımızdaki insanı
suçlamadan, sıkıntısının ne olduğunu öğrenerek, çözüm
yoluna gitmeliyiz” dedi.
Gülseren Budayıcıoğlu, koronavirüs pandemisi nedeniyle
eve kapandığımız günler için de bir yol haritası sunarak,
evde yaşayan herkesin dahil olacağı bir yuvarlak masa
toplantısında karşılıklı beklentilerin ortaya konulmasında
fayda gördüğünü belirtti. Ülkemizde şiddet olaylarının
arttığını kaydeden Gülseren Budayıcıoğlu, sonuçta bu
günlerin de ömrümüzden giden günler olduğunu belirtti.
Virüse karşı ne yapılması gerektiğini bilmemizin, kaygı
seviyemizi azaltmada etkili olabileceğine dikkat çeken
Budayıcıoğlu, daima olumlu düşünmenin önemine vurgu
yaparak “Hayatımızın senaryosunu yazan o kalem, bizim
elimizde. Ne yazıyorsak, onu yaşayacağız. Kendimiz için
kötü şeyler yazmak yerine, eksik yanlarımızı geliştirmeye
odaklanmalıyız” ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.
Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=1PMSJqA7yPA&t=824s adresinden ulaşabilirsiniz.
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Yasemin Polat Hocamız ile Anneler Günü
Özel Sohbeti
TED Ankara Koleji öğretmenlerinden, Derneğimiz 2017-2019 Dönem Başkanı Yasemin
Polat’73, Derneğimiz Genel Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra Güleyüpoğlu’85’in
konuğu oldu.
Çocuklar, aile, kadının toplumdaki önemi, iletişim ve
eğitime dair pek çok konunun konuşulduğu sohbette
Yasemin Hocamız, düşüncelerini, tecrübelerini ve anılarını
paylaştı. Eğitimin sadece kitap ve defter ile olmadığını
vurgulayarak, “Ben birçok şeyi öğretmenlik yıllarımda
öğrendim. TED Ankara Koleji muhteşem bir kurum. Birçok
eğitim aldık ve günlük hayatta uygulamaya geçirdik.
Aldığımız eğitimler, not kâğıtlarımızı değerlendirmemizde
bile etkili oldu. Bu sayede gördüm ki, öğrencilerimle
iletişimim de arttı” dedi.
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Genç öğretmenlere öğütler de veren Yasemin Polat, bu
jenerasyonun çocuklarının çok daha farklı bakış açıları
olduğunu belirterek; “Bazen, değerleri yeni baştan yazmak
lazım. Eğer çocuklarla doğru iletişim kuramazsanız,
öğrenme olmaz” diyerek, öğrencilerin dilinden
konuşabilmek için onların zevklerini ve ilgi alanlarını takip
etmenin, öğrenci ve öğretmen iletişimini kolaylaştırdığını
söyledi.
TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra öğretmen

olarak Kolej’de görev yapan Yasemin Hocamız, Kolej
ruhuna ve sevgisine de değindi. “TED Ankara Koleji benim
için bir roman çünkü hiçbir zaman bitmeyecek. Klasik
romanlar vardır ya, her zaman açar bakarsın. TED Ankara
Koleji romanı kütüphanemin rafında duracak ve geçmişi
düşününce, bazen tebessüm bazen hüzün hafızamda
olacak. Bana göre bu roman, hiçbir zaman bitmeyecek. 38
yıl kolay değil, kocaman bir hayat” diyerek Kolej yıllarını
özlemle andı.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin ilk kadın başkanı
olmanın gururunu yaşadığını söyleyen Polat, “İlk olmak
çok büyük bir gururdu. Çok güzel çocuklarla çalıştım. Çok
güzel şeyler öğrendim onlardan” dedi. TED Ankara Koleji
mezunlarına seslenen Yasemin Polat, “Meşaleyi hep en
yukarıya taşımak, en öncelikli görevimiz olmalıdır” diyerek
sözlerini noktaladı.

Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=xd7Kg_Dtal4 adresinden ulaşabilirsiniz.
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Gelecek Dünya Nasıl Şekilleniyor?
Medikal Fütürist Dr. Cenk Tezcan'78, Derneğimiz Genel Sekreteri ve K-İnsan Komite
Başkanı Esra Güleyüpoğlu'85'in canlı yayın konuğu oldu.
Medikal Fütüristlik alanındaki çalışmalarından ve başarı
dolu kariyerinden bahsederek sözlerine başlayan Dr.Cenk
Tezcan, sağlıklı yaşamın ne kadar önemli olduğunu,
pandemi sürecinin daha da net ortaya koyduğuna değindi.
Korona salgınının son salgın olmayacağını aktaran Tezcan,
bu tür pandemilerin doğal ortamın bozulması sebebiyle
yayılabileceğini söyledi. Birtakım kurallara uyulması
gerektiğinin altını çizen Tezcan, “İş, bağışıklık sistemini
güçlü tutmakta. Davranış değişiklikleri yaşayacağız. 2
yıl sonra bu yaşanandan nasıl izler kalacak bilemiyoruz.
Umarım bir şeyler öğrenerek çıkarız bu süreçten. Özellikle
el sıkışma, öpüşme ve sarılmaya bir süre ara vereceğiz. En
azından bir süre yakın temastan kaçınmamız gerekiyor”
dedi. Çok yakın tarihte aşı bulunmasının olası olmadığını
aktaran Dr. Tezcan, bir aşıyı gerçekten etkin süreçte
üretmenin zor olduğunu aktardı. En kısa sürede üretilebilen
aşının kabakulak olduğunun ve onun da 4 yıl gibi bir
süreçte ancak üretilebildiğinin bilgisini veren Tezcan, “Aşı
bulunsa bile ne kadar etkinliği olacak ve bağışıklığı ne kadar
sürdürecek onu gözlemlemek gerekiyor. Umarım bulunur.

Teknolojinin ilerlemesi ve organik çipler gibi teknolojik
deneyler ile aşı süreci ve tedavi süreci hızlanır” ifadelerini
kullandı.
Özellikle Z Kuşağı ile sağlık konusunun daha önem
kazandığını anlatan Tezcan, hastalık bilimi denilen tıbba,
dünyada 8 trilyon doları aşkın paranın harcandığını ve bu
rakamın 2030 yılında 11 trilyona ulaşacağını aktardı. Tıpta
insanların yaşam kalitelerinin arttırılmadığını, hastalıkla
yaşamalarının sağlandığına dair açıklamalarda bulunan
Tezcan, insanların sağlıklı ve kaliteli yaşam konusunda son
zamanlarda daha da bilinçlendiğini söyledi.
İlk defa bir önceki kuşaktan daha az yaşanılacağına dair
kaygı olduğunu belirten Tezcan, birlikte çalışmanın, sağlıklı
yaşam ve bağışıklık sistemini güçlü tutma faktörlerinin
önemine dikkat çekerek sözlerini noktaladı.
Yayının tamamına https://www.youtube.com/
watch?v=97svgMK3U6k linkinden ulaşabilirsiniz.
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Normalleşme Döneminde AVM’lere Dair…
Tepe Emlak Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayal Olcay’80, Derneğimiz Genel
Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra Güleyüpoğlu’85’in canlı yayın konuğu oldu.
30 yıldır Bilkent Holding bünyesinde çalışan ve Bilkent
Holding’in ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olan, deneyimli
yönetici Hayal Olcay, sohbetin başlangıcında öncelikle iş
hayatında dikkat edilmesi gerekenler üzerine bilgiler verdi.
Başarının bir ekip çalışması olduğuna, iş yerlerinde çalışan
kadın-erkek dengesinin önemine, sektöre göre değişiklik
gösteren bu dengenin, var olan farklı becerilerin etkin
kullanımı açısından rolüne dikkat çekti.
Kendi sektöründen örnekle konuşmasına devam eden Olcay,
ağırlıklı olarak yönetim, konsept geliştirme, kiralama ve
marka yönetimi üzerine olan alışveriş merkezi sektöründe
kadın çalışan sayısı oranının %53 olduğunun bilgisini verdi ve
toplumda çalışan kadın sayısının artmasının avantajlarından
bahsetti.
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Genel olarak bakıldığında ise en önemli unsurun, kişinin işini
severek yapması olduğunu, çalışanın gözlerinde o heyecanın,
o ışığın olması gerektiğini söyleyen Hayal Olcay, bunun, kişinin
eksiklerini tamamlamasında, başarıya ulaşmasında da çok
önemli bir faktör oluğuna değinerek, işini seven kişinin kendini
geliştirmek isteyeceğini, saygınlık, bağlılık ve güvenilirlik
gibi iş hayatının vazgeçilmez değerlerini taşıyacağını belirtti.
Çalışanın, etrafından haberdar olmasının, kendini hem sosyal
hem de teknik açıdan sürekli geliştirmesinin, bilgilerini
yenilemesinin, ekip çalışmasında göstereceği başarının,

duygusal zeka düzeyinin günümüzde eleman seçiminde ön
plana çıkan doneler olduğunu vurguladı.
Tecrübeli yönetici Hayal Olcay alışverişin yanı sıra, sinema,
restoran, çocuk alanları gibi daha pek çok farklı hizmet
sunan AVM’lerde, pandemi koşullarında hayatın devam
edebilmesi adına öncelikle Bakanlık tarafından yayınlanan
genelge doğrultusunda düzenlemelerin yapıldığının, özellikle
doğal havalandırma sistemlerinin aktive edildiğinin, sosyal
mesafenin korunması, hijyen önlemleri, girişlerde ateş ölçümü,
her mağazada kişi kapasitelerinin belirtilmesi gibi çeşitli
önlemlerin alındığının bilgisini verdi.
Diğer taraftan, AVM’lere giden ziyaretçilerin dikkat etmesi
gereken hususlar konusunda, aslında bireysel önlemlerin ilk
sırada yer aldığını, kişinin maskesini takması, bir rahatsızlığı
varsa evinde kalması gerektiğinin bilincinde olması, herkesin
iyiliği için uygulanmaya çalışan kurallara uyması, örneğin
maske takmamakta ısrarcı olmaması gerektiğine dikkat
çekti. AVM’lerin güvenli işlemesi, hem ziyaretçilerin hem de
AVM çalışanlarının sağlığının korunması için karşılıklı özen
gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayının tamamına https://www.youtube.com/watch?v=sMe_
A2zv_ZQ linkinden ulaşabilirsiniz…
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Güvenli Tatilin Yol Haritası…
Limak Cyprus Deluxe Hotel Genel Müdürü Mehmet Mülayim’85, Derneğimiz Genel
Sekreteri ve K-İnsan Komite Başkanı Esra Güleyüpoğlu’85’in canlı yayın konuğu oldu.
1987 yılının Ocak ayından bu yana otelcilik sektöründe
çalıştığının bilgisini veren Mehmet Mülayim, 30 yılı aşkın
süre geçmesine rağmen hala çok severek yaptığı mesleğine
ve başarılarla dolu kariyer yolculuğuna dair bilgiler
paylaştı. ‘Profesyonel Otel Satış ve Pazarlaması’ ve ‘Otel
Mi, Tımarhane Mi?’ isimli iki kitap yazmış olan Mülayim,
“İkinci kitabımda 1987 yılından itibaren otelcilik alanındaki
anılarımı yazdım. Bu kitapları yazarken asıl amacım,
gençlere sektörü sevdirebilmek, sektörde bambaşka bir
yaşamın olduğunu, otelciliğin aslında çok da durağan bir
iş olmadığını, bu meslek sırasında insanların birçok anıyı
biriktirebildiğini ve yeni bilgiler edinebildiğini esprili bir
şekilde dile getirmekti” dedi.
İçinde bulunduğumuz pandemi sürecine dair görüşlerini
de aktaran Mehmet Mülayim, “İçinde bulunduğumuz
pandemi sürecinin, hemen geçebilecek bir süreç olduğunu
düşünmemeliyiz. Aşı bulunana kadar ki bu uzunca bir
süre alacak, asıl görev bize düşüyor. Aslında her birey

kendisinden ve ailesinden sorumlu, bizler de duruma öyle
bakmalıyız’ şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bu yaz tatile
çıkarken dikkat edilmesi gerekenlere dair ise, Turizm
Bakanlığının detaylı çalışmaları sonucunda birtakım
bağımsız denetim şirketlerine güvenli otel sertifikası
verme yetkisinin verildiği bilgisini iletti. Hijyen, sağlık ve
sürdürülebilirlik kriterlerine istinaden verilen bu sertifikaya
sahip otellerin tatil için tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Kıbrıs’ta uygulamanın daha da sıkı yürütüldüğünü, bu
sertifikaya sahip olmayan otellerin hiç açılamadığını
söyledi. Getirilen düzenlemelere uygun şekilde hizmet
veren oteller seçildiğinde ve bireysel olarak bizlerin de, 3
basit kurala uyarak yani kalabalık yerlerde maske takarsak,
1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarsak ve genel hijyen
önlemlerimizi alırsak, tatile rahatlıkla gidebileceğimizi
söyledi.
Yayının tamamını https://www.youtube.com/
watch?v=SyPqsSeu680 linkinden izleyebilirsiniz…
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''Sağlıklı Beslenmek Bedenimiz İçin En İyi Yatırım''
Denetim Kurulu Üyesi Uzman Diyetisyen İ. Buse İpkırmaz Bahçecitapar'13, gerçekleştirdiğimiz
canlı yayında Derneğimiz Denetim Kurulu Üyesi Ali Bener'95’in konuğu oldu.
Evde kaldığımız süreç içerisinde sağlıklı beslenme ve
beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgi veren Buse İpkırmaz
Bahçecitapar’13, sorularımızı yanıtladı. Bağışıklık sisteminin
güçlendirilmesi ve sağlıklı beslenmek için sebze ve meyve
tüketiminin gerekliliğine dikkat çeken başarılı diyetisyen,
“Zeytinyağı tüketimi, diğer yağlara oranla ön planda
tutmamız gereken bir yağ tüketimi. Tam buğday ekmeği
ve çavdar ekmeği tüketimi, diğer beyaz unla yapılan
ekmeklere nazaran, daha sağlıklı. Kuru yemiş tüketiminde
de çiğ olmasına özen göstermeliyiz” dedi. Kuru yemişlerin
kavrulduğunda içerisindeki vitamin ve minerallerin
kaybolduğunun altını çizen Bahçecitapar, “Meyvelerde
ve kuru yemişlerde porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz
gerekiyor. Sevdiğimiz ve faydalı yiyecekler olmalarına karşın,
aşırı tüketimde yüksek kalori olarak karşımıza çıkmaktalar”
sözleriyle dikkat çekti.

Diyetin bir yaşam tarzı olduğunu vurgulayan İ. Buse
İpkırmaz Bahçecitapar'13, “Diyet programları kişiye
özel hazırlandığında, içerisinde vücudunuzun ihtiyacına
uygun oranda alınması gereken mineral ve vitamin
miktarını da barındırmakta” dedi. Her diyet programının
her vücudun ihtiyacına uygun olmayacağının altını çizen
uzman diyetisyen, obezite ile ilgili de önemli bilgileri
paylaştı. Sağlıklı beslenmenin bedenimiz için sağlayacağı
faydalara değinen Bahçecitapar, “Sağlıklı beslenmek,
kendimiz için yapacağımız en büyük yatırım. Yaş aldığımız
zaman içerisinde, vücut direncimizin artmasını ve daha
zinde olmamızı sağlayacak en önemli faktör, beslenme
düzenimizdir” dedi. Sporcu beslenmesinin önemine de dikkat
çekerek, Kolej-IN’de ve evinde spor yapanlar için önerilerde
bulunarak sözlerini noktaladı.
Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=7W8ExdTUfZU adresinden ulaşabilirsiniz.
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Değişim ile Gitmeyen, Değişim ile Gider
Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetim Danışmanı, Eğitmen Dr.Zeynep Lembet'95, Derneğimiz
Denetim Kurulu Üyesi Ali Bener'95'in canlı yayın konuğu oldu.
Son zamanların en popüler kavramı olan “değişim”
sohbetin ana teması olurken; Ali Bener’in yönelttiği “Genel
olarak değişim özellikle bu dönemde neyi ifade ediyor?”
sorusuna Dr.Zeynep Lembet, “Şu an yönetilmesi zor bir
süreçten geçiyoruz” ve “Bu süreç hepimizi bir kozaya sokup,
değişmeye mecbur etti” dedi.
“Ben sabitim, diğerleri değişsin” olarak hayata devam
etmenin güç olduğunu belirten Dr.Zeynep Lembet,
“Hepimizin; en başta, bütün değer parametrelerimiz değişti.
Biz önce sağlık olsun diye konuşan bir milletiz. Şimdiyse
Allah’ım bugün ölmedik diyerek eve geliyoruz” dedi. Güven
kelimesinin alt paradigmalarının değiştiğine değinen
Lembet, en az kişi ile irtibat kurarak, bir an evvel evimize
gitmek istediğimizi anlattı ve sözlerine şu şekilde devam
etti: “Artık hepimiz fonksiyon temelli satın almaya doğru
gitmeye başladık, en hızlı ve en az temasla satın alalım
istiyoruz” diyerek, bir şirketin vaat ettiği güven, huzur,
mutluluk, konfor, hız ne varsa; onun üzerine bambaşka
paradigmalar eklendiğini anlattı.
Ali Bener’in “Bu dönemi iyi geçiren marka var mı?”
sorusuna Dr.Zeynep Lembet; “Ortamı çok iyi koklamış,
insanların insan olarak öncelikle neyi istediğini, nelerden

etkilenebileceğini iyi öngörmüş firmalar, bu süreci çok
güzel yönettiler” dedi. Bu süreçte tüketicinin gerçekten ne
istediğini analiz eden şirketlerin başarısına atıfta bulundu.
İki çeşit müşteri olduğunu ve aradaki ayrımın daha da
kesinleştiğini belirtti.
İş hayatında sürdürülebilir yapıdan da kısaca bahseden
Lembet, “Eskiden biz marka sadakatinden bahsederdik ve
şimdi kalmadı” dedi ve bizlerin çok temel ürünler dışında,
sadık bir marka sadakatimizin olmadığını belirtti. Buradan
yola çıkarak tüketicilerin sadakate giden yollarının erozyona
uğradığını ekledi ve bu anlamda bakıldığında, özellikle yeni
neslin değişen algılarına vurgu yaparak ve “Onlarla değişen
dünyaya ayak uyduramayan ve liyakat esaslı üretilemeyen
şirketler, maalesef personel kaybedecek” dedi.
Son olarak “Meşalenin yanabilmesi için burs fonuna bağış
yapın.” hatırlatmasını da yapan Dr.Zeynep Lembet, başta
kendi dönemi olmak üzere herkesi bağış yapmaya çağırarak
sözlerini noktaladı.
Yayının tamamını https://www.youtube.com/
watch?v=veLrVoS5ht4 linkinden izleyebilirsiniz.
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Covid- 19 Salgınının Hukuki Etkileri
Avukat - Arabulucu İpek Çağla Yıldız’07, Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Alican Ertaş’07’nin canlı yayın konuğu oldu.
Derneğimiz çatısı altında kurulan Hukuk Komisyonu’nun
faaliyetlerine başladığının bilgisini veren Komisyon Başkanı
Ertaş, Covid- 19 salgınının hukuki etkilerine ilişkin birçok
sorunun cevabını da Arb. İpek Çağla Yıldız’07 ile birlikte
izleyicilerle buluşturdu.
Koronavirüs sebebiyle farklı bir süreç yaşandığını aktaran
İpek Çağla Yıldız’07, “Yargısal olarak baktığımızda çok
farklı düzenlemeler oldu. Adli süreler 15 Haziran 2020’ye
kadar durduruldu. Dava açma süreleri, icra takibi başlatma,
şikâyet, itiraz, ihtar gibi süreler durduruldu. İdari yaptırımlar
ve suç ve cezadan dolayı ortaya çıkan zaman aşımı
tedbirleri ve ceza mahkemesi kanununda yer alan koruma
tedbirlerine ilişkin süreler hala devam ediyor” dedi.
İşçi ve işveren haklarına dair konuları paylaşan Yıldız,
“İş Kanunun 24. ve 25. maddesine bakmak gerekiyor. İş
Kanunun 24. maddesinde; eğer işçinin çalıştığı iş yerinde
1 haftadan fazla işin durmasına neden olan zorlayıcı bir
sebep varsa, işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.
Aynı şekilde işveren tarafından bakarsak, İş Kanununun
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25. maddesi gereği; 1 haftadan fazla işçileri çalışmaktan
alıkoyan sebep varsa, işveren akdi haklı sebep ile
feshedebilir” ifadelerini kullandı. Kısa çalışma ödeneğinden
nasıl faydalanacağını da anlatan Yıldız, kira sözleşmelerinin
sıkıntıya mahal verdiğine dair soruları da yanıtladı.
Vergide mücbir sebep kavramına ilişkin açıklık getiren
İpek Çağla Yıldız’07, “Eğer kişi mücbir sebeplerden dolayı
vergisini ödeyemiyorsa, bu durumda kanun zorlayıcı sebep
nedeniyle yapamadığı için kişiyi maruz görebiliyor. Yalnız
bazı mükellefler iyi niyetli olmayabiliyor. Vergi kanununda
da değişiklik yapıldı yine de geniş çaplı düzenlemeler
yapılmalı. Yapılandırmaya gidilmesi önemli bir konu” sözleri
ile konuşmasını noktaladı.

Yayının tamamına: https://www.youtube.com/
watch?v=8BqBrcAEWSY adresinden ulaşabilirsiniz.

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ

EVDE KAL, SPORSUZ KALMA!
Tesisimizi ''Kolej-IN Senin Evin'' sloganıyla
Kolejlilerin vazgeçilmez adresi haline getirmek
için kapalı olduğumuz bu süreçte de çalıştık.
Uzun döneme yaydığımız yenileme, tadilat
ve renovasyon projelerimizi daha hızlı
gerçekleştirme fırsatımız oldu.
Kolej-IN ailesi olarak tesisimizin kapalı olduğu
pandemi döneminde de mezunlarımıza
ve üyelerimize destek olduk. Bu dönemde
spor hocalarımızın evden verdiği online
spor derslerini ve beslenme önerilerini
sosyal medya sayfalarımızdan yayınladık.
Eğitmenlerimizin videolarına birliktegucluyuz.
kolej.org adresinden ve sosyal medya
hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz.
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Yenilenen Yüzü ile Kolej-IN Senin Evin
Kolejlilerin buluşma noktası Kolej-IN, yenilenen yüzü ile kapılarını açtı. TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolej-IN Komite Başkanı Oktay Ünsal'93 Kolej-IN’in yeni dönem
planlamalarını ve yeniliklerini anlattı.

“Öncelikle spor hocalarımız, Dernek çalışanlarımız ve tüm çözüm ortaklarımız bu dönemdeki özverilerinden dolayı büyük
bir alkışı hak ediyor diye düşünüyorum” sözleriyle konuşmasına başlayan Ünsal, “Ayrıca tüm projelerimizin fikirlerinin
çıktığı, tartışıldığı ve hayata geçirildiği Kolej-IN Komitesine
ve bizi her zaman destekleyen Mezunlar Derneğimizin Yönetim Kuruluna da çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kolej-IN Dükkan: Ankara Koleji ismini günlük hayatımızda
da üstümüzde taşıyabileceğimiz yeni ürünlerimizi daha çok
kişiye ulaştırabileceğimiz Kolej-In Dükkan projemiz hayata
geçirildi. İki Kolejli tasarımcı arkadaşımız İpek Gencer'91 ve İç
Mimar Anıl Durmaz'10 tarafından tasarımı yapılan alanlarda,
tekstilden, kırtasiyeye, spor aksesuarlarından, içecek gruplarına; yeni ve farklı seriler oluşturuldu. Artık gündelik hayatta
da rahatça giyilebilecek, gönül rahatlığıyla dostlara hediye
edilebilecek ürünler Kolej-IN Dükkan'da rahatlıkla bulunabilecek. Ayrıca vazgeçilmezimiz olan TED Dükkan ve Spor Kulübü
ürünleri de, dükkanımızda yer alacak.
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Yeni Pilates Salonu: Var olan pilates salonu yenilenerek
daha modern bir çehreye kavuşturuldu. Dekorasyon ve aydın-

latmalarda yapılan yenilikler ile pilates salonu ferah bir alana
dönüştürüldü.
Stüdyo B : Dekorasyon anlamında yenilenen ve ferah bir
çalışma ortamı sunan Stüdyo B hakkında bilgi aktaran TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve
Kolej-IN Sorumlusu Oktay Ünsal’93 spor aletlerinde sınıflandırmaların yapıldığını ve yeni aletler ile kaliteli bir hizmet sunmayı amaçladıklarını ve diğer alandan sterilizasyon açısından
ayrıldıklarını aktardı.
Stüdyo Bahçe: Açık havada spor keyfi yaşanması amacıyla
oluşturulan yeni alanda, üyelerimiz Covid-19 tedbirleri kapsamında mesafeli ve temiz hava konseptinde spor yapılabilecek.
Beach Volley: Ankara’ya deniz kumunun taşındığı alanda,
beach volley rüzgarı esecek. Yeni yapılan alan sayesinde plaj
voleybolu müsabakaları da düzenlenebilecek.
Açık ve kapalı havuz yenileme: Açık havuzların seramik
değişimleri gerçekleştirildi, açık havuz, teraslar ve giriş ahşap
teak zeminler yenilendi..
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Tesiste Yenilenen ve Yeni Hizmete Sunulan Diğer Alanlar:
* Masaj odasının dekorasyonu yenilenerek, uygun ışıklandırmalarla alan
tamamlandı.
* Soyunma odalarındaki duş alanları yenilendi, hijyen tedbirlerine göre düzenlemeler yapıldı, dezenfekte işlemi için yeşil ve kırmızı kart uygulamasına
geçildi.
* Kapalı Havuz duş alanları yenilendi.
* Masa Tenisi masaları yenilendi ve alan genişletildi.
* Lobby’de bulunan koltuklar değiştirilerek dekorasyonda yeniliğe gidildi.
* Vitamin Bar ve Teras Bar dekorasyonu yenilendi.
* Açık hava sinema alanı yapıldı.
* Çocuk oyun alanı yenilendi. Yeni beceri, pinpon masası ve eğlence oyunları
alanı oluşturuldu.
* Tüm tuvaletler ufak dokunuşlarla renklendirildi.
* Sauna ahşapları ve buhar odası taşları onarıldı.
* Covid-19 tedbirleri doğrultusunda gerekli hijyen ekipmanları alımı ve işaretlemeler yapıldı.
* Klima santrallerine %100 temiz hava beslenmesi tadilatı yapılarak, filtre
değişimi ile ilaçlama yapıldı.
* Restoran Teras Bar tadilatı yapıldı.
* Oturma grubu ve bistrolar değiştirilerek, misafirlerimizin yaz aylarında açık
havada keyifli zaman geçirilebileceği bir alan düzenlendi.
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Karantina Sonrası Spora Dönüş…
Derleyen: Bahadır Göztok

Merhaba Kolej-IN Ailesi,
Covid-19 birçok alan üzerinde olduğu gibi spor üzerinde de
derin etkiler yarattı. Şampiyonaların ertelendiği, liglere ara
verildiği ve sporcu sağlığının tartışıldığı uzun bir sürecin
ardından, geçtiğimiz günlerde dünyanın birçok ülkesinde
olduğu gibi ülkemizde de spor salonlarının faaliyetine izin
verildi.
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Biz de Kolej-IN ekibi olarak, tekrar aktif olacağımız günlerde
sizlere daha iyi hizmet vermek için tesisimizde bazı değişiklikler yaparak, pandemi süresince siz değerli üyelerimize
sağlıklı bir çalışma alanı sağlamak için gerekli olan planı,
programı ve düzenlemeyi hazırlamış bulunmaktayız. Bu süreçteki çalışma koşullarımızı ise, daha önce web sitemizden
ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamıştık.

Peki, bu süreç sonrasında, uzunca bir dönem ara verdiğiniz
spora nasıl geri dönmeli, sıcakların başladığı bu dönemde
neler yapmalısınız?
Adaptasyon evresini daha kolay atlatabilmeniz için egonuzu bir kenara bırakıp, vücudunuzun ihtiyaçlarına kulak
vermelisiniz. Uzun ara sonrasında yapılan ilk antrenman
performansı, hayal kırıklığı yaratabilir. Yoğun antrenman
rutini sonrasında, vücudu dinlendirmek faydalıdır. Tekrar
spora başlarken egzersizlere uyum sağlayabilmeleri için
kaslarınıza nazik davranmalısınız. Düşük-orta yoğunlukta
egzersizlerle başlayıp, antrenmanların yoğunluğunu 4 - 6
hafta sonra bilinçli bir şekilde artırmalısınız. Kas-iskelet
sistemini uzun süre dinlendirdikten sonra egzersize yeniden
başlama evresinde, düşük – orta tempolu kardiyovasküler
egzersizleri tercih etmelisiniz.
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Solunum ve dolaşım sistemini bilinçli şekilde güçlendirmek, ilerleyen haftalarda programınıza dahil edeceğiniz ağırlık antrenmanlarından alacağınız verimi maksimum düzeye taşır. Kardiyovasküler egzersiz programınızı haftada minimum 3, maksimum
5 günle sınırlamalısınız. İkinci haftaya başlarken, kardiyo’larınızın öncesinde, 15 - 20 tekrarlı 2’şer set olmak üzere tüm karın
ve bel bölgesi kaslarına yönelik egzersizleri programınıza dahil
edebilirsiniz. Kardiyo esnasında karın kaslarınızı etkin bir şekilde
hissetmeniz, motivasyonunuzu artıracaktır. Fitness derecenize
bağlı olarak, adaptasyon evresini 4 – 6 haftayla sınırlayabilirsiniz. Bu sürecin sonunda, tüm kas iskelet sisteminizi kapsayan,
her kas grubuna iki egzersiz olarak planlayabileceğiniz ağırlık
antrenmanlarına başlayabilirsiniz. Yanlız, dikkat etmeniz gereken konu kardiyovasküler egzersizleri programınızın sonuna eklemenizdir. İlk haftalar kadar yoğun olmayacak şekilde, süreyi
kısaltarak uygulayabilirsiniz. Bu, kaslarınızın toparlanma süresini
kısaltır, egzersiz sonrası ortaya çıkabilecek ağrıyı azaltır, kasların
çok daha sağlıklı bir şekilde yeniden yapılanmasına yardım eder.
Uygulanan egzersizin içeriği fark etmeksizin atlanmaması
gereken en önemli konu, antrenmanlarınızın sonunda ihmal edilmemesi gereken esnetme egzersizleridir. Tüm vücut kaslarını
esnetmeden bitirilmiş bir egzersiz programı, yarım bırakılmış
başarısız bir antrenmandır. Antrenmanların sonundaki tüm
vücut esnetme egzersizleri, egzersiz esnasında ısınan vücudu
sağlıklı bir şekilde soğutma imkânı sağlar. Kaslarınızı bir sonraki
antrenmana sağlam bir şekilde hazırlar ve kas kısalmalarından
kaynaklanan olası duruş bozukluklarını minimuma indirir.
Egzersiz ve spor alışkanlığı bilinçli bir şekilde uygulandığı sürece
sağlığa yararlıdır. Sağlık geçmişiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, yaşam
biçiminiz, hedefiniz gibi sizi tanımlayan tüm özellikleriniz
doğrultusunda, mantıklı tasarlanmış bir egzersiz programı size
maksimum fayda sağlayacak ve başarınızı daimi kılacaktır.
Bol sporlu ve sağlıklı günlerden ayrılmamak dileğiyle…
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23 Nisan’ı Tek Nefes Kutladık
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılını özel bir şarkı
ile kutladık. TED Ailesi öğrencilerinin seslendirdiği “Ben Bir
Çocuğum” adlı şarkımız sosyal medyada yüzbinlerce paylaşım
aldı. Çocuklarımızın isyanını, hayallerini, biz büyüklerden
beklentilerini anlatan şarkımız, Covid-19 nedeniyle evlerde
kutlanan 23 Nisan’a güzel bir soluk getirdi. Ünlü isimler şarkımızı
seslendirdi, paylaştı ve çocuklarımızın sesi oldu.

Uzaktan Eğitim Sürecimiz Başarıyla Sürdürüldü
Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle 23
Mart 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitim süreci
TED Okullarında, Türk Eğitim Derneği şemsiyesi
altında, Derneğin kendi içerik ve sistemleri
kullanılarak başlatıldı. Uzaktan eğitim süreci
kapsamında, ülke çapındaki 40 TED Okulunun ortak
eğitim yönetimi anlayışıyla oluşturulan içerikler,

tüm öğrenciler için Türk Eğitim Derneği uzmanlarınca
kademelere göre ayrıştırıldı. TED Okullarının ortak
özelliklerinin yanı sıra farklı alanlarda öne çıkan
yönlerinin olması, eğitim içeriklerine zenginlik
kattı. Sürecin uzatılmasının ardından, video ve
ödevlendirmelerin yanı sıra ders programlarında
canlı buluşmalara da yer verilmeye başlandı.

Covid-19 Döneminde Tüm
Projelerimiz ve Burslu Öğrencilerimize
Desteklerimiz Hızla Devam Etti
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Türk Eğitim Derneği, devlet okullarına yönelik projeleri
uzaktan eğitimle sürdürdü. Access-10 Projesi kapsamında
Teknolojik imkânı olmayan öğrencilere tablet ödünç verip
internet paketi içeren data hattı desteğinde bulunuldu.
Ayrıca, TED öğretmenleri tarafından hazırlanan İngilizce
video dersleri her hafta proje öğrencileriyle paylaşıldı.
Başarı Her Yerde ve Geleceğin Sınıfı Projelerinde ise online
eğitime geçen proje okulları öğretmen ve öğrencilerine
EBA eğitimlerinin yanı sıra destek olması amacıyla TED
Okulları tarafından hazırlanan uzaktan eğitimler gönderildi.
Aynı zamanda yönetici ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki
gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla TED Uzaktan Eğitim
Modülleri proje okullarının kullanımına açıldı.
Burslu öğrencilere maddi destekte bulunuldu ve internet
ile bilgisayarı olmayan öğrencilerin teknolojik eksikleri
tamamlandı. Pandemi sürecinde öğrencileri destekleyecek ve
bilgilendirecek konuklarla birlikte her hafta Zoom toplantıları
yapıldı. İhtiyaçları olduğu tespit edilen öğrencilerin ailelerine
market alışveriş çeki alınarak teslim edildi. TED Üniversitesi
Yabancı Diller Bölüm Başkanı Prof. Dr. Belgin Aydın
öğrencilerimize her hafta İngilizce testleri ve konu anlatımları
hazırladı, öğrencilere her hafta derslerine ek olarak eğitici
videolar gönderildi.
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İrem, Yeni Yılı Ayakta Karşıladı!
Serebral palsi nedeniyle tekerlekli sandalye ile hareket edebilen
Tam Destek Burslu İrem Yılmaz, en büyük hayalini gerçeğe
dönüştürerek 2020 yılını ayakta karşıladı. Ailesinin desteği ve
eğitiminde yakaladığı başarının sağladığı motivasyonla zorlu
fizik tedavi sürecini başarıyla sürdüren İrem, tekerlekli sandalyeyi
kenara bırakarak yürüteç yardımıyla yürümeyi başardı. İrem
Yılmaz, "Tekerlekli sandalyeyi bıraktım. Çünkü artık bağımsız bir
şekilde, kimseye ihtiyaç duymadan, özgürce, bir kuş gibi kendi
adımlarımı atmak istiyordum" diyerek hislerini ifade etti.
SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim
Teknolojileri Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi İrem Yılmaz,
derslerindeki başarısı ile Tam Destek Bursu alan TED Ailesinin
değerli üyelerinden biri. Geçen yıl ERASMUS kapsamında
Bükreş’te 15 gün bilişim eğitimi alarak bizi gururlandıran İrem
Yılmaz’ın üniversite hayali psikoloji eğitimi almak.

Yanındayız Elazığ
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Eğitim Derneği ve Türk
Eğitim Vakfı arasında merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi
olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim
bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imzalandı. İş
Birliği Protokolü imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TEV

Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı katıldı.
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, dernek olarak
tüm afetlerde milletin yanında bulunmak için özveri
gösterdiklerini belirterek, depremden zarar gören
çocuklar için Bakanlık koordinasyonunda ellerinden
gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz Projesi’ne
100 Öğretmen Daha Katıldı
Mesleğinin ilk yıllarında özellikle köylerde görev yapan
ve mesleğe yeni atanan kadın öğretmenlerin mesleki,
psikososyal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesini
amaçlayan projeye, Şubat 2020’de 100 öğretmen daha
dahil edildi. Böylece şu anda 17 farklı ilde toplam 150
öğretmene ulaşılmış oldu. Proje kapsamında yeni
katılan öğretmenlere yönelik planlanan İhtiyaç Analizi
Çalıştayı Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi. Bu

süreçte tüm öğretmenlerle il il görüntülü görüşmeler
yapılmaya da devam edildi. Öğretmenlerin gelişimine ve
öğrencilerin uzaktan eğitimine destek olmak amacıyla
TED öğretmenleri tarafından hazırlanan uzaktan eğitim
video dersleri her hafta öğretmenler ile paylaşıldı.
Öğretmenlerin ders içi-ders dışı yaptıkları etkinlikleri
paylaştığı, projeye dair farklı paylaşımların toplandığı bir
iletişim platformu oluşturuldu.
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Ted Ankara Koleji 19 Mayıs’ın 101. Yılını
6000 Öğrencisiyle Ekran Başında Tek Yürek Kutladı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş ateşini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919’un 101'inci yıldönümünü kutlamak
üzere 19 Mayıs sabahı TED Ankara Koleji’nin 6000 öğrencisi
ve öğretmenleri okul portalından canlı bağlantıyla tek yürek
oldu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, okul
yöneticileri ve öğrenciler konuşma yaptı, Atatürk’ün Gençliğe

Hitabesi ve Gençlerin Ata’ya Cevabı coşkuyla okundu. Her yıl
okulun stadyumunda görkemli törenlerle kutlanan bayramları
özleyen Kolejliler için ise öğretmenler güzel bir sürpriz hazırladı. TED Ankara Koleji’nin Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri
sosyal mesafe kurallarına uyarak, yüzlerinde medikal maskelerle Atamızın sevdiği danslardan olan Zeybek oynayarak öğrencileri okulun stadyumundan selamladılar. Tören programı
Gençlik Marşı ve Kolej Marşı’nın söylenmesi ile son buldu.

19 Mayıs’a Özel Forum
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma
ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında
ayrıca TED Ankara Koleji’nin
koordinatörlüğünde tüm TED
Okullarından lise düzeyindeki
öğrencilerin katılımıyla “Atatürk ve Gençlik” konulu online
forum düzenlendi. Mustafa
Kemal Atatürk’ün “Genç fikirli
demek doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.”
sözünden hareketle planlanan forumda öğrenciler “Türk

gençleri olarak bize bırakılan
bu mirasın ne kadarını devraldık, ne kadarını geliştirip
zenginleştirebildik? Bu görev
ve sorumluluğu ne derece yerine getirdik? Mustafa Kemal
Atatürk’ün yaratmak istediği
“genç fikir- gerçek fikir” eşlemesini hayata geçirebilmek
ve ülkemizi çağdaş uygarlık
düzeyine eriştirebilmek için
bize düşen görev ve sorumluluklar nelerdir?” konularını
tartıştılar.
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Covid-19 Salgını ile Ted Ankara
Koleji’nde Uzaktan Eğitime Geçiş
Dünya genelinde yaşanan yeni koranavirüs (Covid-19)
salgını ve ilk vakanın 11 Mart’ta ülkemizde görülmesi
sonucunda alınan önlemler, her alanda olduğu gibi eğitim
sektöründe de değişimlere neden oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde
yüz yüze eğitime ara verildi, öğrenciler bir haftalık ara tatilin ardından 23 Mart’tan itibaren yeni bir açıklama yapılana
kadar uzaktan öğrenimlerine başladılar.
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları teknolojik altyapısını
güncel tutması, bulut bilişim, veri ağı ve dijitalleşmenin
öğretim ve iş süreçlerine yaygınlaştırılmış olması nedeniyle uzaktan eğitim sürecine zorlanmadan geçiş yapabildi.
Online altyapısını hızla devreye sokarak okul portalı ara
yüzünden öğrenci ve velilerin ders anlatımlarına, içeriklere,
öğretim materyallerine, ödev ve kaynaklara kolayca ulaşmaları sağlandı. Dijital teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilen canlı ders anlatımları ve sanal görüşmelerle öğrencilerin öğretmenleri ve akranları ile iletişimleri uzaktan da olsa
sürdürülmektedir.

Bu süreçte PDR Uzmanları da hazırladıkları sunumları
portal üzerinden yayınlayarak, sınıfların canlı bağlantılarına katılmak suretiyle yaptıkları gözlem çalışmaları ve veli,
idareci ve öğretmenlerle gerçekleştirdikleri görüşmelerle
uzaktan eğitim sürecinde de öğrenci izleme çalışmalarını
sürdürüyor.
Uzaktan eğitim sürecinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı da ekran başında coşkuyla kutlandı. Yaşanan
bu süreçte, öğrencilerin akademik, sosyal ve entelektüel
boyutta gelişimine uzaktan da olsa katkı sağlamak, öğrencilerin zihinleri ve okul arasına mesafe girmesini önlemek,
okul disiplinini evde de sürdürebilmeleri için zamanlarını
yapılandırmak, öğrendiklerini unutmamalarını ve öğrenmeye karşı motivasyonlarını diri tutmak amaçlandı.

TED Ankara Koleji’nde uygulanan uzaktan eğitimde haftalık olarak düzenlenen ders programları ve ev içi aktivite
çalışmaları veli ve öğrencilerle paylaşılıyor. Her sınıf düzeyinde portal üzerinden ders anlatım videoları izlenebiliyor.
Öğrencilerin okula olan aidiyetlerini sürdürmek için haftaya
Kolej Marşı ile başlanıyor.
Anaokulunda sınıf öğretmenleriyle günlük, İngilizce
öğretmenleriyle haftada iki kez, Bilgisayar, Drama, Beden
Eğitimi ve Yoga branş etkinlikleri de her gün bir sınıfla
olmak üzere 40 dakikalık canlı bağlantılar gerçekleştiriliyor. Ayrıca öğretmenlerce haftanın belli günlerinde
Okulun instagram hesabı üzerinden canlı masal anlatımları yapılıyor. İlkokulda sınıf öğretmenlerinin düzenlediği
“Öğretmenimle Güne Merhaba” canlı bağlantılarına Görsel
Sanatlar ve Beden Eğitimi öğretmenleri de katılıyor. Ortaokulda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve
İngilizce derslerinden “Canlı Sohbet Programı” dahilinde
öğretmenler, sınıfları ile canlı sohbet dersleri düzenliyorlar.
Lisede ise haftalık 2 ders saati olan öğretmenler haftada 1;
haftada 2 ders saatinden fazla dersi olan öğretmenler ise
haftada en az 2 defa online canlı ders gerçekleştiriyorlar.
2. Yabancı Diller grubu öğrencileri ile ise Moodle üzerinden
ve Zoom ile ders yapılıyor. TED Genel Merkezi tarafından
tanımlanan sınavların uygulandığı Lise Kısmında, Mayıs
ayında “Nisan Ayı Uzaktan Eğitim” kazanımlarını ölçmek
adına “Microsoft Teams” uygulaması ile her dersten online
sınav uygulaması da yapılacak.
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SPOR KULÜBÜ

2020 -2021 Sezonu – Pandemi Süreci ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü
Tüm Dünya’da ve ülkemizde yaşanan pandemi süreci ve
2020-2021 sezonu ile ilgili siz değerli mezunlarımızı yaşanan
gelişmeler ve takımlarımızın durumu ile igili bilgilendirmek
istedik.
Altyapı , Okul Sporları
13 Mart 2020 tarihinde okulların kapatılması ile birlikte
kulübümüzün faaliyet gösterdiği tüm altyapı ve okul
sporları branşlarındaki antreman ve müsabakalar ertelendi
ve devam eden süreçte tüm şampiyonalar iptal edildi.
Bu dönemde tüm branşlarda antrenörlerimiz sporcu
öğrencilerimiz ile online çalışmalarını mümkün olan
imkanlar dahilinde devam ettirdiler ve bu süreçten fiziksel
ve mental olarak en az şekilde etkilenmeleri için gayret sarf
ettiler.
Kulübümüzün kış dönemi boyunca yürüttüğü spor
okulu faaliyetleri de pandemi nedeni ile iptal edildi ve
gerçekleştirilemeyen kursların ücretleri velilerimize iade
edildi. Profosyonel liglerde yer alan Takımlarımızın 2020
-2021 sezonu hazırlıkları :
A Kadın Voleybol Takımı:
Takımımız Kadınlar Voleybol 1. Liginde 2019-2020 sezonunu
9. Sırada tamamladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını
tamamlayan takımımız 2020-2021 sezonu çalışmalarına 10
Ağustos tarihinde başlayacak ve müsabakalarını TEDÜ Prof.
Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda yapacaktır.
A Erkek Basketbol Takımı :
Takımımız TB2L ligi 2019-2020 sezonunda 3. Sırada devam
ederken pandemi nedeni ile ligin durdurulması nedeni ile bir
üst lige çıkma şansını elde edemedi. 2020-2021 sezonunda
antrenörümüz Emrah Benli ‘98 yönetiminde genç ve
mücadeleci bir kadro kuran takımımız , maçlarını TEDÜ Prof.
Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynayacaktır.
Basketbol Gençler Ligi Takımı :
Türkiye Basketbol Federasyonu’nun organize ettiği , Süper
Lig takımlarının altyapı organizasyonlarının katıldığı ve
deplasmanlı lig olarak oynana n bu özel lig bu sene 3. Yılına
girdi. Geçtiğimiz 2 sene kulübümüz takımlarının elde ettiği
başarılı sonuçlar nedeni ile Federasyon’nun özel daveti ile
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katıldığımız bu turnuvada takımımız , 20 takım arasından
final grubuna yükselerek 6. Sırada FİNAL FOUR hedefi ile
mücadele eder iken, pandemi nedeni ile lige ara verilmesi
ve sonrasında iptal edilmesi ile play off lar oynanma fırsatı
bulamadan ligi 6. Sırada tamamladı ve önümüzdeki sene de
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından lige özel davet
ile katılma hakkını elde eti.
2020-2021 sezonunda pandemi nedeni ile başlangıç tarihi
bugüne kadar belirlenemeyen Gençler ligi Takımımız Cem
Kulaksız’88 yönetiminde maçlarını Ankara Arena Spor
Salonu’nda oynayacaktır.
A Erkek Voleybol Takımı :
A erkek Voleybol Takımımız 2019-2020 sezonunda bölgesel
ligde mücadele etmiş ve bir üst lige çıkma başarısını
göstermiştir. Yeni sezonda Antrenör Aytuğ Pehlivan
yönetiminde Voleybol erkekler 2. Ligi nde mücadele
edecek olan takımımız müsabakalarını TVF Beşevler spor
Salonu’nda yapacaktır.
A Erkek Futbol Takımı :
Ankara Amatör 2. Küme de sezona başlayan Futbol
takımımızın sezonu pandemi nedeni ile yarıda kaldı ,
2020-2021 sezonunda Ankara Amatör 1. Kümede mücadele
edecek takımımızın antrenörlüğünü Özgür Erikoğlu yapıyor.
A erkek Futbol takımımız, TEDÜ öğrencileri, TED Ankara
Koleji Mezunları Derneği Üyeleri , TED Ankara Koleji Vakfı
Lisesi öğrenci, mezun ve öğretmenlerimizden oluşuyor .
Aprofosyonel liglerde yer alan takımlarımızın sezon
başlangıç tarihleri Pandemi nedeni ile henüz netleşmedi
ancak 2020-2021 sezonunun seyircisiz olarak başlayacağını
öngörmek güç değil. Kulübümüz , A Kadın Voleybol , A erkek
Basketbol ve Basketbol Gençler Ligi müsabakaları başta
olmak üzere youtube kanalı üzerinden canlı yayınlamak
için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Siz değerli
mezunlarımızdan , kulübümüz sosyal medya hesaplarını
takip etmenizi ve salonlarda takımlarımızı desteklemeye
geleceğiniz güne kadar en azından canlı yayınlarımızı takip
ederek bizlere destek olmanızı bekliyoruz.
Pandemi sürecinin en kısa zamanda sona ermesi ve sizlerle
salonlarda görüşmek dileği ile ,
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Sporcu Destek Bursu Hayata Geçti
Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü işbirliği ile 2020-2021 eğitim öğretim döneminde hayata geçen Sporcu Destek Bursu , Devlet
okulunda okuyan , maddi desteğe ihtiyaç duyan
ailelerin spora yetenekli çocuklarını maddi olarak
desteklemeyi hedeflemektedir. Bu bursa hak kazanan sporcu öğrenciler, spor faaliyetlerini TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü bünyesinde ve himayesinde
gerçekleştirecekler , sporunu yanını sıra okulumuz
ve Türk Eğitim Derneği’nin katkıları ile eğitim, yabancı dil konularında desteklenecekler, yıl boyunda
düzenlenecek sosyal kültürel faaliyetlere katılımları
sağlanacaktır. Önemli bir Sosyal sorumluluk projesi

olarak gördüğümüz bu projede kulübümüze kaynak
yaratarak yol gösteren Türk Eğitim Derneği başta
olmak üzere tüm mezunlarımıza , Gençlik ve Spor
Bakanlığı’na ,ilgili federasyonlara teşekkür ederiz . Bursumuzun duyurulması için sosyal medya
hesaplarında duyuru yaparak bizlere destek veren
milli sporcular Sema Aydemir, İpek Soylu , Metehan
Birsen ve Sertaç Şanlı'ya da tüm sporcu öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz.
Sporcu bursuna katkı vermek ve bilgi almak isteyen
mezunlarımız info@kolejliler.com adresi ile iletişime
geçebilirler .
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Uzaktan tedü ile
Dönem Sona Erdi
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COVID-19 pandemisi sürecinde alınan önlemler kapsamında
eğitime ara verilmesinin ardından Üniversitemiz, eğitimlere mevcut moodle öğrenme yönetim sistemi ve zoom
video konferans sistemi ile başladı.
Bu süreçte dikkate aldığımız en önemli unsur, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin teknik problemler ve
adaptasyon zorluklarına minimum düzeyde maruz kalarak
sade bir kullanıcı deneyimi ile eğitimlerine odaklanabilmelerini sağlamaktı. Bu yüzden moodle ile zoom sistemleri
arasında gerçekleştirilen entegrasyon ile öğrencilerimizin
derslere katılımlarının mail ortamında paylaşılan linkler
içerisinde kaybolmadan, kullanmakta ve alışık oldukları
moodle sistemi içerisinde yer alan ilgili dersine erişimi, aynı
şekilde öğretim üyelerimizin de tüm işlemlerini moodle
içerisinden yapabilmesi sağlandı. İnteraktif eğitim ve grup
çalışmaları, platformun ekran ve görüntü paylaşımına ek
olarak sunulan beyaz tahta, görüntü üzerine not alabilme,
sohbet ve grup çalışması özellikleri ile uzaktan eğitim
sürecinde de desteklendi. İhtiyaç duyulan teknik destek
ise düzenlenen online eğitimler, tüm duyuru ve teknik
dokümantasyonların yer aldığı bir web sitesi, mail bilgilendirmeleri, site üzerinden canlı destek sohbet altyapısı ile
ihtiyaç duyulan desteğe en hızlı şekilde ulaşım sağlandı.
Donanım ve altyapı eksiklikleri yaşayan öğrencilerimize ise
ücretsiz bilgisayar, tablet ve data hatları sağlanarak hiçbir
öğrencimizin bu tür sebepler ile uzaktan eğitimden geri
kalmaması temin altına alındı.
İlk 3 hafta değerlendirildiğinde Üniversitemizde, İngilizce
Dil Okulu, lisans programları ve yüksek lisans programları
dahil olmak üzere toplam 845 şube uygulamalı dersler da-

hil uzaktan eğitim kapsamında alındı, günlük ortalama 290
senkron ders ile 486 saat ders işlendi ve yaklaşık 12.000
kişi bu derslere katılım sağladı. Senkron derslere ek olarak,
dünyadaki önemli online eğitim platformlarından Coursera’nın sağlamış olduğu Coursera for Campus programına
TEDÜ olarak dahil olundu ve tüm öğrencilerimize platform
ücretsiz olarak açıldı. Aynı dönem içerisinde öğrencilerimiz
platform üzerinde 4464 derse kaydoldu ve şu ana kadar bu
derslerde 2934 saat eğitim aldı.
Düzenlediğimiz geribildirim anketlerinde, yeni neslin teknolojik alışkanlıkları sayesinde, uzaktan eğitim derslerine, yüz yüze derslere göre daha fazla öğrencinin katılım
sağladığı ve daha fazla etkileşimin oluştuğu, sürecin yeni
farkındalıklar ve öğrenme deneyimleri sunduğu, hatta
umuyoruz ki en kısa sürede COVID-19 ile ilgili yaşanan
sürecin geçmesinin ardından da uzaktan eğitimin destekleyici olarak kullanımının faydalı olacağı ortaya çıktı.
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EduAction Topluluğumuzdan Tbmm’nin
Açılışının 100. Yılına Özel Etkinlik
TED Üniversitesi EduAction Topluluğu, içinde bulunduğumuz zorlu koşullara rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda Meclisimizin açılışının 100. yılına özel
olarak “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100. Yılı:
Geçmişten Günümüze Çocuk” başlıklı bir etkinlik düzenledi.
TEDÜ EduAction Topluluğu instagram hesabı üzerinden

yapılan “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100.
Yılı: Geçmişten Günümüze Çocuk” başlıklı canlı yayın, Prof.
Dr. Hakan Uzun moderatörlüğünde gerçekleşti. Canlı yayın
sırasında Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, “Atatürk ve Modern
Türkiye Sürecinde Çocuk” başlıklı konuşmasını gerçekleştirirken, Dr. Öğr. Üyesi Begüm Serim Yıldız ise “Pandemide
Çocuk Olmak” konulu canlı söyleşisini gerçekleştirdi.

Tedü, Wanted Kariyer ve İş Fuarı’nda Öğrencileri
ve Mezunları 80’Den Fazla Marka ile Buluşturdu!
TED Üniversitesi, bu sene değişen ve gelişen konsepti ile
“WANTED Kariyer ve İş Fuarı” düzenleyerek Türkiye’nin
önde gelen markalarını, TED Üniversitesi öğrencileri,
diğer üniversitelerin öğrencileri ve mezunları ile fark
yaratan bir ortamda buluşturdu.
WANTED Kariyer ve İş Fuarı’na 80’den fazla marka katılım gösterdi. Eş zamanlı düzenlenen kariyer derslerinde,
workshoplarda ve fuar alanında ziyaretçiler, sektörlerin
önde gelen markaları ile birebir iletişim kurma, firmaları
ve sektörleri yakından tanıma, eğitimlerinin sektörde
nasıl şekillendiği hakkında bilgi sahibi olma, firmaların
bir parçası olmanın koşullarını öğrenme, kariyer ve staj
imkanlarından haberdar olma fırsatı buldular.
Aynı zamanda öğrencilerimiz ve mezunlarımız, görüşme
odalarında markalarla iletişim kurarak, potansiyel oluşabilecek iş ve staj pozisyonları için firmalar tarafından gerçekleştirilen grup veya randevulu mülakatlara katıldılar.

Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek!
Ülkemizin uluslararası spor organizasyonlarındaki başarısını artırmak, nitelikli sporcuların yetişmesine katkı sağlamak, spor dallarında üstün başarılı adaylara spor bilimleri
dışında da farklı kariyer olanakları sunmak, sporcuların
akademik kariyerleri ile birlikte spora devamlarını sağlamak
ve sporculara yükseköğretime geçişlerinde destek olmak
amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Üniversitemiz arasında iş birliği yapıldı.
Bu iş birliğinin göstergesi olarak “Gençlik ve Spor Bakanlığı
ile Vakıf Üniversitelerinden Türk Sporuna Yükseköğretimde
Yüzde Yüz Destek” temalı Lansman ve Mutabakat Metni
İmza Töreni düzenlendi.
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. H. Belgin Ayvaşık, imza törenine katılarak mutabakat metnini TED Üniversitesi adına
imzaladı..
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TEDFED

TEDFED BAŞKANLAR TOPLANTISI
TED Okulları Mezunları Dernekleri Federasyonu’nun düzenlediği Başkanlar Toplantısı, 18.01.2020
Cumartesi günü, TED Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu’nun ve TED Okulları Mezun
Dernekleri Başkanlarının katılımıyla Ankara’da gerçekleşmiştir.
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* TEDFED Yönetim Kurulu Başkan’ı Sayın Kemal B. Yüce toplantı
açılış konuşması ardından TEDFED
hakkında bilgilendirme yapmıştır.
* Toplantıya katılan TED Mezun
Dernekleri Başkanları, Dernekleri
hakkında sunum ve bilgilendirme
yapmışlardır.
* TED Genel Başkanı Sayın
Selçuk Pehlivanoğlu konuşmasını
yapmıştır.
* TED Yönetim Kurulu üyesi
Sayın H. Önder Aytekin ‘’Sosyal
Ağ’’ hakkında sunumunu gerçekleştirmiştir. Akabinde AK Karınca
program sahibi Sayın Serdar Ataoğlu Derneklerin kullanılması üzerine
temin edinilen Dernek üye yönetim
programı hakkında tanıtım ve bilgilendirme yapmıştır.
* TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Bşk. Yrd. Necdet Akdaş
Mezunlar Derneği hakkında bilgilendirme yapmıştır. (Derneği anlatmış
ve sunumunda Derneğin faaliyetlerinden bahsetmiştir.). Ayrıca TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esra
Güleyüpoğlu K- İnsan Komisyonu
Etkinliklerinden bahsetmiştir.
* Başkanlar toplantısı açık oturum ile son bulmuştur.
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Toplantıya katılan Dernekler;
1. TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği
2. TED Kdz Ereğli Mezunlar Derneği
3. TED Batman Koleji Mezunlar Derneği
4. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
5. TED Kayseri Koleji Mezunları Derneği
6. TED Bodrum Ankara Kolejliler Derneği
7. TED Ankara Kolejliler Derneği
8. TED Alanya Koleji Mezunları Derneği
9. TED Zonguldak Koleji Mezunları Derneği
10. TED İstanbul Koleji Mezunları Derneği
11. TED Bursa Koleji Mezunları Derneği
12. TED Üniversitesi Mezunlar Derneği
13. TED Bodrum Koleji Mezunları Derneği
14. TED Hatay Koleji Mezunları Derneği
15. TED Kuzey Kıbrıs Koleji Mezunları Derneği
TEDFED GÜNCEL
Tüm dünyada ve ülkemizde hayatı durma noktasına getiren Covid-19 salgını süresince TEDFED faaliyetlerine devam etmiştir.
Başkanımız Sn. Kemal B. Yüce TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin, Başkan Yardımcımız Sn. Funda Dağdelen de TED
Alanya Koleji Mezunları Derneği'nin konuğu olarak canlı yayına katılmışlardır

TEDFED ONLİNE YK TOPLANTISI
TEDFED aylık olağan toplantısı 09/04/2020 tarihinde online olarak gerçekleşmiştir. Toplantı gündemi salgın sebebiyle gelişen yeni koşullar ve yeni dönemde gerçekleştirilmesi planlanan aktivitelerin durumu olmuştur.
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KOLEJLİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

Kolejli İş İnsanları Derneği, KOSGEB
Proje Yönetimi Daire Başkanı Selim
Serkan Ercan’ı Ağırladı
ODTÜ Mezunu İş İnsanları
Derneği (OMİD) Yönetim Kurulu
üyeleri ve Mülkiye İş İnsanları
Derneği (MİD) üyelerinin de
katılım gösterdikleri etkinliğe, ilgi yoğun oldu. “KOSGEB
Destek Programları ve Destek
Program Süreçleri” konulu bir
sunum gerçekleştiren Ercan,
İşletmelerin birbirleriyle ve/
veya büyük işletmelerle kapasi-

te, verimlilik, ürün çeşitliliği ve
kalitelerini artırmaları amacıyla
ortak karşılıklı fayda sağlanan,
maliyet düşürücü ve rekabet
avantajı sağlayıcı nitelikteki iş
birliği projeleri desteklendiği
aktardı. KİD Başkanı M. Hakan
Çınar’ın sorularını Selim Serkan
Ercan ile birlikte KOSGEB
Başkan Yardımcısı Salih Tuna
Şahin’90 ‘de cevaplandırdı.

Tanzanya Yatırımları ve
İş İmkanları Konuşuldu

Kazakistan
Büyükelçisi Ağırlandı
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Kolejli İş İnsanları Derneği, Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyukelçisi Abzal Saparbekuly'yi
ağırladı. Ziyarette Kazakistan Cumhuriyeti ile
ticari ilişkilerden söz eden Büyükelçi Saparbekuly,
yatırımcılara yönelik yaptığı sunumun akabinde
uluslararası alanda faaliyet gösteren ve sektöründe
kaliteli üretim düzeyini yakalayan dernek üyelerinin
sorularını yanıtladı.

Kolejli İş İnsanları Derneği Başkanı M. Hakan Çınar’ın
ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye-Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti ikili ilişkileri konusunda
bilgi almak için Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçisi Prof. Elizabeth Kiango Kiando’yu davet etti.
Büyükhanlı Park Hotel’de düzenlenen toplantıya,
Büyükelçi Kiango, Dernek Başkanı M. Hakan Çınar ve
Dernek üyeleri katıldı. Toplantıda, Büyükelçi Kiango,
Dernek Üyelerini Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti
yatırımları, ekonomisi, altyapısı ve turizm konusunda
bilgilendirdi.
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Melek Yatırımcılık Masaya Yatırıldı
15 Şubat Cumartesi günü CoZone’da melek
yatırımcılık hakkında konuşmak üzere Kolejli
İş İnsanları Derneği, Viveka ve Firewalk VC
sabah kahvaltısında bir araya geldi. Kolejli
İş İnsanları Derneği üyelerine, Viveka ve
Firewalk VC partner yatırımcılarına özel olarak
düzenlenen bu etkinlikte; Viveka & Firewalk
VC ve Kolejli İş İnsanları Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı M. Hakan Çınar’ın açılış
konuşmalarının ardından, Türkiye’de Etkin
Girişimcilik ve Yatırım Ekosistemi hakkında
Viveka & Firewalk VC Kurucu Ortağı N.Barış
Okur ve melek yatırımcı Aydın Öztunalı bilgi
aktarırken moderatörlüğünü Emin Okutan’ın
yaptığı Yatırımcılar ve Girişimciler Gözünden
Melek Yatırım konu başlığında Aydın Öztunalı, Evreka Kurucu Ortağı Umutcan Duman
katılımcılara bilgi aktardı. N. Barış Okur’un
moderatörlüğünde TÜBİTAK’tan Elif Koşok,
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Bilgenur
Çalışkan tarafından Teknoloji Girişimcileri’nin
önemi, yatırımcılara TÜBİTAK ve diğer Kamu
destekleri, yatırımcılara Devlet teşvikleri: BKS
lisansı tanıtımı yapıldı. Toplantı Onlock, SFM
ve Hop! Girişimci sunumları ile devam etti.

Kolejli İş İnsanları Kayseri'de Buluştu
Türkiye'de yaşayan tüm TED mezunu iş insanları ile bir araya gelebilmek mottosuyla yola çıkan KİD, Kayseri'de yaşayan üyelerini ve TED’li
iş insanlarını ziyaret etti. Etkinliğe aileleri ile
birlikte katılan KİD üyeleri, TED Kayseri Mezunlar Derneği'ne yaptıkları keyifli ziyaret sonrası
Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaptılar.
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kaybettİklerİmİz...

1950-1969 yılları
TED Ankara Koleji
İlkokul Öğretmeni ve Muavini
Saadet Berna
Arif Efe'65
Semra Altuğ'65
Aydan Semker'57
Seçkin Aran'59
Ersin Mermerci Nazlıaka'57
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Pamir Çaylak'54
İbrahim Muzaffer Çetinkol'87
Halim Levent Çamkır'79
Necmettin Kanat Ayas'84
Mustafa Uğur Uzunhekim'69
Murat Köklü'93
Bekir Hamurkaroğlu'87
Öcal Özpınar'66
Güneş Tecelli'58
Ayşe Banu Savun'73(Ortaokul)
Osman Nuri Mörel'42
Aziz Babür Gür'71
Mehmet İhsan Kardam'62
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kaybettİklerİmİz...

Mehmet Erhan Özdoğan'66
Mehmet Pojon'60(Ortaokul)
Ali Nejat Erten'67(Ortaokul)
Mehmet Fikret Yıldız'79
Vidad Elemin Şemşir'98
Aykut Anıl Özkahraman'12
Recep Cem Derici'07
Murat Koca '77
Gönül Kıraner Hatay'56
Hale Uzer'79
Turan Cem Ağaoğlu'79
İlayda Başaran'04
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Ziya Yürür'66
Tuncer Sezgin'63
Şirin Bike Temeltaş'92
Hasan Işın Dener'60
Lale Ağış Alınak'64
Zeren Dirim Keler'51
Orhan Barışta'60
Refika Ferda Akın Artüz'75
Hakan Recep Ağırgil'87
Hasan Besmeli'68
Ali Çetin Fıratlı'66
Ahmet Oruç Aruoba'67
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Ted Ankara Koleji
Mezunlarına Özel Avantajlardan
Yararlanabilirsiniz...
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Eğitimciler için yepyeni bir başvuru kaynağı

Çalışma Yaprakları
- MEB’in ‘’Beceri Temelli Eğitim Modeli’’ne uygun
- Öğrencilerin okuma, yorumlama ve yazma becerilerini destekleyen içerikler
- Kitabı okumadan önce, okurken ve okuduktan sonra
yanıtlanacak sorular
- Yaratıcı okuma ve yazma çalışmaları
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