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Türk dilbilgisi imla kuralları SAGA Global Sourcing tarafından uygulanmıştır.

KOLEJ RUHU LİGLERDE!
Ted Ankara Kolejliler 4 Takımla 1.Lig’de

BAŞKAN’DAN MESAJ

Sevgili Kolejliler,
Son 3 ay içerisinde yoğun bir faaliyet dönemi yaşadık. Sizlerin desteği ile
de tüm etkinliklerimiz büyük coşku ve katılım ile gerçekleşti. Derneğe
göstermiş olduğunuz bu destek bizlere, yeni etkinlikler için güç verdi.
Bahar döneminde gerçekleştirdiğimiz ana etkinlikler; Geleneksel
Tenis Turnuvası, Mezunlar Balosu ve Kuru Fasulye Şenliği idi. Bu
organizasyonların yanı sıra, opera ve tiyatro etkinliklerimiz, K-Sohbet
ve K-Seminerlerimiz de, Mezunlarımızın bir araya geldiği ve keyifli vakit
geçirdiği aktiviteler olmuştur.
2 Haziran cumartesi gerçekleşen Geleneksel Mezunlar Balosu’nda 950
kişiye yakın davetli, senelerdir görmediği arkadaşları ile eski günleri
yad etti, 5 yıllık mezunlarımızdan 70 yıllık mezunlarımıza kadar tüm
Kolejlilerin birlikteliği ise, Kolej Ruhunun en güzel göstergesiydi.

Bülent BAĞDATLI ’81
TEDAnkara KolejiMezunları D
 erneğiGenel B
 aşkanı

Bu yıl 45.’sini düzenlediğimiz Geleneksel Kuru Fasulye Şenliği’nde, 4
bini aşkın mezunumuz, aileleri, okul öğrencilerimiz, velilerimiz, okul
personelimiz kısacası TED ailesi güzel havanın da etkisiyle keyif dolu bir
gün geçirdi. Kolej hatıralarımıza yenilerini ekledik.
10 Haziran Pazar günü MEB Şura Salonu’nda gerçekleşen TED Ankara
Koleji Mezunları Orkestrası Konseri, hafızalarımıza altın harflerle
kazındı. Bu konserin çok özel bir konuğu vardı: Zülfü Livaneli. Eserlerinin
seslendirildiği gecede, Zülfü Livaneli, bizleri kırmayarak, sahnede
eserlerinden birini seslendirmiştir. Değerli sanatçıya, Orkestra şefimiz
Ahmet Ünlü’ ye, değerli Ses Sanatçılarına ve Orkestra elemanlarımıza,
bu keyif dolu müzik şöleni için teşekkürlerimi sunuyorum.
Bu sene Spor Kulübümüz bizlere ayrı bir gurur yaşattı. Erkek ve Kadın
Basketbol ve Voleybol Takımlarımız birinci ligde mücadele edecekler.
4 takımla birinci liglerde mücadele eden sayılı spor kulüpleri arasında
yer almaktayız. Bu başarıyı camiamıza yaşatan tüm idarecilerimize ve
sporcularımıza sonsuz teşekkürler.
Eğitim zincirimizin tek eksiği ve en önemli halkası olan TED ÜNİVERSİTESİ,
eylül ayında eğitim faaliyetine başlıyor. TED geleneğinin bir devamı
olarak bütün öğrencilerin çeşitli oranlarda burslu olarak okuyacağı
TED Üniversitesi, dünyanın seçkin üniversitelerinde yetişmiş genç ve
dinamik öğretim üyesi kadrosu ile, ‘öğrenci merkezli’, yeni öğrenmeöğretme tekniklerine dayalı çağdaş ve ihtiyaç duyulan eğitim anlayışını
uygulayacak. Yeni eğitim yılında, üniversitemizin akademik kadrosuna,
öğrencilerimize ve tüm çalışanlarımıza başarılar diliyorum.
Hepimizin gururu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 30 Ağustos Zafer
Bayramını kutluyor, seneler önce bu mucizeyi gerçekleştiren ATA’mızı ve
silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyorum.
Dergimize yazı, röportaj ve reklamları ile katkı sağlayan tüm
mezunlarımıza teşekkür eder, herkesin ailesi ve sevdikleri ile çok güzel,
sağlıklı ve mutlu bir tatil dönemi geçirmesini dilerim.
Gelecek sayımızda buluşmak dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım.

Bülent BAĞDATLI ’81
Genel Başkan
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“Cumhuriyet’in Meşalesi
TED Ankara Koleji”

GEÇİCİ BİR SÜRE İÇİN
İNDİRİMLİ SATIŞ NOKTASI
TED ANKARA KOLEJİ VAKFI
OKULLARI
(İndirim stoklarla sınırlıdır)

İrtibat:
sisim@tedankara.k12.tr
0.312.586 90 00/4235
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İnce Çizgi
Metin ATAMER ‘61
1961 senesinde TED Ankara
Koleji’nden mezun oldu. 1969
senesinde ODTÜ Fizik Bölümü’nü
bitirdi.
1970 ve 1972 yılında analitik
cihazlar konusunda Almanya’da
ve ABD’de eğitim gördü. 1969
senesinde çalışmaya başladığı
şirketler grubunda yönetici,
yönetim kurulu üyesi ve genel
müdürlük yaptı.
1990 senesinde Metkur, Hat ve
Atamer adlı üç yatırım ve dış
ticaret şirketi kuran Metin Atamer,
İsviçre’de bulunan Interwind Ltd.
adlı mühendislik şirketinin de
kurucu ortağı ve yöneticisidir.
RESYAD kurucu üyesi olan
Atamer, 1998 yılından beri Rüzgar
Enerji Santralleri Yatırımcı İş
Adamları Derneği’nin Genel
Sekreterliği’ni yapmaktadır.

Metin ATAMER ‘61

Yaşam gözle görülmeyen ama; hayata dair tüm sınırları dengeleyen ince
çizgilerle çevrili... Kıymetli mezunlarımızdan Metin Atamer’in kıymetli
birikimleri, görüşleri ve fikirleriyle kaleme aldığı “İnce Çizgi” adlı yazısı ile
belki de daha önce hiç farketmediğimiz, zaman zaman “üzerine bastığımız”
ya da “sınırını aştığımız” o ince çizgileri bereber keşfediyoruz.
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SÖZ SİZDE

“Tek tip insan, tek tip din, tek tip giyim, tek tip lisan gibi şekilcilikle
başarı elde etmek hayalden ileri olmasa gerek diye bir sözüm geldi,
söyledim hem nalına hem mıhına.”
Hiçbir zaman aklımdan silemediğim bir deyim
“ince çizgi”. Hayatla ölüm arasında olduğu
söyleyenen bir çizgi. “İnce çizgi” konusunda
zaman zaman araştırma yaparım. İnandığım
doğrular içinde aradığım gerçek, mesela
musiki ile gürültü arasında olan çok ince bir
çizginin var olduğu gibi.
Geçenlerde İstanbul’da Bağdat Caddesi’nde
dolaşırken yanımızdan yavaş geçen bir aracın
içinden yükselen gürültüden dolayı yanımdaki
arkadaşımın söylediği kelimeleri duyamadım.
Bu nedenle eğilip aracı süren delikanlıya
kulağımın oldukça rahatsız olduğunu ikaz
etmeye çalıştım. Fakat genç sürücü yaydığı
gürültüden benim ne söylediğimi anlamadı.
Kendisi, aracın içinde yükselen gürültüyü
kısmak mecburiyetinde kalmıştı.
Aslında gürültü ile musiki arasında oluşan
bu ince çizgiyi bu gence nasıl anlatırım diye
düşündüm. Kendimi konudan ve bulunduğum
yerden uzaklaştırmayı daha uygun buldum.
Bu gence “cıs” “tak” “cıs” “tak” şeklinde bir
ritmin musiki ile uzaktan yakından akraba
olmadığını nasıl anlatırdım. Nasıl izah etmem
gerektiğini bilemedim. Kendimi ifade etmeye
çalışmamdaki aczimi, karşımdaki genç nasıl
anlar diye düşündüm. Kendi kendime bu da
bir incecik çizgi dedim, teselli buldum.

adına yaptıklarına inanmakta, kimileri ise;
dinlenmeyi, az gürültülü ortamlarda tabiatın
sesini dinlemekte aramaktalar. İşte bu iki
düşüncenin arasında oluşan çok ince bir çizgi
dinlenmeyi eğlenmekten ayırt etmekte.
Adam deniz kıyısında lokantada salatasını
ve balığını söylemiş, yanında gidecek bir de
içki bardağını eğri çatalın kenarına koyarak,
beyaz peynirden bir lokma almasının peşinde
bir yudum içkisini eda ederken, yine deniz
kıyısında lokantaya bitişik bir camiden yatsı
namazı için ezan sesinin akışında bir ince çizgi
olması gerektiğine inancım tamdır.
Ülkemin eğitim konusunda senelerdir rota
değiştirmesini hem yaşayan hem de izleyen
bir vatandaş olarak endişe içinde seyrederken,
yine bir ince çizgi üzerinde yoğunlaşmaktayım.
“Tevhidi Tedrisat” kanunu olarak bildiğimiz
Öğrenim Birliği Yasası, 3 Mart 1924 senesinde
kabul edildiği dönemde, Osmanlı’dan kalan
“Medrese”, “Mektep” ve “Okul” gibi dağınık
eğitim kurumlarını bir araya toplamak ve
eğitimin bir elden idare edilmesini sağlamak
amacı güdülmüştü.

Yaz akşamları tatil yapmaya çalıştığımız evin
karşı yamacında bulunan bir tatil sitesinin,
müzikle dans edilen “disco” isimli mekanından
yükselen gürültü ile burada bulunan insanların
çıkardıkları gürültünün civarda bulunan
sitelerdeki insanları rahatsız ettiği muhakkak.
Burada gürültü çıkaran insanların ortaya
koyduğu eğlenme ile dinlenme arasındaki çok
ince çizgiyi çoğu zaman düşünmüşümdür.

Geçtiğimiz son 90 sene içinde eğitim konusu,
çeşitli dönemlerde radikal değişikliğe uğramış,
bu değişikliklerin kimlerin amaçlarına hizmet
etmek için yapıldığını algılamanın, bu ince
çizgiyi iyi anlamaktan geçtiğine inanırım.
Yok olmaya mahkum edilmiş toplumdan bir
devlet yaratmanın bazı ince çizgileri vardır.
Burada oluşan hedef, ince çizginin resmine ne
tarafından baktığınıza bağlı olsa gerek. Tevhidi
Tedrisat Kanunu çıktığı tarihlerde, 30 Kasım
1925’te tekke ve zaviyeler hakkında kabul
edilen kanunla bu dergahların kapatılmasının,
birçok grupları tedirgin ettiği bir gerçektir.

Kimileri tepinmekle eğlenmeyi, dinlenme

Bu yasa kapsamında Osmanlı döneminde
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medreselere giden öğrencilerin askerden
muafiyeti olduğu için; medreselerde binlerce
kayıtlı talebe olduğuda bir hakikattir. Çıkan
kanunla bu talebelerin imtiyazı ortadan
kalkmış. Hatta Adalet Bakanlığı’nda bulunan
Şeri Mahkemeler’in kapatılması ile birlikte kadı
yetiştiren Mekteb-i Kuzat’ın da kapatılması
aynı kanuna bağlanmış. Aslında geçtiğimiz
90 sene boyunca eğitim konusunda bir kesim
insanların ellerinden oyuncakları alındığı için
topluma karşı olan tepkilerinin yıllar boyunca
katlanarak devam ettiğini görmekteyiz.
Kurtuluş Savaşı boyunca Mustafa Kemal
orduya zaman zaman resmi geçit tatbikatı
yaptırır, askerin maneviyat ve ruh yapılarının
üst seviyede kalmasını sağlardı. Ülkemizde
milli birlik ve beraberliğimizin müşterek
yapılarından bir tanesinin, milli bayramlar
olduğuna inanmaktayım. Bu bayramlar
insanların müşterek bir ülkü etrafında
buluşmasını sağlar.
Ülkemizde yaşayan vatandaşların tamamı
aynı dinden olmadığına göre, dini bayramların
etrafında
kenetlenmemizin
mümkün
olmadığını görmekteyim. Dini bayramları
kutlamayalım diye bir öneride kimse
bulunmak istemez. Müslüman olmayan
vatadaşları, dini bayramları ve kandilleri
nasıl kutlamaya mecbur etmiyorsak, onlarla
müşterek kutlayabileceğimiz bayramlarımıza
sıkı sıkı bağlanmamız gerekir. 1934 yılında
Almanya’nın başına geçen Adolf Hitler’in
tek tip Alman ırkı üzerinde ciddi duruşunda
aldığı kararların doğru olmadığını, 1945’ teki
neticeden görmekteyiz. Bir ırkı yok etmeye
kalkışması kabul edilir bir hata değildir. Tek tip
insan, tek tip din, tek tip giyim, tek tip lisan gibi
şekilcilikle başarı elde etmek hayalden ileri
olmasa gerek diye bir sözüm geldi, söyledim
hem nalına hem mıhına...
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Geleneksel Mezunlar Balosu
Mezunlar Derneği’miz tarafından geleneksel
olarak düzenlenen mezunlar balomuz,
2 Haziran Cumartesi günü
Sheraton
Otel’de yapıldı. Eski ve yeni mezunlarımızın
katılımıyla gerçekleşen balomuz, bu sene de
renkli görüntülere sahne oldu.
950 mezunumuzun katılımıyla Sheraton’un
dev salonunda coşku ve mutluluk hakimdi.
Geceye katılanlar gönüllerince eğlendiler, bol
bol dans ederek eğlencenin keyfini yaşadılar.
Her yaştan Kolejli’nin şık giyimleriyle göz
kamaştırdığı baloya, Ankara dışından da çok
sayıda Kolejli katıldı.
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Geleneksel Kuru Fasulye Günü ‘45
Derneği’mizin Geleneksel Kuru Fasulye Günü,
03.06.2012 Pazar günü Türkiye’nin en popüler
müzik gruplarından Manga’nın katılımıyla
gerçekleştirildi. İncek Kampüsü’müzde
45.si düzenlenen Kuru Fasulye Günü’nde
mezunlarımız,
öğrencilerimiz
ve
öğretmenlerimiz bir araya geldi. 2010 yılında
Eurovision 2.si olan Manga’nın da konser
verdiği günde, mezunlarımız hem hasret
giderdi, hem doyasıya eğlendi.
Yaklaşık 4000 katılımcıyla gerçekleşen
ve birçok eğlence ve aktivitenin yer aldığı
günde, geleneksel kuru fasulye yemeğinin
yenmesinin ardından sahneye liseli öğrenciler
ve mezunlardan oluşan müzik grupları çıktı.
Çok sayıda etkinliğin yer aldığı güne,
çocuklarıyla gelen mezunlarımız hatıralarını
çocuklarıyla paylaştı. Birçok standın kurulduğu
etkinlikte, mezunlar bol bol fotoğraf çektirdi.
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Qatar’da Quru Fasulye
Çok uzaklardayız… Gönülden bağlı
olduğumuz Kolej’den binlerce kilometre
uzaklıkta. Ama bizi bir araya getiren Kolej
ruhu her yerde…

1938-1939 Mezunları

İşte bu ruh, hepimizin farklı nedenlerle
bulunduğu Katar’da bile bizi bir araya
getirdi. Okulumuzun güzel geleneğini Arap
topraklarına taşıdık. Biz de Katar’da Kuru
Fasulye Günü’müzü düzenledik.
Geleneksel Kuru Fasulye Günü özel
menümüz, lezzeti açısından bizim oraları
hiç aratmayacak tattaydı. Tabi yine de
Kolej’in bahçesinde yediklerimizin yerini
tutamaz. Müziğimizle, eğlencemizle Kuru
Fasulye Günü ritüelini tam anlamıyla yerine
getirdik. Geçmiş Kuru Fasulye Günleri’nde
biriktirdiğimiz güzel hatıralara, uzakların
özlemi karıştı.
Gönül isterdi ki; Kuru Fasulye Günü’müzde
bir arada olalım ama; biliyoruz ki gönüllerimiz
bir.

Menümüz
Kurufasulye
Pilav
Turşu

Meşalemizi Katar’a Taşırken, Meşaleyi
İlk Taşıyanlar da Bizimleydi…
Bir araya gelmişken, temsili meşalemizin ışığı da çok
uzaklardan da olsa sizin de gününüzü aydınlatsın istedik.
Bunu yaparken de bize bu meşaleyi emanet eden ilk
mezunlarımız 1938-1939 döneminin 21 meşalesine;
Katar’dan sevgi, saygı, minnet ve teşekkürlerimizi sunduk.

İmza
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Hikmet Kaftangil
Gündüz Kılıç
Suat Sayın
Kirami Alemdar
Orhan Onur
Kayhan Emil
Kamil Görkey
Nilüfer Pura
Muzaffer Ünsal
Refia Yeğin
Lamia Can Çağlayan
İzzet Çulha
Özel İmanlı
Sevinç Okuldaş
Tevhide Kürkçü
Kebuter Durukan
İlker Sılay
Vedia Tunçay
Nilüfer Bayer
Hamdiye Öztürk
Tahir Ünal

Şule Bekisoğlu’71
Alkas Bekisoğlu’70
Erol Egeran’60
Şeniz Egeran
Erhan Ekermen’77
lcha)
Murat Yurdal’85 (Sa
2,
t’8
ur
kik
Es
Yalçın
Demet Özdemir’89
Barbaros Özdemir
Nevzat Ergüleç’86
Murat Günden’91
Tuba Günden’92,
(BEE)
Barış Emek Ergin’85
Ömür Akay’74
Sedef Akay
erlioğlu’91
Aylin Yurtseven Bend
lu
ioğ
erl
Saltuk Bend
lu’70
Emin Mahir Balcıoğ
7
Banu Başakçı’8
Anaokulu Mezunu
Damla Özdemir’07
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K-Sohbet
İletişim Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar
21 Mart 2012

Meltem Ferendeci Özgödek, Kavaklıdere Sosyal Kulübümüzde, “İletişim Dediğin Tek
Dişi Kalmış Canavar” başlıklı K – Sohbet’te katılımcılarla bir araya geldi. Okulumuzdan
1983 tarihinde mezun olan Meltem Ferendeci Özgödek, öğretim görevlisi olarak
Bilkent Üniversitesi’nde çalışmakta; Ticaret ve Yönetim ve İşletme Bilgi Yönetimi
bölümlerinde İşletme Yönetimi, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi,
Pazarlama Yönetimi, Tüketici Davranışları, Halkla İlişkiler gibi dersler vermektedir.

K-Sohbet

Türkler’i İkna Etmenin İncelikleri
11 Nisan 2012

Kariyeri boyunca 60.000’den fazla katılımcıya davranış bilimleri konusunda eğitim
veren ve danışmanlık faaliyetlerine devam eden Mehmet Auf, Kolejliler’le buluştu.
11 Nisan 2012 tarihinde gerçekleşen, “Türkler’i İkna Etmenin İncelikleri” başlıklı
sohbet katılımcılar tarafından büyük ilgiyle takip edildi.
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K-Seminer

K-Seminer

17 Mart 2012

26 Mayıs 2012

Fulya Akbuga ile Etkili
Konuşma ve Diksiyon…

Fulya Akbuga ile Etkili
Sunum Teknikleri

Okulumuzdan 1994 yılında mezun olan
Fulya Akbuga; 17 Mart 2012 tarihinde,
Genel Merkezimizde “Etkili Konuşma ve
Diksiyon Semineri” verdi. “Etkili ve Güzel
Konuşma”, “Sunum ve Röportaj Teknikleri”
ve “Radyoculuk” gibi alanlarda eğitim veren
değerli mezunumuz kendini iyi ifade ederek,
kendini fark etmek isteyen katılımcılarımızla
bilgi, deneyim ve görüşlerini paylaştı.

Mezunlarımızdan Fulya Akbuga; Kavaklıdere
Sosyal Kulübü’nde, 26 Mayıs 2012 tarihinde
ücretsiz bir “Etkili Sunum Teknikleri Semineri”
verdi. Topluluk önünde konuşma yapma ve
hitabet üzerine deneyim ve görüşlerini paylaştı.

K-Seminer

Serdar Bilecen ile Yelken ve Denizcilik
28 Nisan 2012

K – Seminer, Serdar Bilecen’in katılımıyla meltemi Ankara’ya taşıdı. Denizi
özleyen Kolejliler, 28 Nisan 2012’de bir araya geldi ve “Yelken ve Denizcilik”
üzerine konuştu.

2323

BİZİM DÜNYAMIZ

Sanatsal Etkinlik
Sırça Kümes’i Birlikte İzledik
18 Nisan 2012

Sanatsal Etkinlik
Bir Peri Masalında Buluştuk:
Rusalka Operası
9 Mayıs 2012

Çek besteci Antonín Dvořák tarafından hazırlanan Rusalka Operası’nın
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Özel Gösterimi için 9 Mayıs 2012
Çarşamba günü Opera Sahnesi’nde buluştuk.
Andersen’in “Küçük Deniz Kızı” masalından esinlenerek yazılan ve Çek
opera repertuarının kilometre taşlarından biri olan Rusalka Operası ile
masallar diyarında tatlı bir yolculuğa çıktık. Aşık olduktan sonra insan
olmayı arzulayan kırılgan su perisi Rusalka ‘nın trajik öyküsünü konu
alan eser ile fantastik bir dünyanın kapılarını araladık.
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2011-2012 sezonunda Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sergilenen Sırça
Kümes isimli tiyatro oyununa gittik. Yazar Tennessee Williams’ın oyunu
Sırça Kümes ile Büyük Buhran döneminde Amerika Birleşik Devletleri’nde,
St.Louis ‘de yaşayan parçalanmış bir ailenin yoksulluğa karşı hayatta
kalma çabasına şahit olduk ve ailenin bir ferdi olan oyunun anlatıcısı
Tom’u yazar olmak için; evden kaçmaya kadar götüren süreci birebir
yaşadık.
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tenis Turnuvası
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tenis
Turnuvası, 28 Nisan – 13 Mayıs tarihleri
arasında gerçekleşti. Turnuva sonunda
kazanan sporculara, ödülleri takdim edildi.
Büyük ilgiyle takip edilen turnuvada ;
Tek Erkekler Master
1.’liğini Turan Uyar,
2.’liğini Olşan Kasapoğlu;
Çift Erkekler A
1.’liğini Mert Muallaoğlu / Mert Çanga çifti,
2.’liğini Ergin Fikirmen / Aydın Gönülalan çifti;
Çift Erkekler B
1.’liğini Oben Doğru / Ozan Doğru çifti,
2.’liğini Tunç Öz / Mustafa Osunluk çifti;
Çift Erkekler C
1.’liğini Kemal Vardar / Fehmi Topuz çifti,
2.’liği Ahmet Baltalı / Taylan Atabek çifti;
Tek Erkekler A
1.’liğini Mehdi Kasapoğlu,
2.’liğini Ergin Fikirmen;
Tek Erkekler B
1.’liğini Mustafa Duymaz,
2.’liğini Hamdi Çelik;
Tek Erkekler C
1.’liğini Salih Samatlı,
2.’liğini Sadrettin Uzun;
Çift Bayanlarda
1.’liği Dilara Çeliker / Bahar Akgün Çeliker çifti,
2.’liği Hülya Erdem / Şükran Atik çifti;
Bayan A
1.’liğini Bahar Akgün Çeliker,
2.’liğini Yonca Doyan;
Bayan B
1.’liğini Evren Soytok Karadağ,
2.’liği Nezehat Seferoğlu;
Bayan C
1.’liğini Başak Uzman Şagar,
2.liğini Serpil Ünlü
elde etti.
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TED Ankara Koleji Mezunlar Orkestrası
TED Ankara Koleji Mezunlar Orkestrası Konseri,
Şef Ahmet Ünlü yönetiminde 10 Haziran 2012
Pazar günü MEB Şura Salonu’nda gerçekleşti.
İzleyenleri büyüleyen orkestra; dünyaca
ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra; Türk
duayenlerin eserlerine de yer verdi.
Zülfü Livaneli eserlerine de yer verilen konserde
Livaneli onur konuğu olarak aramızdaydı.
Sahnede eserlerinden birini seslendirerek bu
keyifli atmosfere renk kattı.
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Gazilerimizle Sinemadaydık...
Mezunlarımızdan
Denizhan
Sungur, İnci Yılmaz ve Fulya
Gürel, TSK Bilkent Rehabilitasyon
Merkezi’nde tedavi gören Gaziler
ve aileleriyle Mayıs ayında,
Optimum AVM Sinemaları’nda
“Fetih 1453” filmini birlikte
izlediler. Böylesi gönüllü bir proje
için birlikte olan mezunlarımız
ve Gazilerimiz film öncesinde
bir araya gelmekten mutluluk
duyduklarını ve tekrar bir araya
gelmeyi dilediklerini belirttiler.

Happy Hour Bahçede Devam Ediyor...
Happy Hour’larımızı bahçeye taşındık. Happy Hour’larımız yaz boyunca Kavaklıdere Tenis Kulubü’nde devam ediyor. Bu yaz da buluşmalarımızın
sıcaklığına, bahçenin güzellikleri eşlik ediyor.
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Orda Bir Köy Var Yakında...
TED Ankara Koleji 1986 yılı mezunlarından
Tamer İşçen, köy okullarına yardım için
başlattığı çalışmalarını “Orda Bir Köy Var
Yakında” ismiyle Facebook grup sayfasına
taşıdı.
Büyük çoğunluğunu Kolej mezunlarının
oluşturduğu grubun üye sayısı yaklaşık
3.500’e ulaşmış durumda. Yardım amacıyla
ilk olarak tespit edilen Erzurum Şenkaya
Köyü Yanıkkaval İlköğretim Okulu öğrencileri,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
kutlamaları için Ankara ‘ya davet edildi.
İlköğretim II.Kademe 6., 7. ve 8.sınıflardan
toplam 35 öğrenci; 6 öğretmenleri ve
Müdürleri ile birlikte 22 Nisan günü Ankara’ya
geldi. Ankara’ya ilk ziyaretleri olması nedeniyle
oldukça heyecanlı olan öğrenciler, bu anlamlı
organizasyonda gönül birliği yapan Kolejliler
ile birlikte ilk önce Anıtkabir’i ziyaret ettiler.
Mezunlarımızla 2 gün boyunca Ankara’da MTA
Müzesi, A.O.Ç. Atatürk Evi, ODTÜ Teknoloji
Müzesi, Ankara A.O.Ç Hayvanat Bahçesi’ni
gezen öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı bir şenlik ile OPTIMUM
AVM‘de kutladı. Yanıkkaval İlköğretim Okulu
öğrencileri, iki gün boyunca büyük dostluk
paylaştıkları Kolejli ağabey ve ablaları ile
veda vakti geldiğinde sarılıp kucaklaştılar,
gönül dolusu sevgilerini sundular.
Gezi dönüşü
duygularını ve anılarını
yazdıkları mektuplarla paylaşan Yanıkkaval
İlköğretim Okulu öğrencilerine, bu anlamlı
geziyi tüm detaylarıyla ve değerli katkıları ile
gerçekleştiren tüm Kolejliler’e sevgilerimizi
saygılarımızı sunuyoruz.
Gönüllü Grup adına,
Tamer İşçen ‘86
Köy okullarında eğitim gören öğrenciler için
her türlü yardım, öneri, iş birliği ve desteğiniz
için; http//www.facebook.com/#!/groups/
142061135890202/ internet adresinden bize
ulaşabilirsiniz.
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Kolej’i Yaşamak, Kolej’le Yaşamak...
M. Hakan ÇINAR ‘78
1978 yılında TED Ankara
Koleji’nden mezun oldu. 1985
yılında Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1987
yılında Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’nde ve 1988-1993
yılları arasında Vinnel Brown and
Root Services Ing.’de avukat olarak
çalıştı. 1993 senesinden beri Çınar
& Çınar Avukatlık Bürosu’ndaki
görevine devam etmektedir.

Öğrenciliğinizden beri TED’in sosyal
platformlarında çok etkin olarak yer
aldığınızı, bu yıl 10. yaşını kutlayan
TED Tenis Turnuvası’nın kurucularından
olduğunuzu biliyoruz. TED serüveninizin
nasıl başladığını anlatır mısınız?
TED Ankara Koleji Vakfi İlkokulu’na 1967
yılında girdim. O zaman sınavla giriliyordu.
Ne sorular sorduklarını hatırlamıyorum, ama
sınav sonunda sıra ile dışarı çıkarıyorlardı. Beni
de ikinci sırada çıkardılar, “ikinci oldum” diye
anneme sevinçle bağırdığımı hatırlıyorum.
Ortaokulda masa tenisine başladım ve
spor, hayatımın en önemli unsurlarından
birisi oldu. Kolejliler Spor Kulübü’nde masa
tenisi ile ilgilenecek bir idareci olmadığından
ortaokuldan itibaren hem takım kaptanı hem
de idareci olarak görev yaptım ve bu bana daha
o yıllardan Kolej’e hizmet etmenin ne kadar
önemli olduğunu öğretti. Rahmetli Fazıl Kıncal,
Rüştü Yüce, Mehmet Mağdenli ve Erdem Tulgar
ağabeyimizle spor kulübünde yıllarca birlikte
çalıştık. Sporcu olarak üzerimde çok hakları
vardır. Lisede Ankara şampiyonluğunu kimseye
bırakmazdık. Üniversitede ise Takımlar Türkiye
Şampiyonluğu’nu ve sevgili kardeşim Levent
Mutluer ile Türkiye Çiftler Üçüncülüğü’nü aldık.
Bu sırada antrenör kursunu bitirip Kolejliler
Spor Kulübü genç, yıldız ve kız takımları ile okul
takımlarını çalıştırmaya başladım. Üniversitede
okurken aldığım cüzi antrenör ücretlerinin
katkısını unutamam.
Meslek hayatınızdan da bahseder misiniz?
Üniversiteyi Ankara Hukuk Fakültesi’nde
okurken, yaz tatillerinde yurt dışına diplomat
olan ağabeyimin yanına giderek yabancı dilimi
geliştirmeye çalıştım. Üniversitedeki son
senemde bir Amerikan şirketinde şoförlük
yapmak, çalışma hayatımın gerçek
başlangıcı olmuştur. Böylece Amerikan
iş disiplinini anlama fırsatı elde ettim,
daha da önemlisi bu deneyimim, 1988
yılında ilk iş firsatını yakalamama vesile
olmuştur.

M. Hakan ÇINAR’78

1985 yılında fakülteden mezun olup, askerlik
görevimi tamamladıktan sonra kısa bir süre
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde
avukatlık yaptım ve az önce de bahsettiğim fırsat
oluşunca Türkiye’deki NATO askeri tesislerinin
bakım müteahhitliğini yapan Amerikan şirketine
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avukat olarak girdim. O zaman başladığım
bu görevi, halen niteliği biraz değişse de,
sürdürüyorum. 1988’de sevgili eşim Emir Çınar
tarafından kurulan Çınar&Çınar Hukuk Bürosu’na
1993’te katıldım ve uluslararası bir hukuk bürosu
kurmak ve geliştirmek için birlikte kolları sıvadık.
Bugün hala, çok sevdiğim avukatlık mesleğini
büromuzdaki genç meslektaşlarımla birlikte
sürdürüyorum ve bugüne kadar meslekten
aldıklarımı az da olsa mesleğime geri vermeye,
yani mesleğimi yüceltmeye çalışıyorum.
Sürekli hukuk eğitimine verdiğiniz önemle
Çınar Akademisi’ni kurduğunuzu biliyoruz.
Akademi hakkında bilgi verebilir misiniz?
Dernek statüsünde çalışan Çınar Akademi’yi,
hukuk dünyasına hazır olmadan mezun olan
genç meslektaşlarımızı her geçen gün daha
da zorlaşan hayat şartları karşısında avantajlı
duruma geçirme hedefiyle kurduk. Ayrıca staj
eğitimi veren barolarla iş birliği de yaparak
stajyerlerimizin zorlu geçen bir yılı maksimum
fayda elde ederek tamamlamalarını amaçladık.
Sürekli hukuk eğitimi artık modern dünyanın
olmazsa olmazı. Eğitim programları, seminer,
konferans ve workshop’lar düzenleyerek
meslektaşlarımızı çalışmalarını yürütürken
kendilerini geliştirmeye, çalışmaya, okumaya,
araştırmaya ve incelemeye teşvik etmeyi
amaçlıyoruz.
Bir de sosyal sorumluluk projemiz var: “ engelli”ki biz “engelsiz” diyoruz- vatandaşlarımıza
yönelik hukuk ve uygulamalı ofis yönetimi
dersleri vererek onları hukuk bürolarında,
adliyede ve kamu kurumlarında hizmet verebilir
düzeye getirmeyi çalışıyoruz.
Akademi bünyesinde kurduğumuz Hukuk

“Bugüne kadar meslekten aldıklarımı az da
olsa mesleğime geri vermeye, yani mesleğimi
yüceltmeye çalışıyorum.”

Müzesi’nde de eski hukuka ait belge, ekipman
ve nicelerini sunmayı ve hukuka gösterdiğimiz
saygının sonraki kuşaklar tarafindan da
anlaşılmasını sağlamak istiyoruz. Müzede
yüzyıllık daktilolar, diplomalar, avukatlık
ruhsatları, belki de hiç eşi bulunmayan bir
avukatlık levhası ile beratlar,
fermanlar,
uluslararası antlaşmalara ait orijinal belgeler,
1800’lerde İstanbul Galata’da görev yapan
Fransız ve İtalyan avukatların müvekkillerine
yazdığı ve masraf talep ettikleri el yazması
mektupları görebilirsiniz. Osmanlı kadısının
padişah tarafindan azledilmesine ilişkin orijinal
azilname, eski mahkeme kararları ile 1900’lü
yılların başında dedem hakim Hilmi Berköz’ün
el yazısı ile tuttuğu ‘Sicili Kavanin’ yani ‘Kanunlar
Külliyati’ belgelerini sergiliyoruz. Bu hukuk
müzesi fikrini bize aşılayan ve bizi destekleyen,
Kolej ve Ankara Hukuk Fakültesi’nden sınıf
arkadaşım, değerli meslektaşım, hukuk müzesi
duayeni Av. Argun Bozkurt’a da buradan
teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Müzemizi, uluslarası bir program eşliğinde, 5
Nisan Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında
Ankara Barosu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile
hizmete açtık. On beş ülkeden gelen hukukçular

ülkelerindeki hukuk eğitim sistemini, avukatlığa
giriş koşullarını ve mesleki sürdürülebilir
eğitim programlarını CARTA (Cinar Academy
Roundtable for Advocates) adını verdiğimiz
program çerçevesinde tartıştılar. Açılışımız,
Ankara Barosu Başkanı sevgili kardeşim Prof. Dr.
Av. Metin Feyzioğlu’nun ve Uluslararası Avukatlar
Birliği Başkanı Av. Driss Chater’in de katılması ile
çok daha anlamlı ve görkemli oldu. Kendilerine
buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.
Son olarak, TED’den edindiklerinizin meslek
hayatınıza etkisinden söz eder misiniz?
Uluslararası alanda çalışan bir avukat olarak
Kolej’den aldığım yabancı dil eğitimi, büyük
vizyon ve sosyal çevre sayesinde uluslararası
meslek örgütlerinde de gönüllü görevler yapma
olanağı buldum. Bu kapsamda, üyesi olduğum
dünyanın en eski ve en büyük avukatlık meslek
orgütlerinden birisi olan Uluslararası Avukatlar
Birliği’nin Türkiye Milli Komite Başkanlığı’nı
yürüttüm. Halen, Avrupa Sekizinci Bölge
Sekreterliği görevini yürütmekteyim. Bölge
Sekreteri olarak Bulgaristan’dan başlayarak
Slovenya’ya kadar Akdeniz’e kıyısı olan on ülkenin
avukatları arasındaki mesleki dayanışmanın
geliştirilmesinden sorumluyum.
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Kolej’de Spor...
Sporcu olarak başladığım Kolej’e hizmet etme
serüveni halen sürüyor. 1996 yılında Mezunlar
Derneği Denetçiliği ile başlayan gönüllü
dernekçilik sürecinde; Mezunlar Derneği
Başkan Yardımcılığı, Türk Eğitim Derneği
Genel Sekreterliği, TED Ankara Koleji Vakfı
Saymanlığı, Kolejliler Spor Kulübu Yönetim
Kurulu Üyeliği ve halen sürdürdüğüm
Mezunlar Derneği Disiplin Kurulu Üyeliği
ve Kolejli İşadamları Derneği Başkan
Yardımcılığı görevlerini üstlenmekten büyük
bir onur duyuyorum.
Masa tenisini bıraktıktan sonra başladığım
tenis sporuna duyduğum sevginin etkisi ve
bu spor ile Kolej’i cok bağdaştırdığımdan
Kolej mezunlurı, eş ve çocukları arasında
tenis turnuvası düzenlemeyi düşündüm ve
yönetim kurulu arkadaşlarımın da onayı ile
gelenekselleştirmeyi planladığımız turnuvanın
birincisini Ankara Tenis Kulübü kortlarında
düzenledik. Turnuva çok ilgi çekti ve işte bu
yıl onuncu yılını kutladık. Amacımıza ulaştık
ve geleneksel hale getirdik. Değerli Mezunlar
Derneği yönetimi bizi unutmayarak bir plaket
verdi ve madalya töreninde beni onurlandırdı.
O yıllarda başlayan tenis tutkum ve bu
spora duyduğum sevgi ile büromda genç
meslektaşlarım ile birlikte “Embassy Tennis
Turkey” isimli, elçilikler arasında düzenlenen
ve diplomatik misyona sahip tenis severlerin ve
ailelerinin katıldığı bir turnuva düzenlemeye
başladım. Tıpkı Kolejliler Turnuvası gibi,
Embassy Tennis Turkey Tenis Turnuvamızı
da gelenekselleştirmeyi hedefledik ve başarılı
olduğumuzu da söyleyebilirim. Bu sene
Eylül ayında üçüncüsünü düzenleyeceğimiz
turnuvamızın en az Kolejliler Turnuvası kadar
ilgi çekici ve başarılı olduğunu düşünüyorum.
Tabii ki, bu güzel turnuvanın temellerini
atarken; yıllar önce Kolej’in bana kazandırdığı
ve ilk defa Kolej masa tenisi takımında
edindiğim spor sevgisinden ve hayranlığından
faydalandım.
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TEDÜ Kapılarını Açıyor!

Rektörümüz ve Dekanlarımızdan...
Prof. Dr. Öktem Vardar
TED Üniversitesi Rektörü

TED Üniversitesi 2012 ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na
girerek resmen öğrenci almaya hak kazandı.
Bundan sonrasını aday öğrencilerin teveccühü
belirleyecek. TEDÜ kimi büyük, kimi küçük
bir dizi yeniliklerle eğitim-öğretim hayatına
başlıyor.
Fakültelere öğrenci alarak gençlerimize ikinci
sınıfa kadar meslek/ program seçimlerini
erteleme ve dolayısıyla çok daha bilinçli
tercih yapma fırsatını veriyoruz. Hem
ders programlarının esnek, liberal eğitim
anlayışıyla yapılmış olması, hem de ders
verme yöntemlerinin etkileşimli, öğrenme
odaklı olması diğer bir önemli fark... Bunu
sağlamak üzere tüm akademik kadromuz

pedagojik formasyon, yeni öğretmeöğrenme yöntemleri kurslarına katılıyor; Koç
Üniversitesi’nden ve Irish University College,
Cork’tan gelecek uzmanlar toplam 13 gün
sürecek kursları Haziran ve Temmuz aylarında
düzenliyor.
Tüm kadronun işe alım işlemlerini Şubat ayında
tamamlayan TEDÜ onlara kişisel araştırma
fonları vasıtasıyla bilimsel konferans katılım
imkanını sağladı bile. Eylül 2012’den itibaren
bilimsel proje desteği de başlıyor. Bütün bilgi,
belge yönetimi en ciddi şirketlerin kullandığı
SAP sistemi ile kurgulandı. Öğrenci işlerinden,
finansa, öğrenme/ ders yönetim sistemine,
araştırma yönetimine kadar entegre bir
sistemle çalışıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki 30 yıllık birikimimi,
YÖK ve TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği,
Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) kalite

Prof. Dr. Erol H. Çakmak

idari kadro 2011’in ikinci yarısından itibaren
yoğun bir çalışmayla kuruluş aşamasını
tamamladı.

TED Üniversitesi’nin
Dört N, Bir K, Bir E’si!

Nasıl?
Öğrencilere ray değiştirterek! TEDÜ’de öğrenci
ve öğretim üyesi ortak olarak hareket ederler.
Öğretme odaklı anlayış yerine öğrenme odaklı
anlayış benimsenmiştir. Küçük sınıflarda
ders, etkileşimli ve öğrencinin aktif katılımını
sağlayacak her türlü yöntem kullanılacaktır.
Ayrıca, öğrenciler ilk seçimlerini fakültelere
yapacaklardır. Öğrencinin uzmanlaşmak istediği
alanı ikinci yılda belirleme hakkına sahiptir.

TEDÜ İİBF Dekanı

TED
Üniversitesi’ni,
sorgulayan
insanların bazen farkında bile olmadan
cevaplandırdıkları sorular aracılığıyla kısaca
anlatacağım.
Nerede?
TED Üniversitesi içi tamamen yenilenmiş
nostaljik Kolej binalarında üç fakültede,
on programla eğitim ve öğrenime açılıyor.
Yenilenen binalar üniversite çalışanlarına ve
öğrencilere her türlü fiziksel ve entelektüel
etkileşim olanaklarıyla donanmış durumdadır.
Spor ve rekreasyon etkinlikleri şimdilik İncek’e
bir mekik yolculuğu gerektiriyor.
Ne zaman?
Üniversite’nin ilk gerçek sahibi olan gençler
Eylül 2012’de gelecekler. Aslında zahmetli
kuruluş dönemi yaklaşık üç sene önce başladı.
2011’de ivme kazandı. Çekirdek öğretim ve

Neden?
Dünyada her alanda hızlanan rekabet
ortamında sadece üniversiteyi bitirmek yeterli
olmaktan çıkarmıştır. Nitelikli insan gücünün
varlığı bireysel ve toplumsal refah seviyesini
belirlemektedir. Niteliği belirleyen ise
donanımlı, yaratıcı, düşünüp sorgulayabilen ve
toplumsal duyarlılığa sahip bireylerin sayısıdır.
Kim?
TED geleneği gereği kaliteli eğitime gönül
vermiş Mütevelli Heyeti ve camianın desteğinde
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değerlendirme hakemi deneyimlerimi TED
camiasının hayallerini gerçekleştirmek için
kullanıyorum. Sadece bizi seçen öğrencilerin
değil, tüm yükseköğretim camiamızın gurur
duyduğu bir kurum olmaya adayız. Biliyorum
ki başaracağız...

öğretim elemanları ve idari personel yeni
olmanın heyecanını her dakika hissetmektedir.
Öğretim üyelerimiz doktoralarını yerli ve
yabancı tanınmış üniversitelerden almışlardır.
Tüm öğretim üyeleri hem araştırma, hem
de öğretim faaliyetlerinde mükemmelliği
yakalamayı hedeflemektedir.
Eee sonuç?
Büyük düşünen şirin Üniversite…

BİZİM DÜNYAMIZ

“Üniversitemiz TEDÜ, hepimizin desteği ve katkılarıyla 24 Eylül 2012’de öğrencilerine kapılarını
açıyor. Kolej felsefesini yüksek öğretime de taşıyan üniversitemizin akademik kadrosuna,
öğrencilerine ve tüm çalışanlarına şimdiden başarılar dileriz.”
Prof. Dr. Mehmet Reşit
Tolun

TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi Dekanı
TED Ankara Koleji’nin bir mezunu olarak, TED
Üniversitesi’nde Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi’ni kurma teklifi aldığımda doğrusu
çok heyecanlandım; çünkü TED kariyerimdeki
ilk ve en önemli köşetaşı oldu.
TED’in bana verdiği donanımın değerini
mesleki kişiliğimin şekillendiği İngiltere’ye
mezuniyetten sonra gittiğimde çok daha
iyi anladım. Orada dersleri kolaylıkla
anlayabiliyor ve zorluk çekmiyordum. Bana bu
gücü veren TED’e, ailenin yükseköğrenimdeki

Prof. Dr. Petek Aşkar

yeni yüzü olan TED Üniversitesi’nde akademik
yaşantıma devam etmek ve elimden gelenin
en iyisini yapmak üzere yola çıktım.
TED Üniversitesi’ni sayıları giderek artan vakıf
üniversitelerine bir yenisi eklendi şeklinde
değerlendirmek kanımca çok yanlış olacaktır.
Üniversitelerin birbirlerine oldukça benzer
yönleri olabilir ancak yaklaşımlar farklı
olabilmektedir. Örneğin, doğrudan fakültelere
öğrenci almanın yanısıra, TED’in geleneklerini
kaliteli eğitim ve araştırma dinamikleri ile
sürdürecek olan TEDÜ’nün gerçekten de farklı
olduğunu ilk mezunları kanıtlayacaktır.
Öğrencilerine yalnız kendi alanlarında değil
başka alanlarda da birikim yapabilme imkanı
sunmayı hedefleyen TEDÜ’nün öğrenci
merkezli yaklaşımı ve liberal eğitim anlayışı

1964 yılında girdiğim okulumdan 1974 yılında
mezun oldum. O yıllarda TED’in üniversite
kuracağı ve benim de Eğitim Fakülte’sinin
kurucu dekanı olacağımı değil hayal etmek,
rüyamda bile inanmakta zorlanacağım bir
durumdu.

olmuştu. Hele çok sevgili ilkokul öğretmenim
Nuran Genç’in bilgisayar öğrenmek için hevesi
ve azmi unutulmazdı. Bir yandan okulumda
öğretmen olan öğrencilerim, bir yandan
benim öğrenciliğimdeki
öğretmenlerim
benim için çok şey ifade ediyordu. Daha
sonra TED Bilim Kurulu üyeliği yaptığımda, şu
anda Üniversitemizde yönetim odaları olarak
kullanılacak yerlerde seminer ve konferanslara
katıldım, düzenlemelerinde destek verdim.
Öyle gözüküyor ki fark etmeden okulum benim
yaşamımın en büyük dilimini kapsamıştı ve
kapsamaya devam ediyor.

Okuluma ilk dönüşüm, ODTÜ’de öğretim
üyesi iken, 1992 yılında sevgili Firdevs Sertcan
hocamın beni arayıp, Ankara Koleji’nde
araştırma ve geliştirme ile hizmet içi eğitim
çalışmalarına danışmanlık yapmamı teklif
ettiğinde oldu. Okulumun kapısından ilk
girişimin heyecanı ve gururunu şu anda bu
satırları yazarken bile hissediyorum. Lise
1, 2 ve 3. sınıfta okuduğum derslikleri hızla
gezmiş, kantinde o sosisli sandviç kokularını
tekrar duymuştum. En güzeli tabii, o değerli,
sevecen öğretmenlerim ile karşılaşmak

Bir öğretim üyesini onurlandıran ve ona
mutluluk veren şey ne olabilir? Herhalde
bu cevabı en iyi ben verebilirim. Çocukluk
ve ilk gençlik yıllarının geçtiği okulunun
üniversitesinde kendi alanını kurmak ve
geliştirmek için hizmet vermek. Hem de bu
alan TED’in en büyük misyonu olan eğitim ise.
Bütün amacım, eğitim alanında bir dev olan
TED’in eğitime hizmetinde farklı bir boyutta
en iyisi olması. Dünya çapında “öğretmen”
yetiştiren ve eğitim biliminin tüm araştırma
ve geliştirme süreçlerini çalıştırarak,

TEDÜ Eğitim Fakültesi Dekanı

Okuluma Dönüş:
TED Üniversitesi
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ile Türkiye ve dünyadaki seçkin öğrenim
kurumları ile rekabet edeceğine inancım
tamdır.

araştırmaları ile eğitim politikalarına yön
veren bir fakülte hayalim. İlk adımlarımızı
da kadromuzla ve geliştirdiğimiz öğretmen
eğitimi programları ile atmış bulunuyoruz.
Bizler, TED’in eğitimdeki son halkasını,
olağanüstü nitelikli süreçlerden geçen
mezunları olarak omuzlarımızda taşımanın
gururunu yaşıyoruz. Bu gururu bizlerle
paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.

BİZİM DÜNYAMIZ

Neden TEDÜ?
TED Üniversitesi’nde Amerika, Avrupa
ve Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde
yetişmiş, tümü “tam zamanlı” olarak
görev alan genç ve dinamik öğretim
üyesi kadrosu ile öncelikle “öğrenci
merkezli”, ezberden uzak, yeni
öğrenme-öğretme tekniklerine dayalı
“liberal eğitim” anlayışı uygulanacak.
Öğrenci/öğretim üyesi oranının
10:1 olmasının getirdiği avantajla,
öğretim üyelerinin öğrencilere bire
bir “mentorluk” ve “yaşam koçluğu”
yapması sağlanacak. Bu süreci daha
etkin kılmak adına en büyüğü 25-30
kişilik sınıflarda eğitim verilecek ve
öğretim üyelerinin odaları sınıflarla aynı
katlarda yer alacak.
Tüm fakültelerde yüzde yüz İngilizce
eğitim-öğretim uygulanacak.
2012-2013 etiğim-öğretim yılında TED
geleneğinin bir devamı olarak bütün
öğrenciler, %50, %75 ve %100 burs

oranlarıyla burslu olarak üniversiteye
kabul edilecek. Uluslararası Bakalorya,
Spor, Kardeş, Başarı, İhtiyaç ve Çalışma
burslarının yanı sıra özel durumları
olan öğrencilere de TEDYÜV Vakfı’nın
sağlayacağı burslar olacak.
TED Üniversitesi’nde bölümlere değil
fakültelere öğrenci alınacak, ilk sene
sonunda öğrencilere daha bilinçli ve
tamamen isteğe dayalı bölüm tercihi
yapma fırsatı sunulacak. Buna paralel
olarak öğrencilerin yan dal seçebilme ve
bölümler arası transfer yapabilme fırsatı
da olacak.
Öğrencilere sunulan esnek ders
programı ve kredi sistemiyle, disiplinler
arası çalışmalara ve ilgi alanlarına göre
uzmanlaşmalarına imkan verilecek.
2012-2013 etiğim-öğretim yılında, TEDÜ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nin
işleyiş, gelişim, eğitim ve öğretim
sürecine, yapılan protokol çerçevesinde
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ODTÜ Mühendislik Fakültesi katkı
sağlayacak.
Öğrencilerimize, uluslararası
değişim programları ve saygın dünya
üniversiteleri ile kurulan bağlantılarla,
dünya görüş ve tecrübesini kazanma
fırsatı sağlanacak.
TED geleneğinin son halkası olarak, TED
Toplumu’nun da katkılarıyla öğrencilere
güçlü bir ilişki ağı ile çok çeşitli tipte staj
ve mezuniyet döneminde de zengin iş
olanakları sağlanacak.
TED Üniversitesi’nde SAP ve TEDÜ Bilgi
İşlem Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla
gerçekleştirilen Türkiye’nin en gelişmiş
Kampüs Yönetim Sistemi yazılımı
kullanılacak ve bu sayede tüm öğrenciler,
akademisyenler, idari kadro ve diğer
tüm paydaşlar üniversitenin yönetim
sistemine dahil edilebilecek, TEDÜ
Akıllı Kart uygulaması ile tüm süreç ve
uygulamalara dahil olabilecek.

          

  
  

    

       


     



 
         



     
    

  


                       



                                  

BİZİM DÜNYAMIZ

93 Mezunları Buluşması
’93 Mezunları kışı hep birlikte İstanbul’da
karşıladık, bahara Ankara’da merhaba dedik.

23 Aralık 2011

14 Mart 2012

ız.
İstanbul buluşmam
r.
Ba
of
Ro
el
Ot
İstanbul Dedeman

Balıkçıköy Ankara. Bu özel gün
ü
hep birlikte Ankara’ya taşıdık
.
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12 Şubat 2012

30 Nisan 2012

İstanbul Den Cafe

İtalic Cafe Ankara’da
İstanbul’un kulaklarını çınlattık.

PORTRE

Sanat Uzun, Hayat Kısa...
Yaşamının bir bölümü
isteğinin dışında yurdundan
uzakta, söylemek istedikleri
kısıtlanmış olarak geçti. Bugün
ise bütün dünya O’nu tanıyor,
kucaklıyor. Kitapları pek çok
dilde yayınlanıyor, filmleri
ödüllerle taçlandırılıyor. Şarkıları
senfoni orkestralarından, pop
sanatçılarına kadar herkesin
dilinde. Kendi değimiyle Değerli
‘Okuldaş’ımız Zülfü Livaneli,
Mezunlar Orkestrası Konseri için
Ankara’daydı. Bu güzel buluşma
sonrası, kendisiyle içten bir sohbet
gerçekleştirdik.
Hasret yıllarının bugün ulaştığınız evrensel
boyuta ne ölçüde katkısı olmuştur?
Evet hasret! Hasret benim hayatımda çok büyük
bir öneme sahip. Yurt dışında yaşadığım yıllarda
bu ülkenin çamurlu yollarını bile özlerdim. Bu
özlem, bestelediğim her ezgiye, yazdığım her
satıra sinmiştir.
Sanat hayatınızda 40 yılı tamamladınız
ve bunu tüm dünya kutladı. Kitabınızda
dediğiniz gibi; “Sanat uzun, hayat kısa”
ileriye dönük yeni projelerinizi bizimle
paylaşır mısınız?
Benim birçok dalda çalışmamı, eser vermemi
yadırgayan insanlara rastlıyorum. Sayıları az
da olsa bu çok yönlü çalışmayı anlayamıyorlar.
Oysa sebebi çok basit. Ben bu işleri ne para,
ne ün, ne de kariyer bekleyerek yapıyorum.
Sadece zevk aldığım için, başka türlü bir yaşam

Zülfü LİVANELİ

bilmediğim için üretiyorum. Sanatsal yaratıcılık
beni hayatın zorluklarından koruyor, mutlu
ediyor. Bundan sonra da ömrüm oldukça
beste yapıp, kitap yazacağım. İleriye dönük
projelere gelirsek durum şöyle: Sonbaharda
tamamen yeni bestelerden oluşan bir albüm
yayınlayacağız. Şiirler de bana ait. Kardeşim
Ferhat’la birlikte gitar ağırlıklı yepyeni bir
‘’sound’’ oluşturduk. 2013 Mart ayında da yeni
romanım okurlara sunulacak.
Biz boş zamanlarımızda kitap okuyoruz,
müzik dinliyoruz, sinemaya gidiyoruz.
Bunları kuşkusuz siz de yapıyorsunuz
ama işinizin bir parçası gibi geliyor mu?
Bizim bilmediğimiz, yaşam tarzına,
mesleğe dönüşmemiş, sadece kendiniz için
uğraştığınız bir hobiniz var mı?
Ben sahnede bile kendisi olmayı başarabilen
birisiyim. Topluma gösterdiğim ayrı ayrı
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yüzlerim, kişiliklerim yok. Ün ise; yaptığım işin
bir parçası olarak gelen bir yan ürün. Beni fazla
ilgilendirmiyor, gündelik hayatımda bunun
farkında bile değilim. Herkes gibi okumayı,
film seyretmeyi, dostlarla iki kadeh içip sohbet
etmeyi, fıkralar anlatmayı, gülmeyi seviyorum.
Yani normal bir hayatım var.
Bugüne kadar pek çok ödül kazandınız.
“İşte bu.. Bravo bana..” dedirten bir ödül
var mı?
Yurt dışında alınan büyük ödüller önemli
elbette. Mesela İtalya San Remo’da aldığım “En
İyi Besteci” ödülüne ya da Amerika’da verilen
“Büyük Yazar” ödülüne, Altın Palmiyelere çok
sevinmiş olduğumu hatırlıyorum. Ama bunların
hiçbiri 1997 Ankara Hipodrom konserindeki beş
yüz bin dinleyici kadar onurlandırmamıştır beni.
Türkiye’nin en büyük konserini vermiş olmak az
şey mi?

PORTRE

“Katıksız özgürlük yok elbette. Ama özgürlük ideali çok önemli. Hayatın her
alanında özgürlük. Hem kadın hem de erkek için.”
Okuduğunuz ilk kitabı hatırlıyor musunuz?
Önce dergiler okuyordum ama galiba ilk
okuduğum kitap Sait Faik’in “Semaver”i idi.
Sünnette hediye olarak gelmişti. Pek bir şey
anlamamıştım.
Ankara Koleji’nin sanat yaşamınıza katkısı
oldu mu?
Elbette oldu. Çünkü; Kolej gözlerimi dünyaya
açtı. İlk müzik hocam da Muzaffer Arkan’dı
ve beni çok etkilemişti. Ayrıca Kolej’in müzik
hayatıma dolaylı bir katkısı daha oldu. Savcı
olan babam, yabancı dilde eğitim göreceğim
için Anadolu’ya yabancılaşmamdan korktu ve
elime bir saz verdi. Bu enstrümanın Anadolu
kültürüyle bağımı ömür boyu sürdürmesini
diledi. İlk çaldığım enstrüman sazdır.
Hem bir sanatçı gözüyle, hem de bir
mezunumuz olarak Mezunlar Orkestrası’na
dair görüşlerinizi alabilir miyiz?
Ankara Koleji mezunu değilim, koşullar
nedeniyle başka bir okula nakledildim ve orayı
bitirdim ama bu durum benim kendimi Kolejli
olarak hissetmemi engellemiyor. Orkestranın,
kalitesiyle beni şaşırttığını söylemeliyim.
Mükemmel müzisyenler.

kardeş ve eşit kılmaya yöneliktir. Sürekli olarak
iyiyi ve güzeli arar. Zaten Einstein’ın belirttiği gibi
doğru güzeldir, güzel doğrudur. Büyük fizikçi
ve filozof “Doğru bir formül, içinde estetik bir
güzellik barındırır.” dememiş miydi? Bugün
Türkiye’de sanatla eğlence birbirine karıştırılıyor.
Herkese “sanatçı” deniliyor. Büyük bir kavram
kargaşası.
Mezunlar Orkestramızın konserinde pek
çok Kolej anınız olduğundan söz ettiniz.
Birini bizimle paylaşır mısınız?
Kolej’in ilkokul bölümünde armalı bir lacivert
ceket ve gri pantolon giymek bize büyük bir
onur veriyordu. O zamanlar yabancı dil yaygın
olmadığı için sokakta büyüklerin bize hayretle
baktığını görüyorduk. Bir gün kendi aralarındaki
konuşmalar kulağıma çarptı. Yaşlı bir çift durup
bana baktı ve erkek, hanımına dönüp “İyi
bak’’ dedi. “Bir lisan bir insan derler. Bu küçük
çocuk ikimizden daha değerli.’’ Kolej armasının
yarattığı bir küçük mucizeydi bu.
Sayın Zülfü Livaneli, size Kolejliler adına sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Eserlerinizde özgürlük temasını
işliyorsunuz. Sizce özgürlük ulaşılabilir bir
kavram mı? Yoksa insanoğlunun var olma
savaşında onu dinamik tutan bir ütopya
mı?
Katıksız özgürlük yok elbette. Ama özgürlük
ideali çok önemli. Hayatın her alanında
özgürlük. Hem kadın hem de erkek için.
Evrensel bir sanatçı olarak bugün
ülkemizdeki edebiyat, müzik ve sinema için
ne söylemek isterdiniz bizlere? Türkiye’de
özgürlük, eşitlik ve kardeşlik konularında
sanatçılara düşen görev nedir?
Gerçek sanat zaten bir barış eylemidir. İnsanları
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PANORAMİK BAKIŞ

Mutluluk İçimizde
Günümüz tüketim toplumunda sahip olduklarımızın kıymetini bilmiyoruz. Mutluluk miktarımız sahip
olduğumuz maddi kazançlara paralel gidiyor, maddeyi harcarken düşünüyor, güzellikleri harcarken
hiç düşünmüyoruz. Mezunlarımızdan Psikiyatr Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, geçmişin içimizi ısıtan
hatıralarıyla kaleme aldığı yazısında bize “mutluluğun içimizde” olduğunu hatırlatıyor.
Dr. Gülseren BUDAYICIOĞLU ‘65
1965’te Ted Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1972 yılında
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra
Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nde önce
asistan, sonra da öğretim görevlisi olarak on yıl süreyle
çalıştı. Ardından Ankara’da serbest hekim olarak uzun
süre hizmet verdi. 2005 yılında Türkiye’nin ilk psikiyatri
merkezini kurdu. Bu arada insanların iç dünyalarını
anlatan, kitaplar yazdı. “Madalyonun İçi, Günahın Üç
Rengi ve Hayata Dön” adlı bu kitaplar, Remzi Kitabevi
tarafından yayınlandı. Halen bu merkezin başkanı olarak
çalışmaya devam ediyor.

Çok uzun, soğuk ve karlı bir kış geçirdik. Aslında biz
Ankaralılar böylesine karlı bir kışı özlemiştik. Böyle kışlar
bizim çocukluğumuzda olurdu. Lastik çizmelerimizi giyer,
sırtımızda ağır çantalarımızla iki büklüm, neredeyse belimize
kadar gelen kara bata çıka, ayaklarımız donarak giderdik
okula. O zamanlar bizi okula götüren servislerimiz yoktu.
Okula yakın oturmak lüks sayılırdı. Zaten her semtte birden
fazla okul da yoktu. Teneffüslerde küçük paralarımızla ya
simit ya da beze alıp yerdik ama yine de mutluyduk. Çoğu
bilmediğimiz için azla mutlu olmayı, olanla yetinmeyi
öğrenmiştik.
Aslına bakarsanız okula gidebilmek bile bizler için önemliydi.
Kimi çocuk okula hiç gidemez, kimi de ilkokuldan sonra
eğitim hayatını noktalamak zorunda kalırdı. Kızlar bir an
önce evlendirilir, oğlanlarsa bir iş edinmenin yolunu arardı.
Hayat, bütün ağırlığıyla çökmüştü o küçücük omuzlarımıza.
Şimdi düşünüyorum da, Türkiye ne kadar gelişti ve
zenginleşti! Zenginliğin de, yoksulluğun da adeta tanımı
değişti. Ancak bu dünyada her şeyin bir bedeli var. İyinin
de kötünün de... Günümüzde daha çok şeye sahip olmak,
mutluluğun tek şartı haline geldi. Böylece tam bir tüketim
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PANORAMİK BAKIŞ

“Çoğu bilmediğimiz için azla mutlu olmayı, olanla yetinmeyi öğrenmiştik.”
toplumu olup çıktık. Oysa daha 30-40 yıl
önce bizler farklı insanlardık. Tutumlu olmak,
elindekinin kıymetini bilmek önemliydi.
Çocuklar hak ettikleri değeri pek alamazken
yaşlılara özen gösterilirdi. O zamanlar
hak ettiği değeri alamayan, her istedikleri
anında yerine getirilmeyen, beklemeyi, azla
yetinmeyi öğrenen o çocuklar, bu günün
güçlü ve başarılı insanları haline geldi.
Bugün sanırım hayal ettiğimizden çok
daha fazla şeye sahibiz ama yine de bütün
bu sahip olduklarımız bizi mutlu etmeye
yetmiyor. Hırslarımızın kölesi olduk adeta…
İç içe yaşayabilmeyi, sıcak ve yakın ilişkiler
kurabilmeyi, gereğinde yardımlaşabilmeyi,
gerçek bir dost olabilmeyi, birlikte üzülüp
yine birlikte sevinmeyi zaman unutturdu
bize. Böyle olunca da mutluluk denen ve zıp
zıp zıplayıp bir türlü konduğu dalda uzun süre
kalmayan sevimli kuş, konmaz oldu dalımıza…
Yalnızlık zor iş! Uygarlık, biz bu hızlı
yaşamın içinde pek fark etmesek de,
bizi hızla yalnızlaştırıyor. Çevremizden,
yakınlarımızdan,
akrabalarımızdan,
arkadaşlarımızdan kopuyoruz. Bizler böyle
yaparken çocuklarımıza da öğretiyoruz
bu yanlışı. Üstelik her gün yeni çıkan bir
oyuncakla, yeni bir bilgisayar oyunuyla
tanıştıklarından, onların dünyası giderek
somuttan soyuta kayıyor. İnsanlarla değil,
bilgisayarlarla ilişki kurmayı öğreniyorlar.
Biz insanlar duygularımızı nerede ve nasıl
kullanacağımızı zaman içinde öğreniriz, yani
bunlar kendiliğinden olmaz. İnsanlarla ilişki
kurmayı, bundan tat almayı çocukluğunda
denememiş, öğrenmemiş biri, daha sonraki
yaşamında bunu ne öğrenebilir, ne de bundan
bir tat alır. Bir şeyi baştan seversek, beynimiz
bunu keyif hanesine, sevmezsek de sıkıntı
hanesine kaydeder. Daha sonra bunların
yerlerini değiştirebilmek için psikiyatrların çok
uğraşması gerekir.
Şimdiki gençleri bazen kıskanıyorum, çoğu
ne kadar da özgür! Babam bazen “yediğiniz
önünüzde, yemediğiniz arkanızda” derdi
bize. Hem de ta, o zaman. Oysa şimdiki
gençliği görünce bu sözü asıl hak edenlerin

onlar olduğunu düşünüyorum. Özgürlük
güzel şey doğrusu! Bütün insanlar dünyaya
özgür olabilmek, istediği gibi yaşayabilmek
için gelir. Bence bunu hak eder de… Ancak
özgürlük güzel olduğu kadar tehlikeli de bir
duygu. Beraberinde büyük bir sorumluluk
yüklüyor insana. Özgür olmak istiyorsan,
bunun sorumluluğunu da alacaksın. Örneğin
yaşadığımız çağda insanlar hızla evlenip yine
aynı hızla boşanıyorlar. Zavallı çocuklara
oluyor olan. Kimi anasız, kimi babasız ama
hepsi de aile ortamından yoksun büyüyor.
Neden? Neden insanlar eskiden bu kadar
çok boşanmıyordu da, şimdi mahkemeler en
çok bunun için çalışır oldu? Sebep sadece
kadınların da artık çalışıp kendi hayatlarını
kazanıyor olması mı? Hiç sanmıyorum.
Kadınlar eskiden ev dışında pek çalışmazdı
ama şimdikinden daha çok çalışır, daha
çok üretirlerdi. Elbiseler evde dikilir, gıda
ürünlerinin çoğu evde, bizzat kadınlar
tarafından hazırlanırdı ama o zamanın
kadınları bu kadar özgür yetişmemişlerdi.
Canları sıkılsa bile buna tahammül etmeyi, bir
başkasına uyum sağlamayı daha küçücükken
öğrenmişlerdi.
Biz buna psikiyatride engellenme eşiği diyoruz.
Yani insanların engellenme eşiği yüksekti.
Mücadele etmeyi, sıkıntılara tahammül
göstermeyi insan ancak çocukken öğrenebilir.
Her istediği yapılan, yani yediği önünde,
yemediği arkasında bir çocuğun engellenme
eşiği çok düşüktür. Çünkü o, hiç uğraşmadan,
istedikleri hep önüne gelmiştir. Ama hayat
bizlere bu kadar nazik davranmıyor. Hatta biz
mutlu muyuz, acı mı çekiyoruz, aç açık ortada
mı kaldık, onu hiç ilgilendirmiyor. Ölen ölür,
kalan sağlar benimdir diyor hayat. Bazen çok
uygar bir dünyada yaşadığımızı sansak da,
aslında dünya hala son derece vahşi.
Bütün canlılar gibi bu güzel hatta muhteşem
ama bir o kadar da acımasız ve vahşi
dünyaya tutunabilmek için insanın öncelikle
güçlü olmayı öğrenmesi gerekiyor. Güç,
engellenme eşiği yüksek insanlara has bir
özelliktir. Maalesef günümüz dünyasında
artık zayıflara yer yok. Biz anne babalar,
çocuklarımıza her şeyin en iyisini verebilmek
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için uğraşırken, onları zayıf, engellenme eşiği
düşük insanlar olarak yetiştiriyoruz. Sosyokültürel ve ekonomik seviye yükseldikçe,
insanların engellenme eşiği düşüyor. Gerek
iş hayatında, gerekse özel hayatta bir türlü
başarıyı yakalayamıyorlar. Çalışmaktan,
üretmekten, mücadele etmekten kaçınan,
sadece zevk prensibiyle yaşamayı hedefleyen
bir gençlik, önce kendine, sonra da topluma
zarar verir.
Parayla saadet olamayacağını ülkemizin bir
kesimi çoktan öğrendi zaten. Biz psikiyatrlar,
en çok bu kesime hizmet veriyoruz. Keşke
hedefi bir an önce değiştirebilsek! Hem içi
hem dışı zengin, engellenme eşiği yüksek,
yani güçlü, kendine güvenen bireyler olmayı
bir an önce başarabilsek… Bu noktada iş
yine anne babalara düşüyor galiba. Sadece
ders başarısı çocuklarımızı gelecekte başarılı
ve mutlu etmeye yetmiyor. Bence başarı,
mutluluğun en önemli koşullarından biridir
ancak başarının hangi alanda kazanılacağı
değişebilir.
Bunu mutlaka iş alanında
aramayabiliriz.
Kişilerin evlilikte, anne
babalıkta, sosyal hayatta, çeşitli sanat
dallarında veya sporda kazandıkları başarı
da onları mutlu etmeye yetebilir. Kısacası
mutluluğun yolu yaşadığımız dünyaya şu
veya bu şekilde bir yatırım yapmaktan
geçer. Hayatımız ancak bu şekilde bir anlam
kazanabilir. Yatırım yapmak ise güç gerektirir,
motivasyon gerektirir.
Bazen seanslarda gençlerle sohbet ederken
şaşırıp kalıyorum. Özellikle çok değer verilerek
yetiştirilen gençler, tıpkı çocukluklarında
olduğu gibi, yetişkin hayatta da başkalarının
onları mutlu edebileceğini sanıyorlar. Öyle
bir aşk yaşayacak ki, sevgilisi onu ömrünün
sonuna kadar mutlu edecek. Ne hoş bir
ütopya! Tıpkı eski Türk filmleri gibi. Oysa
mutluluk bizim içimizdedir. Öyle insanlar
vardır ki, dünyayı bağışlasanız onun içinde bir
ışık yakamazsınız ama öylesi de vardır ki, bir
sıcak gülümsemeyle mutlu olmaya hazırdır.
Yüzünüzden gülümseme, kalbinizden sıcaklık
hiç eksilmesin.

AJANSTÜRK

BİLİM TEKNOLOJİ

Akıllı Ev Sistemleri
Hızla gelişen teknoloji, hayatın her alanında olduğu gibi
yaşam alanlarına da sıçrıyor. Bundan birkaç sene önce
ismi yeni yeni duyulmaya başlanan Akıllı Ev Sistemleri,
şu anda teknolojik gelişmeleri takip eden pek çok kişinin
evinde kullanılıyor. Yeni yapılan birçok konutta ise
standart olarak sunuluyor. Yaşamı kolaylaştıran Akıllı
Evler aynı zamanda tasarruf da sağlıyor.
Akıllı Ev Sistemleri, akıllı anahtarları ve
kumandaları ile evdeki her türlü cihaz
tek dokunuşla kontrol altına alınabiliyor.
Hayatımıza giren dokunmatik ekranlar ve
bilgisayarların her biri birer kumanda vazifesi
görüyor. Cep telefonlarımız, Tablet PC’ ler
ve bir network’e bağlanabilen her cihaz
uygun kumanda programları ile birer akıllı ev
kontrol cihazına dönüşebiliyor.
Kontrol kumanda cihazları veya programları
üzerinde bulunan menüler aracılığı ile
evdeki tüm cihazlar kontrol edilebiliyor,
kameralar izlenebiliyor, uzaktan gerekli
değişiklikler yapılabiliyor. Sinema keyfi için
tek bir dokunuşla perdeler indirilebiliyor,
lambalar kısılabiliyor ve ortam sıcaklığını
ayarlanabiliyor. Aynı anda, farklı mekanlarda,
farklı müzikler dinlenebiliyor. Çoğu sistem,
konforun yanında enerjiden %25 oranına
kadar tasarruf etme olanağı da sunuyor.
Entegre Sistemler evde değer verilen
her şeyin güvende olması için sadece
uyarmıyor, tehlikelere karşı korumayı da akıl
ediyor. Kullanıcı her nerede olursa olsun,
bir dokunuşla evini izleyebiliyor, istediği
cihazları kontrol edebiliyor.
Neden Akıllı Ev?
Dakikaların bile önemli olduğu, zamanla
yarışılan günümüz dünyasında gereksiz

yere zaman kaybettiren pek çok işlemin
otomasyon sistemi tarafından yerine
getirilmesi, Akıllı Evlerin konfor anlayışının
temelini oluşturuyor. Akıllı Ev Sistemleri,
birçok komutu arka arkaya getirerek
gerçekleştirdiği senaryolandırma seçeneği
ile kolaylık sağlıyor. “Sabah belirli bir
saatte kahve makinesinin çalıştırılması,
su ve ev sıcaklığının ayarlanması, evde
yaşayanların evden çıktıktan sonra tek tuşla
bütün cihazları ve ışıkları kapatıp ısıtıcıyı
ekonomik moda alması, ev sahibinin iş yerini
arayarak asistanına yola çıktığını telefonla
haber vermesi”, Akıllı Ev’in kullanıcı uyanıp
evden çıkana kadar gerçekleştirebileceği
senaryolar arasında yer alıyor. Evde kimse
yokken eve yaklaşan biri olduğunda ışıklar,
müzik sistemi veya televizyon açılarak evin
dolu olduğu izlenimi veriliyor. Tüm elektrik
sistemi, otomasyon sistemi tarafından
kontrol edildiği için yangın çıkma ihtimali
minimuma indiriliyor. Ayrıca herhangi bir
yangın tespit edildiğinde gaz vanaları ve
havalandırmalar otomatik olarak kapatılarak
yangınların büyümesi engelleniyor. Sadece
yangın değil, gaz kaçağı, su basması, duman,
ısı dedektörleri ve kendiliğinden devreye
giren koruma sistemleri sayesinde kullanıcı
kilometrelerce uzakta olsa bile aklı evde
kalmıyor, ev dışından tek bir telefon ile
arayarak ya da SMS göndererek elektrikle
çalışan herhangi bir cihazı kapatabiliyor ya
da açabiliyor.
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Ferhan Güven, 1987 yılında TED
Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1992
yılında Gazi Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nde
lisans eğitimini, 1995 yılında ise; Gazi
Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik
Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini
tamamladı. 1992-2004 TRT Ankara
Televizyonu’nda görev alan Güven, 2004
yılından beri Kod Elektronik Güvenlik
Sist. Ltd. Şti.’nde çalışmaktadır.
Akıllı Evin Getirdiği Kolaylılardan
Bazıları:
► Aydınlatma kontrolü,
► Perde-panjur kontrolü,
► Çok bölgeli müzik,
► Ev sinema sistemleri,
► Isıtma ve iklimlendirme kontrolü,
► Görüntü sistemleri,
► Uzaktan kontrol ve izleme,
► Birden fazla kontrolü tek bir anahtar ile
yapabilme,
► Hırsız, yangın, gaz kaçağı ve su baskını
güvenliği,
► Kamerayla görüntüleme ve merkezi izleme,

BİLİM TEKNOLOJİ

“ Akıllı Ev’in kullanıcı uyanıp evden çıkana kadar
gerçekleştirebileceği pek çok senaryo bulunuyor.”

► Zamana veya ışık şiddetine bağlı
aydınlatma kontrolü,

oynatıcısını ve televizyonu açma ve böylece
ev sinema keyfini ikiye katlama,

► Birden fazla kontrolü tek anahtar ile
senaryo şeklinde çalıştırma,

► Yangın durumunda kullanıcı evdeyse
iç sirenle, dışarıdaysa telefonla arayarak
uyarma, itfaiyeyi arama, gaz vanalarını ve
havalandırma sistemini kapatma, belirli
bölgelerde ışıkları yakarak çıkışa yardımcı
olma,

► Toplantı odası otomasyonu,
► Asansörlü projeksiyon sistemi cihazı ve
projeksiyon perdesi kontrolü,
► Evin ve suyun sıcaklığını kullanıcı
uyanmadan ya da işten eve dönmeden
istediği seviyeye getirme,
► Bahçedeki çimleri belirli aralıklarla ve
ayrıca yağmur yağmadığı dönemlerde
sulama,
► Tek bir komutla perdeleri indirme, ışıkları
kısma, mısır patlatma makinesini çalıştırma,
telefonu sessiz konuma alma, DVD

► Çocukların okuldan eve gelişini telefonla
arayarak haber verme,.
► Telefon çaldığında; televizyon veya müzik
sisteminin sesini kapama,
► Tatildeyken belirli aralıklarla veya eve
yaklaşan biri olduğunda evin dolu olduğu
izlenimini verme.
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Akıllı Ev Sistemleri, kullanıcının isteğine ve
ihtiyacına göre konfigüre edilebiliyor. Temel
bir sistem, 5000 USD civarında kurulabiliyor
ve eklenen özelliklere göre fiyat artıyor. Tabii
elektriksel altyapısı akıllı ev sistemlerine göre
olmayan binalarda ek kablajlama maliyeti
çıkıyor. Yeni yapılan ve tasarlanan mekanların
elektriksel altyapıları artık Akıllı Ev Sistemleri
düşünülerek projelendirilmekte.
Nasıl ki yıllar içinde televizyonumuzun veya
arabamızın uzaktan kumandası hayatımızda
lüks değil, olmazsa olmaz özellik olarak yer
aldıysa, zaman içinde, Akıllı Ev Sistemleri de
evimizin kumandası olarak, hayatımızın bir
parçası olacaktır.

SAĞLIK

Diş Çürüklerini Nasıl Önleriz?
Prof. Dr. Hayriye ATANAK SÖNMEZ ‘68
TED Ankara Koleji’nden 1968 yılında
mezun oldu. 1973 yılında Ankara
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni
bitirdi. 1974 yılında Ankara
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olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında
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unvanını aldı. 1988 yılında profesör olan
Sönmez, halen aynı bölümde
öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Çocuklarda ağız ve diş sağlığını en fazla etkileyen iki önemli olgu vardır. Bunlardan ilki
ve en sık görüleni diş çürükleri, ikincisi ise travma sonucu oluşan diş ve yumuşak doku
yaralanmalarıdır.
Diş çürükleri toplumlarda tüm diğer kronik
enfeksiyöz hastalıklardan çok daha sıktır ve
çocuğun çiğneme fonksiyonunu etkileyerek
beslenmesini,
gelişimini,
konuşmasını,
estetiğini dolayısıyla psikolojisini etkileyebilir.
Diş çürükleri; diş yüzeyinde yeterli temizlik
yapılmaması sonucu biriken birikintiler
(plak) ve ağız içinde bulunan çürük yapıcı
mikroorganizmaların yenen karbonhidratları
parçalaması sonucu ortaya çıkan asitin,
dişin kireçli sert dokusunun çözülmesine yol
açması ile oluşur. Diş çürükleri önlenebilir bir
enfeksiyöz hastalıktır.
Süt Dişleri
Genellikle bebekliğin 6. ayından itibaren
sürmeye başlayan süt dişleri, 3-3.5 yaşında
20 adet olarak tamamlanır. Geçici olmalarına
rağmen süt dişlerinin çok önemli fonksiyonları
vardır. Çiğneme, konuşma ve estetik yanında,
daha sonra sürecek olan daimi dişlerin doğru

sürmeleri için onlara yol gösterirler ve onların
çene kavsinde yerleşecekleri yerleri korurlar.
Bu nedenle süt dişleri sürdükten sonra
çürümelerinin önlenmesi için iyi korunarak
temizlenmelerine
özen
gösterilmelidir.
Bebeklerde bir bezle veya ebeveynin
parmağına takılabilen ‘’parmak fırçalarla’’
dişler temizlenmelidir. 1.5-2 yaşından itibaren
de yaş gruplarına uyan yumuşak fırçalara
geçilmelidir. Çocuklar genellikle 8-9 yaşlarına
kadar çok iyi fırçalama yapamayacaklarından,
fırçalama işleminin arkasından ebeveyn
tarafından tekrarlanmasında yarar vardır. Bu
işlem için çocuğun arkasına geçen ebeveyn
sol eliyle çocuğun çenesini tutarak sağ
eliyle fırçalama işlemini gerçekleştirebilir.
Fırçalama işlemi sabah kahvaltı sonrası,
akşam yatmadan önce olmak üzere günde en
az iki kez yapılmalıdır. Çocuklar ufak yaşlarda
diş macununu yuttuklarından, çocuklara
özgü düşük floridli macunlar bezelye
büyüklüğünde kullanılmalıdır. Süt dişleri
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sürmeye başladıktan sonra bir diş hekimine
rutin kontrolleri yaptırmak da çok önemlidir.
Çocuğu belirli aralıklarla takip eden hekim,
gereğinde çocuğa yaşına ve ağzın durumuna
göre koruyucu uygulamalarda ve önerilerde
bulunacaktır. Bunlar florlu ağız çalkalayıcılar,
florlu cilalar ve fissür örtücüler olabilir.
Ayrıca ebeveynlerin ağız hijyeni ve beslenme
konusunda eğitimleri de önemlidir.
Erken Çocukluk Çürüğü (EÇÇ)
Biberon çürüğü olarak da adlandırılan, süt
dişlerinin kısa sürede çürük nedeniyle şiddetli
bir şekilde zarar gördüğü ve toplumumuzda
çok sık karşılaşılan bir durumdur. Şekerli bir
içecek veya süt içeren biberonun yatakta
bırakılarak gece boyunca veya gündüz
devamlı içilmesi, bal veya pekmez gibi
tatlılara batırılan emziklerin sık verilmesi
sonucu ağızda oluşan asit nedeniyle oluşan
çürüklerdir. EÇÇ başlangıçta tedavi edilmez

SAĞLIK

“Taze meyve ve sebzeler, ayran, süt, yoğurt, peynirler, yer fıstığı, badem gibi
kuruyemişler, protein içeren et, tavuk, balık, mercimek, nohut gibi gıdalar çürük
yapmayan gıdalardır.”

ve gerekli önlemler alınmazsa çok sayıda
süt dişini etkiler. Bu çocuklarda oluşan
enfeksiyonlar ve erken diş kayıpları nedeniyle
beslenme bozuklukları ve gelişim sorunları
kaçınılmazdır. Çocuk bir yaşına geldikten
sonra biberonun terk edilerek bardağa
geçilmesi diş sağlığı açısından önemlidir.
Daimi Dişler
6 yaşından itibaren daimi dişler sürmeye
başlar ve genellikle ilk süren daimi dişler,
çenenin en sonunda yer alan süt dişinin
hemen arkasında süren azı dişleridir. Bu
dişler genellikle ebeveynler tarafından fark
edilmezler ve özenle temizlenmediklerinde
çok hızlı çürüyebilirler. Bu nedenle 6 yaşında
bir diş hekimine başvurmak; bu dişlere
koruyucu bir işlem olan “ fissür örtücülerin”
uygulanması açısından önemlidir. Daha sonra
diğer daimi dişler süt dişlerinin yerini alırlar.

20 yaş dişi hariç tüm daimi dişler genelde 13
yaşında tamamlanır.

miktarına ve çocuğun gereksinimine göre
hekim kontrolünde verilebilir.

Daimi dişler de sabah kahvaltı sonrası ve
akşam yatma öncesi olmak üzere günde 2
kez fırçalanmalıdır. Dişler en az iki dakika,
tüm yüzeylere fırça temas edecek şekilde
fırçalanmalıdır. Çocuklar, fırçayı genellikle
çok kısa süre ağızda tuttuklarından yeterli
temizlik yapamazlar, bu nedenle kronometre
kurularak iki dakikanın ne kadar uzun bir süre
olduğu çocuğa öğretilmelidir. 8-9 yaşından
itibaren ara yüz temizliği için diş ipliği
kullanmayı öğrenmek de ara yüzlerin temizliği
açısından önemlidir.

Çürük oluşumunda hijyenden sonra en önemli
ikinci faktör yenilen çürük yapıcı gıdalardır.
Bunların başında lolipop, jelibon gibi şekerler,
bisküvi, kek gibi karbonhidratlar, şekerli ve
kolalı içecekler, son yıllarda çok tüketilen
cips türü yapışıcı gıdalar gelmektedir. Bu
tür gıdalar öğün aralarında yendiklerinde
çürük oluşumunu daha da arttırmaktadır.
Bu gıdalardan çocukları tamamen uzak
tutmak imkansızdır, ancak en azından bu
gıdaların yenmesinin arkasından mümkünse
ağzın su ile çalkalanması ağzın asit ortamını
değiştirecektir.

Floridli çalkalama solüsyonlarının fırçalamaya
ek olarak evde kullanılması çürük oluşumunu
önemli oranda azaltmaktadır. Kliniklerde
hekim tarafından floridli jel ve cilalar
uygulanabilir. Gerekli durumlarda flor
tabletleri yaşanılan bölgenin suyundaki flor
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Taze meyve ve sebzeler, ayran, süt, yoğurt,
peynirler, yer fıstığı, badem gibi kuruyemişler,
protein içeren et, tavuk, balık, mercimek,
nohut gibi gıdalar çürük yapmayan gıdalardır.
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Sigarayı Neden İçiyoruz?
Nasıl Bırakırız?
Hem erkekler hem de kadınlar arasında
tütün kullanma sıklığı en yüksek ülkeler
arasında olmamıza ve ortalama günlük içilen
sigara miktarına göre, günde en çok sigara
içen ülkelerin başında yer almamıza rağmen
ülkemizin Avrupa’da tütün kontrolünü en iyi
uygulayan ülkeler arasında dördüncü sırada
yerini almış olması gurur vericidir.

Dr. Tijen ŞENGEZER
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Sigara Bırakma Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü, her
gün düzenli olarak bir adet
sigara içeni, ‘sigara bağımlısı’
olarak tanımlar ve sigara
bağımlılığını ‘dünyanın en hızlı
yayılan ve uzun süren salgını’
olarak görür. Önlenebilir
bir halk sağlığı sorunu olan
sigara, üreticinin önerdiği
gibi kullanıldığında tüketiciyi
öldüren tek yasal üründür.
Kullanan her iki kişiden birinin
bu alışkanlık nedeniyle öldüğü
sigaradan bir yılda ülkemizde
yüz bin, dünyada beş milyon
kişi hayatını kaybetmektedir.

Bir sigara bağımlısı nasıl bağımlı olduğunu
ve neden sigara içtiğinin mekanizmasını
anlayabilirse; bırakma yolunda daha kararlı
adımlar atabilecek, ilk denemelerinde
bırakma başarısı gösteremez ise kendini
iradesiz olarak adlandırmayıp profesyonel
yardım almaya ya da tekrar denemeye niyet
edebileceklerdir.
Beynimizde ‘Ödül Yolu’ olarak adlandırılan,
yaşamamız ve neslimizin devamı için
gerekli temel işlevleri yapmamız için dürtümotivasyon veren bir bölge bulunmaktadır.
Nikotin ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler
beyindeki bu merkezi doğrudan ya da
dolaylı uyarır ve hayatın devamı için gerekli
olan pekiştirmeyi kullanırlar. Bunun anlamı
nikotinin su içme, yemek yeme gibi hayatta
kalma dürtüleri olan davranışlarla aynı
beyin devrelerini harekete geçirmesidir.
Bu sırada beyin ödüllendirme sisteminin
en etkili aracı maddesi olan dopaminin
salgılanması söz konusudur. İnsanların
görme,koku alma, dokunma gibi çeşitli
duyulardan zevk alabilmesi veya sevme,
ödül alma, sınıf geçme, yarış kazanma gibi
deneyimlerden yaşanan olumlu duygular
beynin dopamin salgılamasına bağlıdır. Bir
süre sonra salgılanan dopamin miktarı eski
haline dönmekte ve biz olağan hayatımıza
devam etmekteyiz. Beynimiz bunu hafızaya
kaydedip ona tekrar ulaşmak için gerekli
hareketleri hatırlayıp, tekrarlattığı için yeni
mutlu bir an yaşama beklentimiz ise hep
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devam etmektedir. İşte sigara içen bir kişide
ilk nefesi içine çekmesini takiben yedi saniye
sonra nikotin beyne ulaşmakta, bunu hızlı ve
yüksek miktarda dopamin salgılanması takip
etmektedir. Beynimiz bunu ‘ödül’ olarak
algılamaktadır.
Sigara içenler son sigaradan sonra birkaç
saat içinde Nikotin yoksunluğu dediğimiz,
sigarayı bırakmada önemli bir engel
oluşturan belirtileri yaşamaya başlarlar.
Sigara veya nikotin çekilmesi belirtileri,
sigara içilmesiyle birlikte geçer böylece kişi
kendini sıkıntıdan kurtaran bir ödül almış
olur. Dikkat çekmek istediğim nokta sigara
kullanmayan bir kişinin bu ödüle ihtiyacı
olmayacağı ve bu sıkıntıları yaşamayacağıdır.
Sigara içenler her ne kadar zararlarına ait
bilimsel kanıtlar artık günümüzde çok net
de olsa, olsun ben içerim yoksunluğum
gider, verdiği fiziksel zarar kabulüm diyebilir.
Oysa tekrarlayan içmelerde günlük içilen
sigara sayısının artmasına rağmen dopamin
yükselir ama eski düzeyine ulaşamaz.
Bağımlılarda dopamin salgılanması bozulur
ve kişi artık pek çok şeyden eskisi gibi zevk
alamaz hale gelir. Üstelik sigara içenlerin,
içmeyen binlerce insanın ölümüne neden
olduğu da bir gerçek.
Tek tip sigara içicisi olmadığı için ve kişiler
farklı nedenlerle sigara içtiği için, bu kişilerin
gereksinimlerine aynı biçimde yanıt verecek
tek tip paket tedavi yöntemi olamaz. Sigara
bırakma tedavisi kişiye özeldir.
Bilimsel kanıta dayalı olarak kabul edilen
sigara bırakma yöntemleri; bilişsel davranışçı
tedaviler ve ilaç tedavileridir. Nikotin içeren
ilaçlar, bant, sakız ve pastil, bupropion ve
vareniclin etken maddeleri içeren ağızdan
kullanılan ilaçlar ülkemizde mevcuttur

YAŞAM KALİTESİ
FAGERSTRÖM NİKOTİN BAĞIMLILIK TESTİ
ve
hekim
kontrolünde
kullanılması
gerekmektedir.
Hekim
kontrolünde
kullanıldığında başarı oranları çok daha
yüksek olmaktadır. Ancak sigara içiminin
ruhsal ve davranışsal yönleri yeterince
incelenmez ise bırakmak daha zor, tekrar
başlamak ise kolay olabilir. Profesyoneller
tarafından uygulanan bilişsel davranışçı
yöntemler son derece işe yaramaktadır.
Sigara bırakma sürecinde önce bırakma
gününe
karar
vermek
gerekiyor.
Geçirilecek bir hazırlık dönemi bırakmayı
kolaylaştıracaktır. Nikotin bağımlılık düzeyini
bilmek, bırakma sürecini belirlemekte
önemlidir. Bu amaçla Fagerström Nikotin
Bağımlılık Testi kullanılmaktadır. Orta ve
ileri düzeyde bağımlı olanlarda profesyonel
yardım önerilmelidir. İçme davranışınızı
analiz edebilmeniz açısından sigara içilen
durumların kayıt edilmesi, sigarayı bırakmak
isteme nedenlerinin ve sigarayı bırakınca
sağlayacağı yararların listesini yapma, aile
ve arkadaş desteği alma, içmeyi erteleme,
marka değiştirme, sigarayı sadece açık
havada içme, kısa süreli gideceği yerlere
yanına sigara almadan gitme, içtiği sigara
bitmeden yenisini almama, sınırlı sayıda
sigara taşıma, sigarayı yarıda söndürme,
çayı, kahveyi, alkolü sigarasız içme, sigarayı
farklı cebe koyma, çakmağı saklama, kül
tablalarını boşaltmama ya da izmaritleri
bir cam kavanozda biriktirme hazırlık
döneminde uygulanabilecek davranışçı
tekniklerdendir.

10 veya daha az
11 - 20
21 - 30
31+

0
1
2
3

İlk sigaranızı uyandıktan ne kadar sonra
içiyorsunuz?

5 dakika içinde
6-30 dakika
30 dakika +

3
2
1

Sigara içilmeyen yerlerde sigara içmemekte
zorlanıyor musunuz?

Hayır
Evet

0
1

Hangi sigaradan vazgeçmekte en çok zorlanırsınız?

Sabah ilk içilen
Diğer

1
0

Günün ilk saatlerinde sonraki saatlere göre daha sık
sigara içiyor musunuz?

Hayır
Evet

0
1

Çok hasta olduğunuzda veya günün çoğunu yatakta
geçirdiğinizde sigara içer misiniz?

Hayır
Evet

0
1

Her gün genellikle kaç sigara içiyorsunuz?

0-2: düşük düzeyde bağımlılık // 3-7: orta düzeyde bağımlılık // 8-10: yüksek düzeyde bağımlılık

Sigara bırakma gününde kalan sigaraları
atmak gerekmektedir. Sigara içen kişilerden ve
sigara içilen yerlerden bir süre uzak durmak;
spor yapmak, diş fırçalamak, sakız çiğnemek,
duş yapmak gibi sigara içme davranışı ile aynı
anda yürütülmesi olası olmayan etkinlikler;
su, meyve suları, bitki çayları içilerek bol sıvı
alınması; anahtarlık, stres topu, el işi gibi
oyalayıcı uğraşlar önerilir.
Biliyorsunuz sigarayı bırakmak zor ve
bazılarının birden fazla denemeye ihtiyaçları
olabiliyor. Bu yüzden bu kez yapamamış
olmanız gelecekte başarılı olamayacağınız
anlamına gelmiyor. Sigarayı bırakanların
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çoğu bunu birkaç denemeden sonra
başarabiliyorlar.
Sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız hemen
hazırlığa başlayın. Bu günlerde bırakmak gibi
bir düşünceye sahip değilseniz, en azından
sigara içme davranışınızda bazı küçük
değişiklikler yapabilirsiniz. Kapalı yerde
ve açık alanda çocukların yanında sigara
içmeyen, dumansız hava sahası yasamıza
sahip çıkan bir sigara içicisi olun.
Unutmayın sigarayı bırakmak için ‘iyi bir
zaman’ yoktur, en doğru zaman şimdiki
zamandır.

ÇEVRE

21. Yüzyıl Savaşçıları

Atila URAS ‘85

Bu ayki sayı için Akdeniz ile ilgili bir yazı yazmayı planlıyordum. Ne de olsa şu anda Birleşmiş Milletler Çevre
Programı Akdeniz Eylem Planı Ofisi’nde görev yapmaktayım, ayrıca “yesil yakalı” geçmişimin önemli bir kısmında,
gerek Doğal Hayatı Koruma Derneği’nde gerekse WWF’de hep Akdeniz’de çalıştım. Elimde malzeme ve bilgi bol,
hikaye bol derken Victor Anianias’ın “Yaşam Dönüşümdür” kitabında okuduğum bir bölüm beni tamamen farklı
bir yazı yazmaya yöneltti. Geçen sene yitirdiğimiz arkadaşım Victor’un yazdığı bu kitap, herkesin okuması gereken
mükemmel bir ilham kaynağı.

Bahsettiğim bölümde Victor ; “21. Yüzyıl Savasçıları”ndan bahsediyor.
Yok olan türler, kirlenen su kaynakları ve diğer doğal kaynaklar,
kaybolan ölen toprak ana, artan tüketim amaçlı hayvan nüfusu,
“üretirken tüketen, tüketen ve tüketen” endüstrilerden bahsederken
bu sorunlarla gerçekçi, çevresel-yaşamsal sorunları çözücü bir
şekilde mücadele edebilmek için her bireyin bir “savaşçı” olmasını
isteyen bir ütopyadan bahsediyor. İşte tam burada da günümüzde
ben dahil pek çoğumuzun “çözüm” olarak gördüğü çevre bilim,
çevre dostu teknolojiler
ve sürdürülebilir kalkınma
deyince genelde aklımıza
gelen birkaç şeyi sıralıyor:
alternatif enerji kaynakları,
biyolojik arıtma tesisleri,
güneş ısıtıcıları, elektrikli
arabalar vb. Bu noktada
benim de hiç o açıdan
bakmadığımı farkettiğim
bir yorum ekliyor “Bunların
tümü,
tanımlanmış
ve sürekli artan insan
ihtiyaçlarına biraz daha
“sürdürülebilir”
çözüm
yolları.
Hep
kötünün
tanımlanmış şeklinin baz
alındığı ve onunla küçük
bir açı farkı yaptığı için
doğruymuş gibi kabul
görüp uzlaşmacı, korkak, kısıtlı hareketten öte gitmeyen adımlar”.
Peki bizim referans alacağımız sürdürülebilirlik nasıl tanımlanacak.
Korumaya çalıştığımız çevre ve doğa şu andaki durumdaki doğa ve
çevre mi, yoksa çocukluğumuzda kalan çevremiz mi, yoksa anne
ve babalarımızın çocukluklarındaki çevre mi? Bu sorulara aslında
bütün dünya cevap arıyor. 1970’lerin başından beri bize yetmemeye
başlayan dünyamızın çevre ve doğal kaynak sorunlarını çözmek için
uluslararası çabalarla bir şeyler değiştirilmeye çalışılıyor. Haziran’da
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dünya liderleri, bilim adamları ve STK’lar, 1992 yılında yapılan ve
biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, çölleşmeyle mücadele konularında
miladi anlaşmaların imzalandığı Rio Zirvesi’nin 20. Yılında yeniden
Rio’da buluşuyorlar. Aslında “bir arpa boyu” yoldan öteye ilerleme
sağlanamadığını rahatça iddia edebileceğimiz 20 yıllık sürecin bir
değerlendirmesini yapacaklar ve bundan sonraki yol haritasını
belirleyecekler. 1992’de Rio’da bulunan Türk heyetinden, bu konuların
‘kitabını yazan’ Nuran Talu da RIO+20 toplantısı ile ilgili yazısında bu
“top-down, tepeden inme”
çabalarla ilgili olarak
diyor ki “Yıllardır Birleşmiş
Milletler
şemsiyesi
altında 500’e yakın çok
taraflı çevre anlaşması
yürürlükte. Okyanusların
korunması,
biyolojik
çeşitlilik, iklim değişikliği,
ozon
tabakasının
korunması, çölleşme ile
mücadele,
ormanların
korunması, tehlikeli atıklar,
zehirli kimyasalar gibi bir
çok konuda imzalanan
akitlerle çareler aranıp
duruyor. Ancak; gelinen
noktada küresel ısınma,
yoksulluk, açlık, su kıtlığı
gibi hayati sorunların
çözülmesinde sıkıntı büyük. Yani 20 yıldır bir şeylerin yanlış gittiği
kesin. Rio +20 Zirvesi’nin; küresel çevre gündemine siyasi iradeyi ve
bir o kadar da önemli olan yeni bir “akıllı planı” sokamaması halinde,
sonucun yine aynı olacağı da kesin. Yani dünya, imzalanan çevre
anlaşmaları üzerine entellektüel müzakerelere devam edecek ve
kazanan vahşi büyüme olacak.“
Çevre/doğa koruma ve kalkınma çabaları 1970’lerin başında “Roma
Kulübü” nün “Büyümenin Sınırları” raporu ile birbirine yaklaşmaya

ÇEVRE

Atila URAS ‘85
1985 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra ODTÜ İnşaat Mühendisliği’ni
bitirdi. Bir süre kıyı mühendisi olarak çalıştıktan sonra “yeşil yakalı” olmaya karar verdi.
1999 yılından itibaren kıyı alanları yönetimi, deniz ve kıyı koruma alanları ve doğa koruma
konularında Doğal Hayatı Koruma Derneği, WWF Akdeniz Programı ve WWF Türkiye’de
koordinatör ve yönetici olarak dünyayı kurtarmaya çalıştı. Bu çabalarına son 6 yıldır Birleşmiş
Milletler’ de devam ediyor. Bu 6 yılın bir kısmını Türkiye’de BM Kalkınma Programı bünyesinde
sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğine uyum konularında program yöneticisi olarak
çalışarak geçirmesinin ardından 2012 yılının başından beri Atina’da BM Çevre Programı
Akdeniz Eylem Planı Ofisi’nde görev yapmaktadır.

başladı. Sürdürülebilir kalkınma kavramı
dünya gündeminde yerini ararken, doğa
koruma çabaları da nesli azalmakta olan
“sevimli’ türlerin korunması kampanyaları
ile toplumun ilgisini çekerken, aslında türün
korunması için yaşama alanının korunması,
korumanın yönetim modelleri geliştirmeden
başarılı olamayacağının anlaşılması, süreçte
aynı alanları kullanan insanların geçim
kaynaklarını gözardı etmenin mümkün
olmadığı gerçeği, doğa korumayı küçük
ölçekli yerel kalkınma hareketleri haline
getirmek gerekliliği doğarken gördük ki
kalkınma ve doğa/çevre koruma aslında
bir arada olması gerekli kavramlar ve
süreçlermiş. Bu da çevrecilik olayının

aslında sosyal ve ekonomik konulardan
bağımsız olarak hiçbir yere varamayacağının
sinyallerini veriyordu. Ama Nuran Talu’nun
da bahsettiği vahşi büyüme maalesef
çevreyi, doğayı ve yanında insanın yaşamı
için elzem gıda güvenliğini de tehdit eder
hale geliyor. Yani bu resim biraz iç karartıcı
açıkçası. İnsan kendine soruyor: Peki çözüm
ne? Uluslararası çabalar vahşi büyümenin
ekmeğine yağ sürüyor ve bir yere varamıyor,
STK’ların iyi niyetli çabaları siyasi irade ile
desteklenmeyince romantizmin ötesine
geçemiyor? Peki ne olacak bu çevrecilerin
hali? Aslında doğru soru şu: Peki ne olacak
bu insanoğlunun hali?

Atila URAS ’85

O zaman bir noktadan bireylerin bu
pazarlıklara dahil olması gerekiyor! Victor’un
da dediği gibi “21. Yüzyıl Savaşçıları” olarak
çevresel tahribata neden olan yoksulluk,
eşitsizlik ve ekosistem üzerine baskılar ile
samimi olarak mücadele etmek için harekete
geçmek lazım. Kendi tüketimimizden
başlayarak daha sorumlu olmamız, sivil
hareketleri sadece yıllık aidat ödeyerek
değil bire bir aktif olarak desteklememiz ve
baskıyı kendi üzerimizden karar vericiler
üzerine çevirmemiz gerekiyor. Çünkü çevre
mücadelesi sadece doğal alan, kaybolan
tür veya peyzaj korumanın çok ötesinde
kendimizin ve çocuklarımızın sağlık, gıda ve
geçim kaynakları için bir mücadele.
Haydi rastgele!

KEYİF

Ankara’da Meltem Rüzgarı
Kapıyı açan kişi, kocaman bir gülümsemeyle “hoşgeldiniz” diyor. İçeri adımınızı attığınız anda,
yüzünüzde bir meltem rüzgarı hissediyorsunuz. Ankara’nın göbeğinde meltem rüzgarı şaşkınlığıyla
etrafınıza bakarken, masaya buyur ediliyorsunuz. Sonra gelsin en tazesinden balıklar, çeşit çeşit
mezeler… Kolyoz, sıcacık atmosferi ve yaşama lezzet katan tatlarıyla; deniz hasreti çeken Başkentliler’i
Filistin Sokak’taki gizli koyunda bekliyor…
Kısa süre içerisinde çok sevildiniz,
bunun sırrı nedir acaba?
Ankara denizi olmayan bir şehir. Ankaralı,
dışarıda vakit geçirmek istediğinde alıp başını
bir deniz kenarına gidemiyor. Bu noktada
kafeler ve restoranlar sosyal hayatın kalbini
oluşturuyor. Biz bu mantıktan yola çıkarak
bir konsept yaratmak istedik. Sonuçta
insanlar, günlük hayatın yorgunluğundan
ve koşturmasından birazcık uzaklaşmak,
hoşça vakit geçirmek, özenle hazırlanmış
farklı tatlarla bu rahatlatıcı kaçamağa lezzet

katmak istiyorlar. Biz bu eğilimi göz önüne
alarak konuklarımızın kendilerini rahat
hissedecekleri bir ortamda, damak tatlarına
eşsiz lezzetler sunmak istedik. Sevilmemizin
sebebini Başkentli ile empati kurabilmemize,
onun ne istediğini bilmemize ve bu isteklere
incelikle cevap verebilmemize bağlıyorum.
Ankaralılar’ın balık kültürünü
değerlendirir misiniz?
Ankaralılar balığı çok seviyor. Sevdikleriyle,
ev dışında bir balık restoranına gidip meze

yemek, balık yemek, bir şeyler içmek onlar
için çok cazip. Balığın hakkını veren, taze
ve leziz balıklar sunan restoranlar da hak
ettikleri ilgiyi görüyorlar. Tüm bunların yanı
sıra tüm toplumda balığın ne denli sağlıklı bir
besin olduğu bilincinin yerleşmesi de balığa
olan ilginin artma nedenlerinden. Kendine
dikkat eden, yaşam kalitesine önem veren
herkesin balık kültürüne sahip olduğunu
düşünüyoruz.
Denize hasret Ankaralılar’a taptaze
balıklar sunuyorsunuz? Balıklarınızı
nereden alıyorsunuz ve tazeliğini nasıl
koruyorsunuz?
Balıklarımız, Ege’nin, Karadeniz’in ve
Marmara’nın farklı yerlerinden geliyor.
Mutlulukla söyleyebiliriz ki; gelen balıklarımız
da çabucak tükeniyor. Tüm balıklarımız
günlük olarak gelmektedir. Balıkları yerinde
görerek anlaşma yapıyoruz ve balık yasağı
başladığında sadece olta ve zıpkınla avlanan
balıkları tercih ediyoruz. Dondurulmuş
balık vermektense “balık” yok demeyi
tercih ediyoruz. Gerek balıkta gerekse
diğer ürünlerde asla dondurulmuş ürün
kullanmıyoruz.
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En çok tercih edilen balıklarınız
hangileri?
Her beğeniye göre balık çeşitlerimiz
bulunuyor. Konuklarımızın en çok tercih ettiği
balıklarımız; Kalkan, Levrek, Lüfer ve Barbun.
Balık restoranı işletmenin incelikleri
nelerdir?
Balık restoranı işletmede hijyen, lezzet
ve servis çok önemlidir. Biz Ankara’da bir
ilki gerçekleştirdik. Temizlik şirketinden
elemanlar çalıştırıyoruz, restoranın hem
lavaboları hem de ana salonları temizlik
görevlisi arkadaşlar tarafından yaptırılıyor.
Restoran servisindeki personel, temizlik
işleriyle kesinlikle ilgilenmiyor. Özellikle
seçmiş olduğumuz servis personelimiz,
yabancı dil bilmek mecburiyetinde olup bir
ay boyunca eğitime tabi tutulduktan sonra
iş başı yapıyor. Ankara’da balık restoranı
işletmenin inceliği nedir diye de sorulursa
şunu söyleyebiliriz; Ankara’da fiyatların da
çok yüksek olmaması gerekiyor, Ankaralı
fahiş fiyatlardan bıkmış durumda.

konuklarımız, kara karşı balık keyfinin tadını
çıkarabiliyorlar. Tüm bunların dışında bir de
60 kişilik bir ana salonumuz mevcuttur.
Konuklarınıza özel günleri ve özel
toplantıları için tahsis ettiğiniz
salonunuzla ilgili bilgi alabilir miyiz?
Konuklarımız için
toplantı yapacağı 1
adet 15 kişilik, 1 adet 25 kişilik özel odalar
ayırdık. Özel günlerde (doğum günü, evlilik,
yıldönümü) ve iş toplantılarında en çok
tercih edilen yerlerdir. Konuklarımız bizler
için çok özeldir ve onların özel günlerini
de onlar kadar sahipleniriz. Kutlamalara
kendimizden sürprizler katmak bizler için
büyük bir zevktir.
Biz Neredeyiz :
Filistin Caddesi, Attar Sokak
No:8 GOP / Ankara
Rezervasyon: 468 45 11 / 468 45 16
Mete ALDAN’81
Haldun KABACAOĞLU’77

Restoranınızın çok güzel bir bahçesi
ve terası var. Bize biraz açık hava
atmosferinden bahseder misiniz?
Açık hava atmosferimizi yaratırken
denizi
olmayan
Ankara’da
meltem
rüzgarları estirmek istedik.
40 kişilik
açık hava bahçemizde gizli bir koy havası
kurguladığımızı düşünüyoruz. Konuklarımız
deniz kokan balıklarımızı denerken,
rengarenk çiçekler bu tablonun tamamlayıcısı
oluyor. Restoranımızda yer alan ve 60 kişi
kapasiteli kış bahçemiz, kış şehri Ankara’da
konuklarımızın iç mekanlarda hapis olmasını
engellemek için tasarlandı. Böylelikle
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ İLETİŞİM KOMİTESİ

Çaresiz Değilsiniz, Çare ‘Siz’siniz!
“Türkiye’nin geleceğine inanan” , çağdaş vizyonuyla eğitim çalışmalarını ülke çapında ve
uluslararası düzeyde sürdürmeyi, uygarlık değerlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen
Türk Eğitim Derneği’nin komitelerinden biri olan İletişim Komite’sinin attığı aydınlık
adımları sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Hedef
“Türkiye’de eğitimde fırsat eşitliğine katkı
sağlamak ve ülkenin yetenekli çocuklarını
topluma kazandırmak amacıyla, en fazla
sayıda öğrenciye üniversite eğitimlerinin
sonuna kadar burs veren sivil toplum
örgütü olmak”
Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı
çocuklara ülke genelinde burslar vererek,
onlara eğitimlerine devam etme olanağı
tanımak, Türk eğitim standartlarını çağdaş
seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar
oluşturmak, araştırma projeleri ile eğitim
sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine
toplumu bilinçlendirmek ve Türk eğitim
politikasının oluşturulmasında söz sahibi
olmak misyonuyla; farklı komisyonlarla
faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim
Derneği’nin çatısı altında çalışmalarını
sürdüren İletişim Komite’miz, 8 Mart
2011 tarihinde kuruldu.
Bugün, bireysel mutluluğun toplumsal
mutlulukla geleceğine inanan, çeşitli
meslek gruplarından tamamı kadın
22 gönüllü üyemiz ile komitemizin
faaliyetlerini sürdürmekteyiz. İletişimin,
toplumsal ve bireysel tüm ilişkileri
etkileyen en önemli unsur olmasının
bilinciyle; TED’in çalışmalarını, amacını,
misyonunu tüm topluma anlatmak ve
böylelikle Tam Eğitim Bursu’na kaynak
yaratmak başlıca amaçlarımızdır.
Eğitimde fırsat eşitliğinin olmadığı bir
ülkede, bireylerin mutlu olamayacaklarını
düşünüyoruz. Başarılı ancak maddi
yetersizlikler nedeniyle eğitimlerine
devam edemeyen ülkemiz çocuklarına

yardım edemediğimiz sürece toplumsal
mutluluğu ve huzuru bulamayacağımıza
inanıyoruz.
Çalışmalarımızda
bu
anlayıştan ilham alıyor ve “çözüm
üretme” felsefemiz çalışmalarımızın yapı
taşını oluşturuyor.
Peki bizler bu çocuklarımız için neler
yapıyoruz?
Komite üyeleri olarak, Atatürk’ün kurduğu
ve 84 yıllık geçmişi olan Türk Eğitim
Derneği’nin çatısı altında gerçekleştirilen
gönüllü
bireysel çabaların burslu
çocuklarımızın ve ailelerinin hayatlarında
ne denli büyük bir fark yarattığını,
çalışmaya başladığımız günden bugüne
kadar heyecanla gözlemekteyiz.
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“Kurumsal Meşalemiz” Groupama
Sigorta
Daha çok çocuğumuza eğitim olanağı
sağlamak için bireysel ve kurumsal
ziyaretlerde
bulunuyoruz.
Bu
ziyaretlerde Tam Eğitim Bursu’nu ve
TED’in faaliyetlerini tanıtıyoruz. Her
görüşmemizde sağladığımız burslar
dışında eğitim ile ilgili çok farklı öneriler
gelebiliyor, çok farklı projeler ortaya
çıkabiliyor. Groupama ile kurumsal
birlikteliğimiz böyle bir ziyaret sonucunda
başladı.
Groupama
komitemizin
“Kurumsal Meşale”si oldu ve bunun
yanında “Başarı Her Yerde” adı altında
bir projeyi de TED ile birlikte yürütmeye
başladı. Bu projenin ilk aşamasında
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce
belirlenen ve başarı düzeyi düşük iki

SOSYAL SORUMLULUK
ilköğretim okulunda eğitimin kalitesi ve
akademik başarının geliştirilebilmesi
için bir eylem planı hazırlanması; ikinci
aşamasında ise bu eylem planının
uygulanması ile seçilen iki ilköğretim
okulunda eğitimin kalitesinin ve akademik
başarının geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu
okullarda gerçekleştirilecek uygulamalar
ile eğitim kalitesi ve öğrenci başarısının
düşük olduğu benzer diğer okullarda
da uygulanabilecek Türkiye çapında bir
model oluşturulabilinecektir.
BM Holding ile “Vizyon Turu”
BM Holding’le “Vizyon Turu“ adı altında,
tüm Türkiye’deki TED Okulları’nda okuyan
burslu öğrenciler ve burslu üniversite
öğrencilerinin çeşitli meslek dallarını
yerinde ve detaylı olarak tanımalarını
hedefleyen bir proje başlattık. BM
Holding sponsorluğunda 40 öğrenci bir
hafta boyunca şantiyelerde gezdirildi
ve otellerde konaklatıldı. Bu projeyi
hazırlarken amacımız öğrencilere meslek
seçimi konusunda vizyon kazandırmak
ve farklı meslek seçmiş olsa bile hangi
alanlarda çalışacaklarını belirlemek,
kendi mesleği ve diğer mesleklerle
nasıl bir iş birliği içinde olabilecekleri
konusunda bilgi sahibi olmalarını
sağlamaktır. İlk vizyon turu sonrasında
gözlediğimiz önemli bir örnek; doktor
olmayı planlayan bazı çocuklarımızın
mühendislik alanını seçmesiydi.
“10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık
Türkiye” Sezen Aksu Konseri
İletişim Komitesi
olarak Tam
Eğitim Bursu (TEB) fonuna kaynak
yaratmak ve bursumuzun bilinirliğini
arttırmak amacıyla sosyal aktiviteler
düzenlemekteyiz. Bu yıl Mart ayında
düzenlenen “ 10.000 Genç Meşale Daha
Aydınlık Türkiye Sezen Aksu Konseri”nin
tüm organizasyonu, tanıtımı, PR
faaliyetleri, basın haberleri ve bilet satışı
komitemiz tarafından gerçekleştirildi.
Bu konserden elde edilen gelirle 35
çocuğumuza , (TEB ) Tam Eğitim Bursu
ile eğitim olanağı sağlanmıştır.

TED Karabük Koleji Panayır
TED Karabük Koleji’nde bu yıl birçok
sanatsal faaliyet içeren 500 kişilik bir
panayır düzenlenmiştir ,bu etkinlikte
çok çeşitli sanat stantları kurulmuştur,
spor karşılaşmaları düzenlenmiştir. TED
Ankara Koleji IB bölümü öğretmenleri
ve öğrencileri, TEB üniversite öğrencileri
de panayırda görev almışlardır. Komite
Üyeleri tarafından sağlanan 200
kitap ile Okul yurdunda kütüphane
oluşturulmuştur. Resim toplu performans
çalışmaları yapılmıştır.
Besteci müzisyen Can Atilla ile müzik
söyleşisi, Mustafa Ayaz ile resim
üzerine sohbetler, kısa film seminer
ve workshop’ları,yılbaşı partileri, tarih
ve kültür turları, burslu öğrenciler ve
aileleri ile yapılan tanışma kahvaltısı,
meşalelerimize teşekkür yemeği gibi
etkinlikler ise faaliyetlerimizin bazıları…
Yukarıda bahsettiğimiz aktivitelerde
özellikle öğrencilerimize görev vermeye,
sorumluluk ve görev bilinçlerinin
gelişmesi açısından çok önem veriyoruz.
Onların tüm süreçlere dahil olmasını
sağlıyoruz.
Heyecanımız her geçen gün artıyor…
Komite olarak bahsettiğimiz tüm
bu ziyaretler ve sosyal aktiviteler
sonrası 90 başarılı çocuğumuzun TEB
alması sağlandı. Bununla büyük gurur
duyuyoruz. Bu gurur, daha çok çalışma
ve burslu çocuklarımıza daha farklı ve
değişik projeler sunma heyecanımızı her
geçen gün artırıyor.

Ayrıca TEB kapsamında TED Okulları’nda
eğitimlerine devam eden öğrenciler
ve TEB üniversite öğrencilerimizin
sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini
destekleyen çalışmalar ve faaliyetler
yapmaktayız.
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Tüm mezunlarımıza iletmek istediğimiz
çok önemli bir mesajımız var. İyi eğitim
almış, çağdaş ve yüksek nitelikli gençler,
geleceğimizin
teminatı
olacaktır.
Atatürk’ün kurduğu Türk Eğitim Derneği
çatısı altında “10.000 Genç Meşale
Daha Aydınlık Türkiye” adıyla mükemmel
işleyen burs sistemimizi destekleyelim.
Ayda sadece 45 lira ile geleceği
aydınlatın…
Ayda 45 TL vererek ve 10 kişi bir araya
gelerek başarılı ancak maddi olanaksızlık
nedeniyle okuyamayan bir çocuğumuzu
ülkemize kazandırabiliriz. Tüm detaylı
bilgiyi www.ted.org.tr adresinden alabilir,
0312 417 42 02 no’ lu telefondan Burs
Birimimiz’e ulaşabilir ya da bizleri burs
sistemimizi anlatmak üzere görüşmeye
çağırabilirsiniz.
Bizleri çok etkileyen ve herkesle
paylaşmaktan
büyük
mutluluk
duyacağımız pek çok başarı öykümüz
var. Boyacılıkla geçimini sağlarken,
ayakkabıları parlattığı gazeteden TED’in
bursluluk sınavını görerek katılan,
kazanan ve tıp fakültesinden mezun olan
burslu çocuğumuzun öyküsü gibi…
SEVGİLİ MEZUNLAR BU BAŞARI
ÖYKÜLERİNDEN BİRİNİ DE SİZ
YARATMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?
Sizlere sonsuz sevgilerimizle...
TED İletişim Komitesi Başkanı
Begüm Salirli
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Küçük Damlalar, Büyük Umutlar
İLGİ Otizm Derneği ve Murat Polat’84 tarafından otizm konusunda farkındalığın artırılması
amacıyla “Küçük Damlalar, Büyük Umutlar” isimli bir resim sergisi düzenlendi. 19 yıldır sürdürülen
eğitim hizmetlerine katkı ve İLGİ Otizm Okulu - İLGİ Otizm Araştırma Merkezi Hizmet Binasının
İnşası ve Faaliyete Açılması Projeleri’ne gelir sağlamak amacı da güden sergi, 12 Mayıs – 12 Haziran
2012 tarihleri arasında Ankara Primer Görüntüleme Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluştu.
Otizm Nedir?
Nöro-gelişimsel bir bozukluk olan Otizm
spektrum bozukluğu (Yaygın Gelişimsel
Bozukluk) olarak da adlandırılır. Otizm,
Rett Sendromu ve Asperger gibi alt
tanıları da kapsamaktadır. Bu tanıları
taşıyan bireylerde sosyal ve iletişim
becerilerinde sınırlılık, göz teması
kurmama, konuşmanın olmaması ya
da iletişim amacıyla kullanılmaması,
çevrenin farkında olmama gibi durumlar
gözlenir. Yoğun davranış sorunlarına
neden olan otizmin halen ilaçla
tedavisi yoktur. Bilimsel olarak etkinliği
kanıtlanmış tek yöntem 2 yaşından önce
tanılanmış ve erken yaşta başlamış,
yoğun eğitimdir. Otizm tanısı almış
çocukların ancak nitelikli özel eğitim ile
erken yaşta gelişmeleri sağlanabilir.
Fiziksel olarak herhangi bir farklılığı
bulunmayan çocukların tanılamalarının
ve eğitimleri gecikmesi, onların
gelişimlerinin en hızlı sağlanabileceği
erken dönemlerin kaybedilmesine neden
olmaktadır.

Faaliyete Açılması Projesini yürüten
Dernek, Otizm Platformu üyesidir.
Bir Damladan, Engin Bir Denize…
Daha önce açtığı sosyal sorumluluk
içerikli sergilerine bir yenisini ekleyen
Kolejli Kardeşimiz Murat Polat, bu
anlamlı sergisini anlatıyor:
“Küçük
Damlalar Büyük Umutlar, bir resim sergisi
olmasının yanında, sanatın toplumsal ve
duygusal sorumluluklarını hatırlatmak
amacıyla açıldı.
Amacım, sanat ve kültür sayesinde
toplumsal dayanışma ruhunu diri ve
canlı tutmak, sanatın sadece kişisel
bir eylem olmadığını göstermek, bu
anlamda otizmli çocuklara eğitim
vermekte olan İLGİ OTİZM DERNEĞİ’ne
katkıda bulunmak ve otizm konusunda
toplumsal farkındalık yaratmaktı.”
Kolej Ailesi Oradaydı
12 Mayıs – 12 Haziran 2012 arasında
düzenlenen serginin açılış kokteylinde
tüm Kolejli kardeşlerimiz bir aradaydı.

İLGİ Otizm Derneği
1989 yılında, otizmli çocukların aileleri
tarafından yaşamakta oldukları sorunları
azaltmayı
hedefleyerek
Ankara’da
kurulmuştur. Bakanlar Kurulu kararıyla
“Kamu Yararına” statüsü ile kar amacı
gütmeyen derneklerden kabul edilmiştir.
1993 yılından beri, otizm tanısı almış
çocukların nitelikli özel eğitim ile erken
yaşta gelişmelerini sağlayarak, akranları
ile normal eğitim alma şanslarını
arttırmak amacıyla İLGİ Otizm Özel Eğitim
Merkezi’nde eğitim vermektedir. Ayrıca
İLGİ Otizm Okulu ve İLGİ Otizm Araştırma
Merkezi Hizmet Binasının İnşası ve
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Çocuklar İçin ‘Üretim Odaklı’ Teknoloji Kullanımı:

mucitlergaraji.com
Bugün ilköğretim veya ortaöğretime
devam eden çocuğunuz 20’li yaşlarının
ilk yıllarında hangi bilgi ve becerilerle
donatılmış olsun isterdiniz?
* Ana dillerini etkili ve doğru kullanmalarını,
* Bir yabancı dili (muhtemelen İngilizce) iyi
seviyede konuşup yazabilmelerini,
* İyi bir mesleki eğitim almalarını (mimarlık,
mühendislik, tıp, işletme, kamu yönetimi, güzel
sanatlar, öğretmenlik v.b.),
Saydığımız bu temel becerileri, çocuklarımız
ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite eğitimleri
sırasında muhtemelen kazanacaklar. Peki,
çocuklarımızın bilişim teknolojilerini etkili
bir şekilde kullanmalarını istemiyor muyuz?
Evde bulunan bilgisayarları kullanarak veya
ilköğretimden itibaren verilen Bilişim Dersi ile
temel seviyede “Bilgisayar Okuryazarı” oluyorlar.
Yani, bir işletim sistemini kullanıyorlar, Word,
Excel, PowerPoint benzeri ofis uygulamalarında
temel
işlerini
gerçekleştirebiliyorlar.
Ayrıca, internette gezinip istedikleri içeriğe
ulaşabiliyorlar. Kısaca çocuklarımız hazır

yazılımları kullanarak bazı işlerini halledecek
kadar bilgisayar ve internet kullanmayı
öğreniyorlar.
Daha önce sizlerle paylaştığım “Download
Toplumundan Upload Toplumuna” isimli
makalede bahsettiğim gibi acaba çocuklarımız
bilgisayar ve interneti, bu teknolojilerin
üretilme amaçlarına uygun olarak karşılaştıkları
problemleri çözmek üzere işe koşabiliyorlar mı?
Çocuklarımıza, eğitim hayatlarının herhangi bir
seviyesinde programlama, web tasarımı, web
programlama, üç boyutlu tasarım, robot tasarımı
ve programlama gibi becerileri kazanmaları
için fırsat tanınıyor mu? Belki, bu becerilerin
bir kısmı bazı özel ilköğretim veya ortaöğretim
okullarında ek kurs olarak veriliyor olabilir
veya bazı gençler bu becerileri kazabilecekleri
fırsatları, okudukları üniversitelerde buluyor
olabilirler. Buna karşılık, bilişim teknolojilerinin
kısa tarihine baktığımızda, başarılı olan isimlerin
hemen hemen tamamının programlama,
görsel tasarım ve elektronik devrelerle ilgili
bilgi ve becerileri 9-10 yaşlarında kazandıklarını
görürüz.
Peki, “üretim odaklı” olarak adlandırabileceğimiz
bilgisayar ve internet kullanım becerilerini
sadece ileride bilişim uzmanı olacak çocuklar
mı almalı? Programlama becerisi kazanmak
veya üç boyutlu tasarım yapabiliyor olmak
veya çeşitli sensör, devre, işlemci gibi parçaları
birleştirip robot üretebiliyor olmak bilişim
dışında bir alanda meslek sahibi olmayı
planlayan çocuklarımızın zihinsel gelişimine
yardımcı olmaz mı?
Bilişim teknolojilerini üretim odaklı öğrenmek,
çocuklarımızın:
* neden-sonuç ilişkilerini görebilmelerine,
* problem çözme becerileri kazanmalarına,
* bilimsel düşünebilmelerine,
yardımcı olacaktır.
Okulların tatile girmesiyle birlikte, çocuklarımızın
spor ve eğlencenin yanı sıra en fazla zaman
ayırdıkları bilgisayar ve internet dünyasında yeni
bir portal var.
Dünyada ve dolayısıyla ülkemizde, alanındaki
ilk örnek olan MucitlerGaraji.com, keyif alırken
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düşünsel yeteneklerini geliştirmeye yönelik
etkinlikler sunan bir eğitim portalı.
Bu portalda 9-16 yaş arası gençlerimiz, ilk etapta
“programlama”, “3D tasarım” ve “web tasarımı”
öğrenirken, yakın zamanda robot tasarımı, oyun
programlama ve tüm bu eğitim içerikleri ile
entegre çalışacak girişimcilik bilgi ve becerileri
kazanacaklar.
Sözü geçen eğitimlerin yanında, gençlerimiz
aldıkları eğitim konusuyla ilgili projelerini
arkadaşları ile paylaşabilecekler, diğer
arkadaşlarının yaptıklarını yorumlayabilecekler,
bilgi ve proje yarışmalarına katılabilecekler, sık
sık video-konferans şeklinde düzenlenecek
eğitimlere katılabilecekler. Son olarak, eğitimini
tamamlayan kişi, istediği zaman değerlendirme
sınavını ve projesini vererek sertifika almaya
hak kazanacaktır. Eğitimlerini tamamlayan
ve sertifikalarını alan çocuklarımız, istediği
sürece portal tarafından sağlanan ek etkinlikleri
kullanabilecek ve diğer arkadaşları ile iletişimini
devam ettirebilecektir.
Bilim ve teknoloji üreten ülke olmanın
koşullarından biri, çözüm odaklı bakış açısının
çok erken yaşlarda kazanılmasıdır. Bir yandan
çocukluklarını yaşayan çocuklarımız bir yandan
da fark etmeden bilişim tüketiciliğinden,
üreticiliğe,
çözüm
odaklı
düşünmeye
yönlendiren seçenekler; gençlerimizi ileri
teknoloji ve bilişim çağının “Bilim ve Teknoloji
Üreten” platformuna taşıyacaktır.

GEZİ

Bir Ege Düşü:

A LA Ç AT I

“Parlak bir güneş, serin bir rüzgar,
temiz bir deniz, biraz da tarih…
Alaçatı’ya hoş geldiniz.
Ayrıca huzur diyorsanız; lavanta
kokulu odalar, ikindi vakti ev yapımı
kurabiyelerle birlikte çay ve çokça
güleryüz, bir de şarapla tatlandırılmış
sohbet dolu akşamlar…
Buyrun bekliyoruz Asmahan’a…”
Kendini yukarıdaki cümlelerle ifade eden
Asmahan Otel’in sahibi ve işletmecisi
Candan Akalın ile keyifli bir sohbet
gerçekleştirdik.
www.asmahanotel.com
info@asmahanotel.com
0232 716 76 42 / 0555 221 24 91

ODTÜ İnşaat Mühendisliği’nden başlayan bir
kariyer yolculuğunuz var, yıllarca yaptığınız
projeler ve inşaatlardan sonra inşaat
mühendisi olarak son projenizi yapmak
nasıl bir duygu yarattı sizde, kendinize ait
yuva sıcaklığında bir butik otel yapma fikri
nerden geldi?

evimiz vardı ama Alaçatı’yı görünce eşimin fikri
hemen değişti. Alaçatı’yı bir görseniz şirin bir
Ege kasabası. Taş evler, dar sokaklar, renk renk
begonviller, mis gibi kokan yaseminler. Ayrıca
büyük şehir olarak İzmir’e çok yakın bir yaştan
sonra insan bunları da düşünüyor, ne de olsa
emekliliğimizi burada geçirmeyi planlıyoruz.

Sizin de dediğiniz gibi yıllarca şantiyelerin
tozunu yuttum, eşim Cemile Hanım da çok
yoğun çalışan bir bankacı ama artık çalışma
hayatımızı sonlandırmanın zamanı yavaş
yavaş zamanı geldi derken emeklilikte nasıl
vakit geçireceğiz sorusu karşımıza dikiliverdi,
kendimizi bir şeylerle meşgul etmemiz lazım
diyince de aklımıza otel yapma fikri geldi. Ama
otel derken evden biraz büyük bir şey, biz de
bunu gerçekleştirdik. Bu projede benim son
projem oldu, mesleki açıdan tabii.

Otelinizde sıcacık bir atmosfer var ve
insanı kendine çekiyor. Butik bir otelden
çok konuksever bir yuva görünümünde.
Konseptinizi nasıl yarattınız ve siz nasıl
yorumluyorsunuz ?

Yeni bir hayata başlamak bir çoğumuzun
hayalidir, fakat hepimiz gerçekleştiremeyiz,
zor bir süreçtir muhakkak, peki Alaçatı’yı
seçmenizin sebebi ne oldu ?
Bu karar tabi ki zordur ama hayatınızın geri kalan
kısmında nasıl bir yaşam istediğinizle çok alakalı
bir durum. Yani bir yaşam tarzı oluşturuyorsunuz
kendiniz için. Aslında biz Bodrumcuyduk orada
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Biz otel yapmadık. 9 odalı bir ev yaptık aslında.
Bu sıcaklık, bu konukseverlik hissi ondan. Biz
buraya otel olarak değil evimiz olarak bakıyoruz,
Asma Han evimiz, gelenler de evimize gelen
misafirlerimiz. Personelimize de bunu aşılamaya
çalışıyoruz.
Otelinizin tasarımında kendinizden izler var
mı?
Tasarımı tamamen kendimize ait. Evimiz
gibi düşündüğümüz için tamamıyla bizim
zevkimizdir. Her odası ayrı ayrı döşenmiştir.
Ayrıca taş, ferforje ve ahşap üçlüsünü
ağırlıklı kullandık. Bahçesi bir Ege bahçesidir.

GEZİ

Begonviller, yaseminler, lavantalar ve 58 yıllık 3
adet zeytin ağaçlarımız vardır.
Misafir görüşlerine göz attığımızda otelinizle
ilgili çok içten yorumlara ulaştık. Aradaki bu
bağı yaratmanın sırrı ne acaba?
Yukarıda da bahsettiğim gibi evimizde
ağırladığımız misafirlerimize candan davranınca
bu bağ kendiliğinden oluşuyor. Hepsine ayrı ayrı
teşekkür ederiz.
Konuklarınıza otel içinde sunduğunuz
imkanlardan bahseder misiniz?
Siz evinizdeki misafirlerinizi nasıl rahat ettirmek
isterseniz biz de misafirlerimizi rahat ettirmek
için elimizdeki tüm imkanları onlara sunmaya
çalışıyoruz. Öncelikle temizlikten ödün
vermiyoruz, mutfağımız evinizin açık mutfağı
gibi bazen misafirlerimiz çaylarını kahvelerini
kendileri alıyorlar, bu onlara evlerindeymiş
havasını veriyormuş, bunun yanında mis
gibi sabun kokan odalar ve derin bir uyku
için rahat bir yatak, ve en önemlisi güler yüz.
Ayrıca odalarımızda uydu TV’den klimaya, mini
bardan fön makinesine, özel kasadan kablosuz
internete kadar her türlü imkanı misafirlerimizin
kullanımına sunuyoruz.
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KÜLTÜR - SANAT

Klasik Müzik Ziyafeti:
Ayşen Öz Yılmazer’79
1979 mezunlarımızdan Ayşen Öz
Yılmazer 29 Mayıs Salı akşamı
ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde
piyanist Gülnara Aziz eşliğinde bir
şan konseri verdi. Burs fonu yararına
gerçekleştirilen konserde solist
Haendel, Vivaldi, Purcell, Puccini,
Verdi, Bach/Gounod, Rachmaninov
ve Dvorak’ın eserlerini seslendirdi.
Konserde ayrıca Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Piyano Sanat Dalı’nda öğretim
görevlisi olarak çalışan ve Özbekistan
Devlet Filarmoni Orkestrası’nın
solisti olan Gülnara Aziz, Chopin ve
Tchaikovsky’nin eserlerinden oluşan
bir dinleti sundu.

M1886: Söylenmiş/
Söylenmemiş/
Yeniden
8 Haziran –29 Eylül

Cannes’ın en iyi kısa filmi
‘Sessiz’ oldu
65. Cannes Film Festivali kapanış töreni
görkemli bir törenle yapıldı. Bu yıl tek
filmle katılan Türkiye’yi Cannes’da Rezan
Yeşilbaş’ın ‘Sessiz’ filmi temsil etti.
Törende Altın Palmiye Ödülü kısa film
dalında verildi. En İyi Kısa Film ödülünü
‘Sessiz’ filmiyle Rezan Yeşilbaş kazandı.
“SESSİZ VE YALNIZ BIRAKILMIŞ
KADINLARA...”
Rezan Yeşilbaş ödülü almak için sahneye
çıktığında sözlerini “ödülü ülkemin sessiz
ve yalnız bırakılmış bütün kadınlarına
adıyorum” şeklinde bitirdi. Sanatçının
konuşması ayakta alkışlandı.
Yeşilbaş’ın konuşması, Nuri Bilge
Ceylan’ın 61. Cannes Film Festivali’nde
Üç Maymun filmiyle En İyi Yönetmen
ödülünü aldıktan sonraki “Ödülü,
tutkuyla sevdiğim yalnız ve güzel ülkeme
adıyorum” sözlerini hatırlattı.

43 eser 26 sanatçı… Söyledikleri,
söyleyemedikleri ve tekrar tekrar
söylemek istedikleri. M1886
Ankara Tepe Prime’da Sanat
Projeleri Yaz Dönemi Sergisi’nde
sizlerle buluşuyor.

Van Gogh Alive Dijital Sanat Sergisi
15 Ekim – 30 Aralık
Van Gogh’un en ünlü eserlerini bugüne kadar hiç
deneyimlenmemiş yepyeni bir formatta sunan Van Gogh
Alive, 15 Mayıs’ta İstanbul’da kapılarını kapattı. “Van
Gogh Alive Dijital Sanat Sergisi”; 15 Ekim – 30 Aralık
tarihleri arasında ise Ankara Cer Modern’de ziyaretçileriyle
buluşturuyor.
100. yılında yenilikçi bir projeye imza atan Abdi İbrahim’in
önderliğinde Singapur’daki dünya prömiyerinin ardından
ilk kez Türk sanatseverlerle buluşan, geleneksel sanat ve
modern teknolojinin sentezlendiği Van Gogh Alive, dahi
ressamın en ünlü eserlerini 3,000’in üzerinde dijital imaj
ile çerçevenin içinden çıkararak izleyicilerine klasik müze
gezisinin çok ötesinde bir deneyim yaşatıyor.
Van Gogh Alive; dev ekranlar, duvarlar, kolonlar, zemin
ve hatta tavanı kaplayan 3000’den fazla dev boyuttaki
Van Gogh görseliyle, ziyaretçilerine geleneksel müze
ziyaretlerinde bildiklerini unutturarak sanatla olan
bağlarını değiştiriyor.
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Konser Takvimi
İncesaz
11 Ağustos 2012 / 21:30
Turkcell Kuruçeşme Arena
Feist
25 Ağustos 2012 / 21:30
Santral İstanbul Kıyı Amfi İstanbul
Dead Can Dance
19 Eylül 2012 / 21:30
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
Red Hot Chili Peppers
08 Eylül 2012 / 16:00
Santral İstanbul

Evrensel Bir Ustayla Büyük Buluşma: GOYA
İspanya ve İtalya’nın önde gelen müze ve özel koleksiyonlarından derlenen sergi,Türk sanatseverlerle ilk kez buluşacak. Sergiyi 20 Nisan
2012 – 29 Temmuz 2012 tarihleri arasında Pera İstanbul Müzesi’nde
ziyaret edebilirsiniz.

Lenny Kravitz
04 Ekim 2012 / 21:00
Turkcell Kuruçeşme Arena

İstanbul Tasarım Bienali
13 Ekim – 12 Aralık
Küratörlüğünü Emre Arolat ve Joseph Grima’nın üstlendiği
birinci İstanbul Tasarım Bienali, 13 Ekim—12 Aralık, 2012
tarihleri arasında gerçekleşecek. Tasarımın üretime, ekonomik
kalkınmaya, sosyal ve toplumsal gelişime, kültürel etkileşime
ve bireylerin yaşam kalitesine olumlu etkisini vurgulamayı
hedefleyen İstanbul Tasarım Bienali’nin çalışmaları, yurt içi ve
yurt dışında kendi alanlarında önde gelen isimlerden oluşan
bir danışma kurulunun katılımı ile yürütülüyor.
Yaratıcı endüstrilerde
yer alan tüm aktörler
belirlenen tema
doğrultusundaki fikir,
proje, söylem veya
ürünleri ile bienale
başvuruda
bulanabilecekler.
Kusurluluk / Imperfection
temalı bienalin sergileri,
İstanbul Modern ve
Galata Özel Rum
İlköğretim Okulu’nda
yer alırken, etkinlikler
şehrin farklı noktalarına
yayılacak.

Demet Ayral’80 Resim Sergisi
Hattat Macit Ayral’ın torunu olan Demet Ayral’80’in sergisinde
buluştuk. Akrilik, sulu boya, yağlı boya ve karışık tekniği seven
Ayral eserlerinde soyut dışavurumcu ve naif bir çizgi kullanılıyor.
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KİTAP

Güneşin Çocukları
“Kitaplarımın Türkiye’de tercüme edilmesi ve yayınlanması tek hayalim.”
Bu cümle, bu ilk romanımın Haziran 2006
yılında ABD’de “Children of the Sun Benenath
the Centuries” adıyla yayınlanmasını haber
yapan Kolejliler Dergisi’nin Temmuz 2007
sayısından aldığım ifademdir. Evet, hayalim
hemen hemen altı sene sonra küçük bir
farkla gerçekleşti. Kitabım tercüme edilmedi,
kitabımı Türkçe olarak da gene ben yazdım.
Yukarıdaki cümle şöyle devam ediyor,
“Çok sevdiğim Kolej camiası ile kitaplarımı
paylaşmaktan
mutluluk
duyuyorum.”
2012’nin 3 Haziran Pazar günü, 2 ve 7’li yılların
mezuniyet balosunu ve takip etmiş olan
Kuru Fasulye Günü’nde imza günü yaparak
ve “Güneşin Çocukları Maya 2012” adıyla
yayınlanan kitabımı sizinle paylaşmaktan
mutluluk duydum.

Ali ATAMAN’74

Yıldızlar Kaymasın
Yedinci kitabım olan “Yıldızlar Kaymasın”
diğer bazı kitaplarım gibi otizm konusu ile
ilgilidir. Bu kitap çeşitli gözlemlerimden
ve ara sıra temas ettiğim ailelerle yaşamış
olduğum çaresizlikler ve açmazlardan yola
çıkarak oluşmuştur. Amacım ortak sorunu
paylaşan anne ve babaların, ailelerin,
onların yakınlarının ya da o ailelerle şu veya
bu şekilde temas etme durumunda olan
çevrelerin davranışlarında, yaklaşımlarında
bir parça olsun duyarlılık yaratmaktır.
Kitap, otizm tanısı konmuş olan Ali’nin
öyküsünü içermektedir. Anne ve babanın
konuya yaklaşımları, çevrenin, eğitim
kurumlarının ve aile yakınlarının durum
ile ilgili tepkileri ve tutumları, bilerek bilmeyerek ya da bilmezi oynayarak yapılan
yanlışlar; hatalı yaklaşım ve bilincine
varmadan yapılmış olan
aksamalar
nedeniyle Ali’nin gelişiminin ve toplumla
bütünleşmesinin engellenmesi ve sonunda
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Çiğdem ERGÜVENÇ’64

kayan bir yıldız durumuna gelmesi bir kurgu
içinde irdelenmektedir.
Kitabımı ve öykünün bütününü merak
edenler www.ilgider.org adresinden ödemeli
olarak “Yıldızlar Kaymasın”a ulaşabilirler.
Tüm kitaplarımın geliri İlgi Otizm Derneği’ne
bağışlanmıştır.

KİTAP

“Savaşın Ortasında Onlar Artık Yaşamıyor.”
“Casusların, katillerin, milyar
dolarlık şirket avcılarının ortalığı
darmadağın ettiği bir savaş. Bu
savaşın ortasında kalan, korkan,
ağlayan, seven ve yaşamaya çalışan
bir ülke. Türkiye. Herkes kendi
hesabı için planlar yaparken,
pastadan en tatlı ve en büyük dilimi
almaya çalışırken; ne yapacağını
bilmeyen bir ülke. Türkiye. Her
adımı izlenen, ne yöne giderse gitsin
kimsenin beğenmeyeceği, mutlu
olmayacağı çamur ve pislik dolu
yolda ilerlemeye çalışan bir ülke.
Türkiye. Türkiye gibi yaşayan bir
Türk Erkek ve bir Amerikalı Kadın’ın
akrep dolu bir sandığa ellerini
sokup, bir kelebeği kanatlarına zarar
vermeden çıkartmaya çalıştıkları bir
macera. Bu romandaki Türk Erkek,
Türkiye’dir. Kelebek ise... “

Eray Eserol’un yeni kitabı okuyucularıyla
buluşuyor.
Oyunculuk,
seslendirme,
çevirmenlik de yapan yazarımızın, özgün
üslubuyla kaleme aldığı kitabına
dair
görüşlerini kendi cümleleriyle aktarıyoruz:
“Bir kerede kaç hayat yaşarsınız? Vereceğiniz
cevap başınızdan geçenlere göre değişir
aslında. Hayat, beklemediğiniz anda
öyle büyük sürprizler hazırlar, sizi öyle
karmaşık bir dert yumağının içine atar ki
sıyrılıp kurtulamazsınız. Her gün aynada

Eray ESEROL’85

İŞ’te Türk / Türk İş Kültürünün
Diğerlerinden Farkı
Zafer PARLAR’83

Bir Avrupalı ya da Asyalı’nın Gözünden
Türkler’in İş Yapma Biçimleri
“Türkiye’nin Doğu ve Batı’nın, eskiyle
yeninin aynı anda var olduğu çok renkli bir
iş kültürü var. Bazı iş ilkelerini ve arkasındaki
nedenleri anlamak çok kolay değil. Bu kitabın
yazılmasının ana nedeni farklı kültürlerden
insanların Türkiye’yle iş yaparken önyargıların
değil, temel iş ilkelerinin bilincinde,

sürtüşmelerden uzak daha verimli ve keyifli
çalışmalarını sağlamak. Bu sayede onlarla iş
yapan Türkler’i de rahat ettirmek.
Her yazıda bu ülkeye özgü iş kültürüne
dair bir şeyler bulmanız umuduyla, keyifli
okumalar dileriz.”
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gördüğünüz kişinin “yapmam” dediği işlere
ne kadar bulaştığını, “dokunmam” dediği
silahlara nasıl alıştığını, “durmaz üstüne
giderim” dediklerinin karşısında nasıl kuzu
gibi kıvrıldığını, belaya bulaşınca anlarsınız.
Okuyacağınız hikaye, Kolej’de kurduğu
hayallerinden çok uzağa düşmüş birinin
hikayesi. Onun hayatı neresinden tuttuğuna
bir bakın, ondan sonra siz ne yapardınız ona
karar verin. Hayat yaptığınız seçimler midir,
yoksa o seçimler size dayatılır mı?”

KİTAP

Bir Tutkunun Öyküsü
Doç.Dr. Müjdat TOHUMCU’69

TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü
Basketbol Takımı’nı, Ankara Koleji orta
kısmına kaydolduğum 1965 yılından beri
yakından izlemekte ve desteklemekteyim.
1969 yılına geldiğimizde Robert Kolej’i
kazandım ve yatılı okumak üzere İstanbul’a
gittim. İşte belki de Ankara’dan ve Ankara
Koleji’nden uzaklaşmanın verdiği psikoloji
ile bu dönemde Kolej taraftarlığı bende,
deyim yerinde ise tam anlamı ile bir tutkuya
dönüştü. 1970’li yılların başı Kolej’in zirve
yaptığı ve amiyane tabirle “ligi salladığı”
yıllardır.
Yıl 2010… Kolej belki de tarihinin en kötü
derecesini elde ediyor ve 2. Lig’de grup
maçları sonunda grup sekizincisi oluyor.
Play-off’da diğer grubun birincisi Hacettepe
Üniversitesi ile eşleşiyor. 2 takımın güç
dengeleri son derece orantısız. Nedir bizim
Hacettepe Üniversitesi karşısında üstün
olabilecek noktamız diye düşünüyorum ve
die4you e-posta grubuna şöyle bir ifade
yazıyorum: “HAYDİ KOLEJ, TARİHİN YETER”
Maç günü, bir bakıyorum, “Tarihin Yeter”
pankarta dönüştürülmüş. Bu olay sonrası
bir şekilde TED Ankara Kolejliler Spor
Kulübü’nün tarihini yazmak bende, bir tür
fikri sabit haline dönüşüyor. Böylece yaklaşık
18 ay süren zorlu bir çalışma dönemi başlıyor.
Çok önemli ve gerekli bir çalışma ortaya
çıktığını düşünüyorum.
Yayın haklarını tümüyle TED Ankara Kolejliler
Spor Kulübü Derneği’ne devrettiğim bu
çalışmadan herhangi bir maddi kazancım
olmadı. Ancak; elde ettiğim manevi kazanç
çok büyük. Bu çok önemli dönemi onu
yaratanlarla birlikte, tekrar yaşamış gibi
olduk. Dönemin kahramanları büyük bir
sevgiyle katkıda bulundular. Bu beni çok
mutlu etti. Tabi kitap yayınlanıp da, onu
gençlerin elinde görünce mutluluğum kat
kat artacak.
Aslında bu kitap bir mucizeyi anlatmaktadır.
1954’den beri basketbol arenasında
var olabilmiş takım sayısı, bir elin
parmaklarından fazla değildir. Kolejliler de
bu takımlardan biridir. Bu kitabı tüm Kolejliler
camiasına, tertemiz bir camianın hak ettiği
bir belgesel olarak, kendime de 58. doğum
günü armağanım olarak, hediye ediyorum.
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Uğur Boz’82

Anlatmak İçin Yaşayanlar

Ayfer NİĞDELİOĞLU’81

“Hayat iki şekilde yaşanır: Ya hiç mucize yokmuş gibi ya da
herşey birer mucizeymiş gibi.”
Albert Einstein

“Aidiyet gibi soyut kavramları
yazmakta zorlanıyorum. Bunu
nasıl aşabilirim?”, “Günlük
tutmanın yazı yazmaya katkısı
var mıdır?”, “Yazılarınıza
kendinizi ne ölçüde
aktarıyorsunuz?”, “Yazdığım
yazının edebi olması için belirli
formatlara uyması şart mı?”
Bu sorular TED Karabük
Koleji öğrencilerine ait. 15
Mayıs günü, “TED Aidiyet
Duygusu” konulu kompozisyon
yarışmasının ödül töreni
için Karabük’teydik. Çam
ormanları arasındaki
okulda, Suzan Özgün 81’,
Gamze Güller 87’ ile genç
arkadaşlarımızla yazı yazma
serüveni üzerine söyleştik.

“İnsan neden yazar?” diye başladı sohbet. Bu
sorunun türlü türlü yanıtı var. Kimi yapacak
başka bir şey olmadığı için yazar: Örneğin “Anne
Frank’ın Günlüğü”. Kimi artık yapacak başka bir
şey kalmadığı için yazar: Celal Bayar’ın “Ben
de Yazdım”ı gibi. 103 yaşında hayata gözlerini
kapayan 3. Cumhurbaşkanımız, bizzat tanık
olduğu yakın siyasi tarihimizi toplam 8 ciltlik bir
eserde anlatmıştır.
Her birimiz yaşadığımız çağın görgü tanıklarıyız.
Doğduğumuzda bomboş olan bilgi haznemiz,
zamanla eğitimin yanısıra sosyal, kültürel,
teknolojik, ekolojik, ekonomik değişimlerin
etkileriyle zenginleşir. Gözlemleyen insan
sorgulamaya başlar, sorguladıkça farklı çözümler,
yeni bakış açıları geliştirir. Bu dinamizm, insanlığı
avcılık-toplayıcılık döneminden ileri teknoloji
çağına taşımıştır.
Mağara duvarındaki resimler, kuşaktan kuşağa
aktarılan destanlar, yeni gelinin başındaki
tülbentin oyası söylemek istediklerimizin dışa
aktarılma yollarıdır.
Edebiyat dünyasının en üretken yazarlarından
Stefan Zweig, Dünün Dünyası adlı eserinde,
20. yüzyılın sancılı Avrupasını kendi yaşam
öyküsü üzerinden kayıtlara geçirmiştir. Çok
derin ıztıraplara sahne olmuş bir çağı anlatırken
satır aralarında, Zweig’in yazma süreci ile
ilgili bölümler, yazma deneyimi ve arzusu
olanların tekrar tekrar okuyacağı sayfalar. ‘Bin
sayfalık kitabın sekizyüz sayfasını atıp geriye
sadece süzgeçten geçmiş ikiyüz sayfasını
bırakırım. Kitaplarımın bir şekilde etkili olduğu
söyleniyorsa, bunun nedeni kesinlikle önemli
olanla sınırlı kalarak kısa biçimi tercih etmem
konusundaki katı disiplinimdir’ diyerek yazar
bize bir ipucu verir.
Bir öğrencimiz, yazarken kendi kimliğinden
sıyrılma konusunu sordu. Orhan Pamuk “Saf
ve Düşünceli Romancı” adlı kitabında, roman
sanatının kendimizden bir başkası gibi ve
başkalarından kendimiz gibi söz açabilme
hüneri olduğunu söyler. Nobel ödüllü yazarın bu
kitabı da yazmak isteyenler için bir kılavuz.

Ayfer NİĞDELİOĞLU ‘81

Edebi kurallara uygun yazma hakkında da
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konuştuk. Formatı, çağın sosyal, teknolojik
ve ekonomik şartları belirler. Matbaa öncesi
edebiyata lirik bir anlatım hakimdi. Destanlar
dededen toruna aktarılıyor, eserler de bir süre
sonra aynı yazarın portföyüne ekleniyordu:
Anonim Bey.
Edebiyat tarihçesini geçip bugüne zıplayalım.
Her işimizi akıllı makinelerin yaptığı çağımızda,
okumaya zamanımız yok. Kısa filmler, daha da
kısa öyküler... Richard Brautigan’ın “Scarlatti
Takıntısı” adlı öyküsünü paylaşayım sizinle:
“San José’de tek odalı bir dairede keman
çalmayı öğrenen bir adamla yaşamak çok zor.
Boş altıpatları polise verirken söylediği bu oldu
kadının.”
Türkiye Bilişim Derneğinin Geleneksel Bilim
Kurgu Öyküleri Yarışmasının bu yılki konusu ise
“10 Twit ile öykü”. Nihayet edebiyat da 21. Yüzyıla
egemen olan kuş cıvıltılarından nasibini aldı.
Gelenekleri yıkmak, formatları değiştirmek
için eskiyi bilmek gerektiğini, Picasso kendi
yöntemiyle anlatıyor: 5 dakikada yaptığı resim
için istediği bedeli pahalı bulan alıcıya “5
dakikada değil, 30 yıl+5 dakikada yaptım.” diyen
kült sanatçı, “Bull” Boğa adlı çalışmasında,

detaylı bir karakalem çizimiyle başlayıp 11 resim
sonunda minimal, soyut boğa görüntüsüne
ulaşmıştır.
Genç arkadaşlarımızla okumanın önemini
de konuştuk. “Neden okuyoruz?” sorusuna
çok çeşitli yanıtlar vermek mümkün. Gerekçe
ne olursa olsun, dil hakimiyeti, artan sözcük
dağarcığı, gelişen ifade yeteneği iyi bir okur
olmanın doğal sonucu. Sosyalleşmenin sürekli
yeni platformlara taşındığı günümüzde, en
azından ana dilimize hakim olmak, fikirlerimizi
en doğru, dinlenir biçimde ifade etmek bir
zorunluluk. Herkes unutur, internet asla.
Mark Twain, kitap okumayan bir kimsenin,
okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü olmadığını
söyler. Yine bir parantez açıp okuma keyfini
ateşleyen bir kitap önermek istiyorum. En

TED’E AİT OLMAK
“ Ruhumu sakinleştirmek ve iç sesimi duymak
için Akdeniz’e hakim bir yamaçta en ulu ağaç
olan yaşlı çınarın altına oturur, düşünürüm. Deniz
sakindir, huzurludur ve dalgalar ufak çırpınışlarla
kıyıyı okşar. Mavi ve yeşilin karıştığı bu nokta benim
içindir dünya üstünde.
Bir gün yine oraya gittim; ancak ‘benim’ dediğim
bu yerde şimdi bir başkası oturuyor ve hıçkırıklarla
sarsılarak ağlıyordu. Onu orada bırakabilirdim
ancak; böyle biri değildim. Oturup dertleşmek
istedim. Yaklaşıp sordum adama:
_ Güneş pırl pırıl, sular ışıl ışıl, toprak bereketli,
kuşlar cıvıl cıvılken a dost, nedir seni böyle
mutsuzluğa boğan?
Yanıtladı:
_ Adam, seni tanımam. Niye ki kendi yüreğimi sana
açayım? Kendi dertlerimle seni sıkayım?
_ İnsan değil miyiz, a canım? Anlat ki rahat bulasın,
dedim.
_ Peki öyleyse, dedi ve anlattı hikayesini :
“ Beş yıl oldu ki her gün böyle per perişanım. Beni
mutlu eden bir eşim vardı. Onu severdim. Annebabamı kaybettiğimden beri yüreğimdeki boşluğu
onun sıcak varlığıyla doldurmuştum. Güzel
çocuklarımız olacaktı, daha mutlu olacaktık. Ancak
eşim hastalandı, bir kuş hafifliğiyle ruhunu teslim
etti kollarımda. İşte o gün bu gündür doğduğum,
büyüdüğüm ve dünya üstünde en iyi tanıdığım
bu yer bile yabancı, vahşi, korkunç geliyor. Elimi
neye atsam bereketi kalmıyor yahut hangi dala
uzansam kuruyor, ölüyor. Ben niye, nasıl yaşıyorum
bilmiyorum.”
Bunları anlattıktan sonra adam soluk almak için
durdu. Bir süre oturduk. Neden sonra dedim ki:
_ Haklısın azizim. Seni dünyaya bağlayan kişiyi
kaybetmişsin. Sen kendini ona vermiş, ona ait
olmuşsun. Onu kaybedince şaşırmış hatta kendi

basit konulara çocuksu bir şaşkınlıkla yaklaşan
çağdaş düşünür-yazar Alain de Botton’ın,
Proust gibi karmaşık bir yazar hakkındaki sade
ve mizahi denemesi. “Proust Hayatımızı Nasıl
Değiştirebilir?” adlı eseri, kurgusal olmayan, son
sayfasında da “Tüh, bitti.” dedirten bir kitap.
Dil hakimiyeti deyince şairlerimizi anmadan
geçmek olmaz. Cemal Süreyya’nın şu mısraına
ne dersiniz? “Sen beni herhalde sevmiştin, ben
seni her halde” Tabii her mısra bu kadar anlaşılır
olmuyor. Benim öğrenciliğimde edebiyat
sınavlarında sıkça sorulan “Şair burada ne
anlatmak istemiştir?” sorusunun yerini “Bu
şiirden ne anlıyorsunuz?” aldı mı acaba?
Çağının en karmaşık şairlerinden olan Robert
Browning’e karısı, bir şiirinde ne anlatmak
istediğini sormuş. “Sevgilim, o şiiri yazdığımda

hayatının anlamını yitirmişsin. Sen başıboşsun.
Hiçbir yere, hiç kimseye ait değilsin.
Bir yazar bir olayı böyle anlatmış. İnsanın aklına
sorular takılmıyor değil hani. Ait olmak; ama kime,
niye, nereye, niçin? Bu aidiyet çıkar için mi, yoksa
bu bağlılık gönülden mi? İnsan birine, bir yere niye
ait olur, bu insanın amacı nedir ki?
Doğarsın, bir aileye mensup olursun. Onları sen
seçmemişsindir, onlara gönderilmişsindir; ancak
onlara aitsindir. Bu bağ gönüldendir, karşılık
beklemez ve onları karşılıksız seversin. Bu andan
itibaren sadece kendin için değil onlar için de
yaşarsın. Yalnız doğarsın, yalnız ölürsün; ancak
yalnız yaşamazsın.
Ailenden sonra arkadaşların olur. Sonra okula
başlarsın ve annen-baban haricinde sana doğru
yolu gösterecek öğretmenlerin olur.
Küçük çocukların okuldaki ilk günlerini ve sonra
büyüdüklerinde bu okuldan mezun oldukları günkü
hallerini düşünün.
Çocuk ailesine aittir. Bu yeni ortama , bu kadar yeni
insanın içine neden bırakılmıştır ki? Burası onun için
yabancı , tehlikeli ve korkunçtur. Çoğu çocuk annebabası gitmesin diye avaz avaz bağırır , ağlar; çünkü
onlara aittir. Onların olmadığı bir yerde ve bu insan
selinin içinde ne yapacaktır?
Çocuk büyür , artık okuluna arkadaşlarına ,
öğretmenlerine öyle bağlanmıştır ki ve ait olmuştur
ki onlardan ayrılacağı mezuniyet günü yine ağlar
, diğerleri ile tekrar görüşebilmek için onlarla
sözleşir. “ Beni unutma.” “Seni unutmayacağım.” O
kadar güzel an yaşanılmış ve gönülden bağlanılmış
burayı ve bu arkadaşları bırakıp yeni bir yere nasıl
gidilebilir? O yer de ona yabancı gelmeyecek midir?
Oraya da ait olabilecek midir? Büyüyen insanların
büyüyen sorunlarıyla başa çıkabilecek midir?

7575

anlamını sadece Tanrıyla Robert Browning
biliyordu. Şimdi yalnız Tanrı biliyor.” Bu
anekdot Elliot Engel’in “Oscar Nasıl Wilde oldu”
kitabından.
Suç ve ceza ilişkisi için Dostoyevski, CennetCehennem-Araf kavramları için Dante
okuyabiliriz. Ya da yerim dar ufkum geniş deyip
Gülten Akın’ın UTANÇ adlı şiiri ile bu yazıyı
noktalarız. .
gerçek acıyı tanıdım
yaraya değdim
bir cehennem taşıdım
omuzlarımda sanırdım
açtım gözümü ki dünya
cehennemden öte cehennem
utandım

Bunları niye anlatmış olabilirim? Şu an oturmuş
yazıyor ; kendimi ait hissettiğim yere , kuruma ,
TED’e ve TED ailesine mensup öğrenci , öğretmen
, mezun , idareci , çalışan herkese hissettiğim bu
gönülden bağlılık ve aidiyeti anlatmak için bir fırsat
bulmuş büyük bir heyecan içinde yazıyorum.
Burayı çok seviyorum , burası bana çok tanıdık ,
öylesine sıcak ki . Buraya her gün büyük bir coşkuyla
geliyor , okul çıkışı buradan içimde buruk bir ümitle
ayrılıyorum. Yarın yine burada arkadaşlarımla
olacağım. Öğretmenlerim büyük bir özveriyle
derslerini en mükemmel şekilde anlatacak ,
sonra benimle bir abla-ağabey gibi ilgilenecekler.
Ben daha “Üzgünüm.” demeden gözlerimden
anlayacaklar ve beni neşelendirecekler.
Okullar arası müsabakalar yapılacak. Bütün okul
; öğrencisi , öğretmeni , idarecisi , çalışanı ile tek
yürek olup yarışacağız. Bu nedenle her zaman önde
olacağız. Hep beraber öğrenecek , hep beraber
kazanacak , hep beraber başaracak; birlikte
gülecek ve birlikte ağlayacağız. Birlikte soluk alıp
verecek , gelecekte dönüp baktığımızda acı , tatlı ,
komik anıları yine birbirimizle paylaşacağız.
Her zaman içimde bir sevgi , bağlılık , TED’e ait
olmanın gururu olacak. Gideceğim her yerde
benim gibi bir TED’li bulacağım. TED beni yalnız
bırakmadı , bırakmayacak. Buna öyle inanıyorum
ki. Tıpkı kendimi bildiğim gibi biliyorum bu gerçeği.
Ben TED’liyim , TED’li kalacağım. Burada hayatımın
en güzel günlerini yaşıyorum ve yaşayacağım.
Yaşlandığımda kurak topraklar değil yemyeşil bir
bahçe bulacağım anılarımda.
İşte bunlar içindir ki çok yaşa TED! Her zaman var
ol ve başkalarına da yaşat bunları. Benim bunu
tattığım kadar herkesin de tatmaya hakkı vardır.
Öykü ULUDAĞ
11-A/627
TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ

MESAJ KUTUSU

Fransa’dan Bakınca

Türkiye ve Türkler
Ege TÜREMEN ‘85
Ege Türemen, 1985 yılında TED
Ankara Koleji’nden mezun oldu. Purdue
Üniversitesi (ABD) Siyasal Bilgiler
Fakültesi Uluslararası İlişkiler (1992) ve
aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği
Fakültesi Üretim Planlaması
(1995) bölümlerini bitirdi. Nancy II
Üniversitesi’nden 2007 yılında Avrupa
Birliği Hukuku alanında yüksek lisans
diploması aldı.
Garanti Bankası’nda Uzman
(Management Trainee) olarak çalışan
Türemen, 1995 yılında Dışişleri
Bakanlığı’nda Aday Meslek Memuru
olarak göreve başlamıştır. 1998 yılına
kadar Avrupa İkili Siyasi İlişkiler Genel
Müdür Yardımcılığı’nda Ataşe ve III.
Katip olarak görev yapmıştır. 1998-2000
yılları arasında Kiev Büyükelçiliği’nde
III.Katip, 2000-2003 yılları arasında ise
OECD Daimi Temsilciliği’nde II.Katip
olarak çalışmıştır.
2003-2005 yılları arasında Avrupa Birliği
Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda
Başkatip, 2005-2009 yılları arasında
ise Lüksemburg Büyükelçiliği’nde
sırasıyla Başkatip ve Müsteşar olarak
görev alıp, 2009-2011 yılları arasında
Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür
Yardımcılığı’nda Daire Başkanlığı
yapmıştır. 1 Ekim 2011’den beri Lyon
Başkonsolosu olarak görev yapmaktadır.

Ege TÜREMEN’85

Dışişleri Bakanlığı’nda önemli görevlerde bulunan ve hala Lyon Başkonsolosu
olarak görev yapmakta olan değerli mezunlarımızdan Ege Türemen’e
Fransa’yla ilişkilerimize dair merak etiklerimizi sorduk.
Dış ilişkilerde önemli görevlerde
bulunarak ülkemize hizmet ettiniz.
Bugüne kadar hangi ülkelerde ve
görevlerde bulunduğunuzu anlatabilir
misiniz?
Dışişleri Bakanlığı’nda 1995 yılında göreve
başladım. Bizde merkezde belli bir süre görev
yaptıktan sonra yurt dışı tayinine gidilir. Yurt
dışı görevleri de istisnalar dışında 4 veya 5
yılla sınırlıdır. Ben de kariyerime merkezde,
Avrupa ülkeleriyle ikili siyasi ilişkileri yürüten
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birimde başladım. İlk yurt dışı görevlerimde
Kiev Büyükelçiliğimiz ve OECD nezdindeki
Daimi Temsilciliğimizde çalıştım. Daha
sonra, merkezde Türkiye’nin Avrupa Birliği
üyeliği sürecinin siyasi boyutuyla ilgili
çalışmalar yürüten Dairede Şube Müdürlüğü
yaptım. Lüksemburg Büyükelçiliğimizde
Müsteşar olarak çalıştıktan sonra Merkezde
2009 – 2011 yıllarında Batı Avrupa ülkeleriyle
siyasi ilişkilerden sorumlu Daire Başkanlığını
yürüttüm. Son 6 aydır Lyon’da Başkonsolos
olarak görev yapmaktayım.

MESAJ KUTUSU

“Fransızlar, Türkiye’yi, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika
ve Orta Asya’ya açılan bir kapı gibi görüyorlar.”

Bize biraz Lyon’dan ve orada yaşayan
Türkler’in iş yaşamındaki ve sosyal
hayattaki konumundan bahseder
misiniz?
Lyon kenti “Lugdunum” adıyla M.Ö.43 yılında
Romalı Konsül Lucius Munatius Plancus
tarafından Rhône ve Saône akarsularının
birleştiği
yerde
bulunan
Fourvière
yamaçlarında kurulmuştur. M.Ö.27 yılında
Gaules Krallığı’nın, daha sonra Bourgogne
Krallığı’nın merkezi olmuştur. Başpiskoposlar
ile burjuvalar arasındaki çatışmalar
sonucunda şehir, Bourgogne Krallığı’na
bağlanmıştır. Orta Çağ sonlarından itibaren
Lyon endüstri, ticaret ve kültür merkezi
olmuştur. Bu çağda ipek üretimi ve endüstrisi
gelişmiştir. Şehir 19. yüzyılda ipek sanayi
işçilerinin çeşitli başkaldırılarına sahne
olmuştur. 20. yüzyılın başlarından itibaren
modern endüstri ve iş merkezi haline gelen
Lyon, günümüz Fransa’sında siyasal ve
ekonomik ağırlığı olan önemli bir kenttir.
Görev bölgemde 130 bin vatandaşımız
yaşamaktadır. Vatandaşlarımızın Fransa’ya
artan ölçüde entegre olduklarını, gün
geçtikçe işçi kimliklerini bir kenara bırakarak
toplumda önemli yerlere geldiklerini
gözlemliyorum. Türkler yoğunlukla inşaat,
ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam
edilmektedirler. Vatandaşlarımızın sosyal
hayatta da aktif olduklarını söylemem
mümkün. Görev bölgemde yaklaşık 160
Türk Derneği faaliyet göstermektedir.
Dernek faaliyetleri yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın sosyal plandaki ilişkileri
açısından önem arz etmekte, buralarda
düzenlenen çeşitli etkinlikler ülkemizin
Fransız dostlarımıza tanıtılmasına önemli
katkı sağlamaktadır. Ben de mümkün
mertebe derneklerimizi ziyaret ederek

vatandaşlarımızın
dinliyorum.

görüş

ve

sorunlarını

Fransızlar’ın Türkler’e karşı bakış açısını
nasıl değerlendirirsiniz?
Son yıllarda Fransa’daki Türkiye imajının
olumlu yönde geliştiğini söyleyebilirim.
Fransızlar’ın ülkemizin ekonomik planda
kaydettiği büyümeden etkilendiklerini, hatta
çok da takdir ettiklerini gözlemliyorum.
Bunun nedeni de Avrupa’nın içinde olduğu
ekonomik krizdir. Zira, Türk ekonomisinde
son yıllarda kaydedilen büyüme oranlarıyla
Fransa’daki ekonomik büyüme rakamlarını
kıyaslamak mümkün değil. Fransızlar
da bu durumun farkındalar. Türkiye’nin
gelecekte Avrupa’nın en önemli ekonomik
aktörlerinden biri olacağı algısının halkın
gözünde mevcut olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim. Ayrıca, ülkemizin uluslararası
ve bölgesel konularda artan ağırlığının da
farkındalar. Türkiye’yi, Balkanlar, Orta Doğu,
Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya açılan bir kapı
olarak görüyorlar.
Türkiye - Fransa ilişkilerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Fransa, 2001 yılında 1915’te Osmanlı
topraklarında meydana gelen olayları
“soykırım” olarak tanıdığını belirten bir
kanunu kabul etmiştir. Böyle bir kanunun
iki ülke ilişkilerine hizmet etmeyeceğini
biz zamanında Fransız dostlarımıza
kapsamlı biçimde izah ettik. Ne yazık
ki muhataplarımız meseleye bu açıdan
bakmadılar. Ardından, geçtiğimiz Ocak
ayında 1915 olaylarını “soykırım” olduğunu
inkar edenleri 1 yıl hapis ve 45 bin Euro para
cezasına çarptıran bir başka kanun Fransa
Senatosu’nda kabul edildi. Böyle bir yasanın
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Türkiye - Fransa ikili ilişkilerine büyük bir
darbe teşkil etmesinin yanı sıra temel hak
ve özgürlüklerin ana vatanı olan Fransa’da
ifade serbestliğine aykırılık teşkil edeceğini
her düzeyde dile getirdik. Nitekim, bizdeki
Anayasa Mahkemesi muadili yargı organı
Fransız Anayasa Konseyi, 28 Şubat tarihli
kararıyla anılan yasanın ifade özgürlüğüne
aykırı hükümler içerdiğini kabul etti. Anılan
tasarı yasallaşmadan iptal edildi.
Kolej’in kariyeriniz üzerindeki etkisinden
bahseder misiniz?
Uzun yıllardır yurt dışında yaşamaktayım.
Dolayısıyla, yurt dışındaki eğitim kurumlarıyla
TED Ankara Kolej’inde verilen eğitimi
karşılaştırılabilecek deneyimi edindiğimi
düşünüyorum. Öncelikle, şunu belirtmekte
yarar var. Okulumuzun öğrencilerine
sağladığı eğitimin kalitesi tartışma götürmez.
Dolayısıyla, TED Ankara Kolej’inden mezun
olan bir kişinin profesyonel yaşamda
başarılı olması için altyapı okul çağında
oluşturuluyor.
Dışişleri Bakanlığı’nda Kolej mezunları
oldukça fazladır. Esasen, okulumuz bir
anlamda Dışişleri Bakanlığı için memur
yetiştiren bir eğitim kurumu niteliğini
taşımaktadır. Bunlar arasında meslekte
çok büyük başarılar elde etmiş deneyimli
Büyükelçililerimiz de bulunmaktadır. Benim
dönem arkadaşlarım arasında da diplomasi
mesleğini seçenler var. Örneğin, Lise 2-F’de
sınıf arkadaşım Pretoria Büyükelçiliğimiz
Birinci Müsteşarı Deha Erpek bunlardan
biridir. Daha başka örnekler de var.
Neticede, çalıştığınız kurumda TED Ankara
Kolej’i mezunları olması ortak kimlik
oluşturulmasına imkan sağlıyor.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Endüstri Mühendisliği ve
Lisansüstü Eğitimin Önemi
Değerli mezunlarımızdan Prof. Dr. Ülkü Gürel
bizimle kıymetli birikimlerini ve gözlemlerini paylaştı.
Mühendisliğin ilgi alanına giren ve pek çok konuyu
kapsayan endüstri mühendisliğinin faaliyet alanlarına
ve lisansüstü eğitimin önemine değinen hocamıza
teşekkür ediyoruz.
Artan dünya nüfusu ve refah toplumlarının
tüketim biçimlerinin küresel boyutta
yaygınlaşmasıyla,
sanayileşmiş
ve
sanayileşmekte olan tüm ülkelerde,
sürdürülebilirlik en önemli gündem
maddelerinden
biri
olmuştur.
Sürdürülebilirlik tartışmaları, bir yandan
güncel tüketim yapılarını sorgularken bir
yandan da daha az kaynak kullanımıyla aynı
düzeyde çıktı elde etmeyi hedeflemektedir.
Bu hedefe ulaşmak, toplumsal ve teknik
bağlamda yapılagelenlerden farklı yollar
ve yöntemler (teknolojik sıçramalar) ile
daha ileri düzeyde beceriler (yüksek eğitim)
gerektirmektedir. Bu yazıda, TED camiasının
dikkatini, insan kaynakları
altyapısı
açısından lisansüstü ve doktora düzeyinde
yüksek öğreniminin, meslek altyapısı olarak
da endüstri mühendisliğinin önemine
çekmek istiyorum. Endüstri mühendisliğine
odaklanmamın nedeni; daha yaşanılabilir bir
dünyanın kurulmasında bu alanın giderek
öncü rolü oynayan mesleklerden olmasıyla
birlikte, kişisel kariyerimle de kesişmiş
olmasıdır.
Endüstri mühendisliği, Türkiye’deki birçok
öğrencinin olduğu gibi TED Ankara Koleji
öğrencilerinin de tercihlerinde yüksek
sıralarda yer almaktadır.

Ancak; üniversitelerimizde çok sayıda
endüstri mühendisliği bölümü ve geniş bir
öğrenci kitlesi olmasına rağmen, endüstri
mühendislerinin ne yaptıkları diğer
mühendislik dallarına göre, biraz daha az
bilinmektedir.
Bu konuya açıklık kazandırarak başlamak
yararlı olacaktır. Öncelikle belirtmek gerekir
ki; endüstri mühendisliğinin ilgi alanına giren
konular diğer mühendisliklere göre çok daha
geniş kapsamlıdır. Otomobilden microchip
üretimine,
üretim planlamasından
tedarik zincirlerinin tasarlanmasına, afet
yönetiminden doğal kaynakların dağıtımına
ve korunmasına, organ nakillerinin
planlanmasından hastane yönetimine, uçak
biletlerinin fiyatlandırılmasından hava akış
trafiğinin belirlenmesine kadar çok farklı
alan ve boyuttaki problemlerin çözümünde
endüstri mühendisliği bilgi ve becerileri
kullanılmaktadır. Bu örnekleri çok daha
fazla arttırmak mümkündür, hatta hayatın
her alanında endüstri mühendisliğine yer ve
ihtiyaç vardır demek yanlış olmaz. Ancak;
tüm bu örneklerlerdeki ortak yan, endüstri
mühendisliğinin sistem yaklaşımıdır. Endüstri
mühendisleri, birçok ürün ve hizmeti bir
araya getiren insan, bilgi, makine, ham
madde, para ve enerji gibi kaynakları kullanan
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Prof. Dr. Ülkü GÜRLER ‘75
1975 yılında TED Ankara Koleji’nden
mezun oldu. 1979 yılında ODTÜ
Uygulamalı İstatistik Bölümü’nü
bitirdi. Pennsylvania Üniversitesi
Wharton School’dan istatistik alanında
yüksek lisans (1987) ve doktora (1990)
derecelerini alarak Türkiye’ye döndü.
1990 yılında Bilkent Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı
Doçent olarak göreve başladı. Bilkent
Üniversitesi’nden 1994 yılında Doçent
ve 2002 yılında Profesör ünvanlarını
aldı. Belçika Leuvain La Neuve Katolik
Üniversitesi’nde, University of California
Davis’te Ziyaretçi Araştırmacı ve
Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.
Halen Bilkent Üniversitesi’nde eğitim ve
araştırma çalışmalarına devam etmekte
olup, bölümün Lisansüstü Programlar
Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Akademik faaliyetlerin dışında yoga,
yürüyüş, dağcılık, kaya tırmanışı ve yüzme
gibi hobileri vardır.

UZMAN GÖRÜŞÜ

“İyi bir eğitim altyapısına sahip gençler, kendilerini sadece lisans eğitimi ile sınırlı
tutmamalı; daha çok uzmanlaşma kazanmak için yüksek lisans ve doktora eğitimi
almayı da düşünmelidirler.”
karmaşık sistemlerle ilgilenir, bunlarla ilgili
süreçlerin tasarımını yapar ve bunların en
etkin ve en verimli şekilde kullanılmalarını
sağlar.
Başka bir deyişle, endüstri
mühendisliği, kısıtlı kaynakların en verimli,
etkin ve düşük maliyetle kullanılması için
süreçleri tasarlamayı ve yönetmeyi hedefler.
Tabii ki bu hedeflerin kendileri de dinamiktir;
bilim ve teknolojinin gelişimine parallel
olarak hedefler de daha üst boyutlara sıçrar.
Örneğin sürdürülebilirlik bağlamında, yeraltı
su kaynaklarının kullanımı ve paylaşımı,
sanayileşmenin arttırdığı karbon salınım
etkisinin üretim süreçlerine dahil edilmesi
gibi güncel konular ve problemler, halen
benim de içinde bulunduğum araştırma
grupları tarafından yurdumuzda ve dünyada
incelenmektedir.
Bilgi ve inovasyonun toplumların gelişmişlik
düzeyinde en ayırt edici özellik olması,
yukarıda irdelenen yaklaşımlarından dolayı
endüstri mühendisliğine daha da önemli
bir konum kazandırmaktadır. Diğer yandan,
serbest piyasa ekonomisi ve küreselleşmenin
getirdiği çetin rekabet koşullarında, ülkeler
giderek eğitime daha çok önem vermekte ve
yüksek öğrenime yapılan yatırım ve bu tür
eğitim alanların oranları artmaktadır.

ihtiyaç olacağı açıktır. Nitekim, yine OECD verilerine göre 2000 yılında OECD ülkelerinde
ortalama nufüsün yüzde biri doktora ya da benzer ileri araştırma derecesi almışken, bu oran
2010 yılında yüzde bir buçuğa çıkmıştır.
Aşağıdaki grafik ise ülkemizin yüksek öğrenim oranı olarak, OECD ülkelerinin en alt sıralarında
yer aldığını göstermektedir. Bu durum, ülkemizdeki genel anlamdaki eğitim probleminin

Chart 1 grafiğinde
1933ten bu yana
doğum yıllarına göre
ikincil (bizde liseye
karşılık) ve üçüncül
(üniversite ve üstü)
eğitim alanların
yüzdeleri OECD ülkelerinin ortalaması
olarak verilmektedir.

sadece bir yüzüdür. Ancak; burada genel eğitim sorunlarımızdan çok vurgulamak istediğim
nokta, dünyanın giderek eğitime daha çok önem verdiği ve bunun rekabette ayakta
kalabilmenin kaçınılmaz şartı olduğudur. Ülkemizde de iyi bir eğitim altyapısına sahip gençler
kendilerini sadece lisans eğitimi ile sınırlı tutmamalı, daha çok uzmanlaşma kazanmak için
yüksek lisans ve doktora eğitimi almayı da düşünmelidirler. Öğrencilerimizde ve toplumda
genel olarak, doktora yapıldığında sadece akademik hayatta kalınacağı gibi yanlış bir kanı
vardır. Doktora eğitimi sonrası çoğunluk akademik kariyere devam etse de, özellikle gelişmiş
ülkelerde üst düzey pozisyonlarda çok sayıda doktoralı eleman çalışmaktadır.

OECD’nin ‘Eduation at a Glance 2011’
raporundan bazı verilere değinmekte yarar
vardır. Aşağıdaki grafik, OECD ülkelerinde
eğitim seviyesinin zaman içinde sürekli
yükseldiğini ve örneğin 1975 doğumlu
kuşakta üniversite ve daha üst düzey eğitim
alanların oranının, 1965 doğumlu kuşağa
göre yaklaşık %30’lardan % 40’lara çıktığını
göstermektedir.
Yukarıda bahsettiğimiz
bilgiye göre; inovasyon ve kıyasıya rekabet
ortamında bu trendin devam edeceği ve
gelişmiş ülkeler kategorisine girebilmek ya
da o konumu sürdürebilmek için daha çok
sayıda ve daha çok uzmanlaşmış bireylere

Chart A1.1 grafiğinde
OECD ülkelerinde
25-34 ve 55-64
yaş kategorilerinde
üçüncül eğitim alan
nüfusun ülkelere
göre sıralaması 2009
yılı baz alınarak
verilmektedir.
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Kolej’le Dolu Bir Ömür
Erdem TULGAR ‘57
1957 yılında TED Ankara Koleji’nden
mezun oldu. 1964 yılında Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.
4 yıl avukatlık yaptıktan sonra kendi
şirketini kurdu. Spor kompleksleri
alanında uzmanlaşan bu şirkette 30
yıldır faaliyetlerine devam etmektedir.
1957 yılından itibaren Kolej’in çeşitli
kademelerinde yer almaya başladı. TED
Yönetim Kurulu Üyesi ve Onur Kurulu
üyesi olan Tulgar, TED Mezunları
Derneği’nde II. Başkan, Kolejliler
Derneği Başkanı ve 1992 – 2000 yılları
arasında Ankara Koleji Vakfı Başkanı
olarak görev aldı.

Erdem TULGAR’57

Kolejliler Spor Kulübü’nün ilk sporcuları arasında olan Erdem
Tulgar, günün birinde kuruluşunda önemli görevlerde bulunduğu
kulübün başkanı olacaktır. Büyük bir sevgi ve gururla taşıdığı
Kolej ruhuyla Kolej yönetiminin farklı kademelerinde görev yapan,
değerli katkılarını tüm Kolej ailesine armağan eden Tulgar, kıymetli
hatıralarını bizimle paylaşıyor.
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Kolej’deki ilk günümü her zaman hatırlarım.
O akşam yatakhanede köşedeki yatağımın
üzerinde oturmuş kara kara düşünürken
eski öğrencilerin yatakhanedeki eğlenceleri,
birbirlerine yaptıkları şakalar her zaman
hatırımdadır. Ben ise okuldaki ilk akşamımı
yatağımda ‘’ben buralara niye geldim’’ diye
ağlayarak geçirdim. Bu ağlama ilk ve son oldu.
Ertesi gün okul açıldı ve yatılılığın(leyliliğin)
o inanılmaz büyüsü ve dayanışma ortamı
bizleri okulumuza bağladı. İşte ben o tarihten
beri kısa süreler hariç hep Kolej’in içinde
kaldım ve Kolej’imizde birçok ilke imza
attım. Bu ilkleri kısaca sayacak olursak;1954
yılında Kolejliler Spor Kulübü’nün kuruluşu
ve kulübün ilk sporcuları arasında olmam,
okulumuza ve gençlerde Kolejliler Spor
Kulübü’ne
ilk kez basketbolda Türkiye
şampiyonluğu kazandırmamız, kulüp kız
basketbol takımlarımızın müteaddit defa
Türkiye şampiyonlukları kazanırken antrenör
olarak verdiğim uğraş, kulübün daha sonra
ise Mezunlar Derneği’nin Yüksel Caddesi’nde
ilk lokalinin açılmasındaki çabalarımız, 1963
yılında Ankara Koleji Vakfı’nın kurulmasında
arkadaşlarımızla birlikte büyük gayretimiz,
TED’ in yönetiminde zaman zaman hizmet
vermem, Kolejliler Spor Kulübü Başkanlığı
ve Ankara Koleji Vakfı Başkanlığı yapmam
Kolej’deki çok özet geçmişimi bir nebze
anlatmaya yeter diye düşünmekteyim. Şu
anda da Mezunlar Derneği Onur Kurulu Üyesi
olarak Kolej’imize hizmet etmeye devam
etmekteyim. Yukarıda belirttiğim bu ilklerin
tabiî ki en önemlilerinden birisi de 19922002 tarihleri arasındaki vakıf başkanlığım
döneminde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
Kolej’imizin miladı sayılacak olan Yumrubel
Yerleşkesi’nin planlanması ve hayata
geçirilmesi olmuştur.

Bu ara Kolej’deki öğrencilik hayatım
dahil, çeşitli zamanlarda Kolej’de yapılan
çalışmalarla ilgili anılarımı kaleme almaya
başladım. Niyetim bu sene sonunda veya en
geç 2013 yılı ilk yarısında bu anılarımı bir kitap
halinde çıkararak Kolej’imizin tarihine ışık
tutmak olacaktır.
Sizlere sporculuk dönemime ait Harp
Okulu takımı ile yapılan basketbol maçında
yaşanılan anılarımdan bahsetmek isterim.
1960 yılına girerken Kolejliler Basket
Takımı, şampiyonluklarını artık kimseye
kaptırmamaya başlamıştı. Ankara’daki en
büyük rakiplerimizden birisi de Harp Okulu
takımıydı. 1961 yılında Ankara Basket Ligi,
Kolej salonunda oynanmaktaydı. Ankara
şampiyonluğu bekleyen Harp Okulu
seyircisinin büyük tezahüratı altında maç
başladı. Biz maçı önde götürüyorduk. Bir
müddet sonra Harp Okulu seyircisi, bizim
maçı alacağımızı anlayınca bizlere karşı hoş
olmayan hareketler yapmaya başladılar. Bazı
Harp Okulu öğrencilerinin elinde ince sopalar
vardı. Topu kenardan çıkarmaya geldiğimizde
ellerindeki sopayla ayaklarımıza vuruyorlardı.
Normalinde
maçın
tehir
edilmesi
gerekmekteydi. Ama o günkü şartlar buna
müsaade etmemekteydi. Bu durumda maçı
oynadık ve çok az bir farkla maçı kaybettik.
Bizden bazı oyuncular soyunma odasına gitmiş
benimle beraber bazı oyuncular da salonun
bir köşesinde toplanmış salonun boşalmasını
üzüntü içinde bekliyorduk. Normalde
salonun alt tarafındaki soyunma odalarında
soyunurduk. Fakat bu maç için yandaki
binanın en üst katında kütüphane vardı ve
biz de orada soyunmuş ve son taktikleri
almıştık. Harp Okulu öğrencileri galibiyetlerini

kutlamaya devam edince canım sıkıldı ve
yanımdaki idareciden soyunma odasının
anahtarını isteyerek yukarı çıkmaya başladım.
O sırada Harp Okulu öğrencileri aşağıya doğru
iniyorlardı. Beni ter içinde formayla aralarında
görünce bana laf atmaya ve zaman zaman da
omuz atmaya başladılar. Bir anda yanımda
sınıf arkadaşım rahmetli Muhlis Sencer’i
gördüm. Bana ‘’Erdem aman sinirlenme,
kendine hâkim ol’’ dediğini duydum. Zaten
yapılacak başka bir şey de yoktu. Fakat
iki basamak sonra başka bir Harbiyeli’nin
bana omuz atmasına dayanamayan Muhlis,
o Harbiyeli’nin şapkasını geriye doğru
iterek ‘’ Erkeksen teke tek gelsene ‘’ dedi
ve aynı anda onlarca Harbiyeli Muhlis’in
üzerine atladı. Bunu görünce ben de hemen
Harbiyeliler’in üzerine atlayarak merdiven
sahanlığına Harbiyeliler’le birlikte indim.
Daha sonra öğrendiğim kadarıyla Muhlis o
kalabalık arasından sıyrılarak aşağıya inmiş
ve bazı arkadaşlarla beraber aşağıdaki kimya
laboratuarına sığınmışlar.
Ben sahanlığa inince arkamı duvara dayayıp,
sol elimle yüzümü kapatarak yüzüme
mümkün olduğu kadar az darbe almaya
çalıştım. Aynı zamanda da önümdeki
kalabalığa yumruk atmaya başladım. Üç beş
dakika bu şekilde boğuşurken bir teğmen
oraya gelerek beni kurtardı. Soyunma odasına
doğru giderken yukarı çıkmış olan takım
arkadaşlarımın başta Rüştü Yüce olmak
üzere ellerinde yangın hortumuyla yukarı
çıkacak olan Harbiyeliler’i beklediklerini
gördüm. Allah’tan kimse yukarıya çıkmadı.
Lavaboya giderek soğuk suyla yüzümü
yıkamaya başladığım anda formamın kan
içinde olduğunu gördüm. Hayret, yüzümde
hiçbir şey yoktu. Peki, formamdaki bu kanlar
neydi? Sebebini daha sonra anlayacaktım.
Soyunma odasına giderken aldığım anahtar
tomarı yumruğumun içinde kalmış, yumruğun
kenarından da büyük anahtarlardan biri
dışarıya çıkmış, bununla yumruk vurdukça
Harbiyeli öğrencilerin yüzünde yaralanmalara
sebep olmuştu. Bir gün sonra, askerliğini Harp
Okulu’nda yedek subay teğmen olarak yapan
Dr. Orhan Girgin’le karşılaştım. Bana ‘’Erdem,
ne yapmışsın. 8 – 10 Harbiyeli’yi makasla
yaralamışsın’’ diyince hem üzüldüm hem
de şaşırdım. O anahtar benim orada dayak
yememi önlemişti. Orhan’a da Harbiyelileri
tedavi etmek işi kalmıştı.
Sevgili Kolejliler, işte sizlere şu anda Kolej
anılarımdan birisini sunarak veda ediyorum.
Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım.

Soldan Sağa: Erdem Tulgar (Ankara Koleji Vakfı Başkanı), İbrahim Ortaç (TED Başkanı), Rüştü Yüce (TED Başkanı),
Akın Öngör (İstanbul TED Kurucusu), Ulvi Erkam, Tansel Mıhçıoğlu (Onur Kurulu Üyesi), Kaya Demirkan (TED Başkanı)
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Sezen Aksu 10.000 Genç Meşale İçin Söyledi
Sezen Aksu, Acoustic Band
Fahir Atakoğlu eşliğinde 7 Mart
2012 Çarşamba günü ATO
Congresium’da şarkılarını burslu
çocuklarımız için seslendirdi.
Konserin tüm geliri, Türk Eğitim Derneği’nin,
iyi eğitim görmüş nesiller yetiştirme hedefini
sürdürmek ve başarılı ancak maddi olanakları
yetersiz öğrencilere üniversite eğitimlerinin
sonuna kadar burs sağlamak amacıyla başlattığı
‘10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye
Kampanyası’na aktarıldı.
Siyasetin önemli isimlerinin ve Ankaralı
sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere;
Tarım Bakanı Mehdi Eker, TBMM Başkanvekili
Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gökhan Günaydın, CHP Yalova Milletvekili
Muharrem İnce, CHP Ankara Milletvekili Aylin
Nazlıaka, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Abdulkadir Aksu, AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet Necati Çetinkaya ve çok
sayıda bürokrat katıldı.

Genç İnovatif Girişimcilik Projesi
Final Fuarı Gerçekleşti
Türk Eğitim Derneği’nin yenilikçilik alanında
kültür değişimini desteklemek için başlattığı ve
Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği
desteği ile yürüttüğü “Genç İnovatif Girişimcilik
Projesi” kapsamında üretilen yeniliklerin
sergilendiği Genç İnovatif Girişimcilik Projesi
Final Fuarı’nın dördüncüsü 25 Mayıs 2012
tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Ankara
Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, Jr, ve Türk
Eğitim Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun
katılımlarıyla gerçekleştirildi.
TED Ankara Koleji İncek Kampusü’nde
düzenlenen “Genç İnovatif Girişimcilik Projesi
Final Fuarı” kapsamında 63 okuldan 315
öğrencinin kurduğu 63 sanal şirket daha önce
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üretilmemiş ve/veya üretilmiş ürün üzerinde
yaptıkları yenilikçi gelişmeleriyle yarıştı.
Arkadaş adlı sanal şirketle yarışan TED Aliağa
Koleji ve Salvator adlı sanal şirketle yarışan
Denizli Anadolu Lisesi öğrencileri birinci olarak
Amerika Birleşik Devletleri’ne gezi kazandı. Ares
adlı sanal şirketle yarışan Tekirdağ Belediyesi
Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri üçüncü,
Hayal Ortakları adlı sanal şirketle yarışan TED
Ankara Koleji öğrencileri dördüncü, Alaz adlı
sanal şirketle yarışan Gaziantep Fitnat Nuri
Tekerekoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri beşinci ve
Armadillo adlı sanal şirketle yarışan Diyarbakır
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencileri ise altıncı
oldu.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği Geleceğim Parlak, Kariyerim Mutfak”
Tam Eğitim Bursu
Projesi’nin İlk Etabı Tamamlandı
Sınavı’na 16 bin 219 Türk Eğitim Derneği ve Big Chefs iş birliği ile 21 gastronomi kültürüne ilişkin bilgiler aldılar.
Mayıs 2012 tarihinde TED Karabük Koleji’nde
başlayan “Geleceğim Parlak, Kariyerim Mutfak” TED Okulları’nda okuyan, ağırlıklı burslu
Öğrenci Katıldı
Projesinin ilk etabı tamamlandı.

Türk Eğitim Derneği “Tam Eğitim Bursu Sınavı”,
7 Nisan Cumartesi günü 34 sınav merkezinde,
757 salonda gerçekleşti. Türk Eğitim Derneği’nin
Tam Eğitim Bursu için başvuran adayların
sayısı her geçen yıl artıyor. 2007’de toplam
2505 adayın başvurduğu bursa; 2008’de 3594,
2009’da 4644, 2010’da 10536, 2011’de 13198 ve
2012’de de 16219 aday başvuruda bulundu. Son
5 yıl içinde bursa başvuruda bulunan adayların
yaklaşık 5 kat arttığı gözlemlendi.

TED Karabük Koleji,
TED Kdz. Ereğli Koleji
gerçekleştirilen proje
Big Chefs şeflerinden

Tam Eğitim Bursu Sınavı’nı kazanarak TED
ailesine katılma ve iyi bir eğitim alma şansı bulan
öğrenciler Türk toplumunun geleceğini daha
sağlam temeller üzerine inşa ederek yarınlara
umutla bakılmasında büyük bir rol üstleniyor.

“Başarı Her Yerde
Projesi”nin Yıl Sonu
Etkinliği Yapıldı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Eğitim
Derneği ve Groupama’nın ortaöğretimdeki
öğrencilerin akademik başarı seviyelerini
artırmak ve okullar arasındaki performans
farklılıklarını gidermek amacıyla birlikte
yürüttüğü “Başarı Her Yerde Projesi” devam
ediyor. Projenin yıl sonu etkinliği İstanbul Fatih
Katip Kasım İlköğretim Okulu’nda İstanbul İl Milli
Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Türk Eğitim
Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve
Groupama CEO’su Yılmaz Yıldız’ın katılımıyla
gerçekleşti.
Tüm öğrencilerin başarısının artırılması için, her
bir öğrencinin öğrenmesine odaklı yöntem ve
stratejilerin tasarlanması gerekliliğinden yola
çıkarak hazırlanan projenin yıl sonu etkinliğinde
proje çalışmaları paylaşıldı ve proje okulu
öğrencileri gösterilerini sundu.
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TED Zonguldak Koleji,
ve TED Polatlı Koleji’nde
kapsamında öğrenciler
temel mutfak eğitimi ve

öğrencilere hem teori hem de pratikte mutfağı
ana hatlarıyla tanıtarak gastronomi kültürüne
dair bilgiler vermeyi ve kariyer olarak mutfak
sanatlarını seçmek isteyen öğrencileri teşvik
etmeyi amaçlayan proje, yeni eğitim öğretim
yılında diğer TED Okulları’nda devam edecek.

KAMPÜS

19 Mayıs Görkemli 80. Yılda 20. Kültür ve
Bir Törenle Kutlandı Sanat Günleri
Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs sabahı TED Ankara Koleji
İncek Stadyumu’nda düzenlenen görkemli bir törenle kutlandı. Törende
gençliğe seslenen TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürü Sevinç Atabay,
zaman zaman alkışlarla bölünen konuşmasında “Cumhuriyet demokrasi
demektir. Demokrasinin temeli ise laikliktir. 19 Mayıs’ın spor bayramından
öte olduğunu, Cumhuriyet’in ve laikliğin korunmasının sizlere emanet
edildiğini asla unutmayın, çünkü siz Kolejlisiniz. Kolejli olmak Cumhuriyet’e
ve Atamızın ilkelerine bağlı kalmaktır. Gözün arkada kalmasın Atam, Türk
Eğitim Derneği Okulları ve Ankara Koleji yaşadıkça Türkiye Cumhuriyeti de
yaşayacaktır” dedi.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’nın geleneksel “Kültür ve Sanat Günleri”,
21-31 Mayıs 2012 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kültür ve Sanat
Günleri’nin açılışı, 21 Mayıs Salı günü TED Ankara Koleji velilerinin de
katılımıyla II. Kademe Kolej Sokağı’nda yapıldı. Anaokulu öğrencilerinin
birbirinden güzel danslarıyla başlayan açılış programı, Canan Torun
yönetimindeki Yaylı Sazlar Orkestrası’nın konseri ile sürdü. 80. yılında
20. Kültür ve Sanat Günleri’ni gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu
yaşayan TED Ankara Koleji’nde sanat rüzgarı, okulun tüm koridorlarını
sardı. Anaokulu, ilköğretim ve lise öğrencilerinin resim sergileri, okul
binalarında bir hafta süreyle ziyarete açıldıktan sonra 26 Mayıs’ta ATO
Congresium’da sergilendi.

Spor ve dans gösterileriyle renklenen kutlama programında anaokulu,
ilköğretim ve lise öğrencileri görev aldı. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
okundu ve Gençliğin Ata’ya cevabı bir kez daha dile getirildi. Anaokulu
öğrencilerinden oluşan Horon Grubu, İlköğretim Step Grubu ve Lise
Dans Grupları beğeniyle izlenen gösterilerini sundu. Anaokulu ve lise
öğrencilerinin trombolin gösterisi de heyecanla izlendi. Lise flama, bayrak
ve pankart grubu, 10. Yıl Marşı eşliğinde sahaya yerleşerek, Türk bayrağını
simgeleyen ay-yıldızı oluşturduktan sonra stada K. Atatürk imzasını attılar.
Tören, Okul Bandosunun çaldığı marşlar ve Kolej Marşı ile son buldu.

Etkinlikler kapsamında anaokulu ve lise öğrencileri, k12 bütünlüğü
içinde canlı performanslar sergilediler. 22 Mayıs’ta Kolej Sokağı’nda
Portre Çalışması yapan öğrenciler, 23 Mayıs’ta ise davullarla
“Doğaçlama Ritm Çalışması”nı gerçekleştirdiler. “Spor Etkinlikleri ve
Oyunlarımız” başlığı altında düzenlenen organizasyonda ise anaokulu
öğrencileri, 24 Mayıs’ta stadyumda spor etkinlikleri gerçekleştirerek,
oyunlar oynadılar, ODTÜ İzcilik Kulübü’nden ve okulumuzun mezunu
eski izcilerden çadır kurmayı öğrendiler.
İlköğretim öğrencilerinin hazırladığı “Müzik Gecesi” 22 Mayıs’ta, II.
Kademe öğrencilerinin hazırladığı “Bir Yaman Türküdür Çanakkale” film
gösterimi 24 Mayıs’ta, lise öğrencilerinin hazırladığı “Müzikli Gösteri” ise
30 Mayıs’ta I. Kademe Amfi Tiyatro’da sahnelendi. Müzik Gecesi’nde
TED Ankara Koleji müzik öğretmenleri Canan Torun yönetimindeki Yaylı
Sazlar Orkestrası, Yaşam Akkol yönetimindeki melodika, flüt ve ritm
çalgıları grubu, Burcu Ünal yönetimindeki Disney Korosu ve Bremen
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Mızıkacıları Grubu velilere müzik ziyafeti sundular. Müzik öğretmenleri
Serdar Dilekcan ve Gözde Yamanok’la birlikte lise öğrencilerinin hazırladığı
Müzikli Gösteri’de Lise Kısmı Orkestrası, popüler eserlerle film müziklerinden
seçmeler sundu. Lise Çoksesli Korosu da velilerimize türkülerden,
müzikallere geniş bir yelpazede müzik ziyafeti verdi.
26 Mayıs 2012 Cumartesi günü ATO Congresium’da öğrenci, veli ve
mezunlardan oluşan kalabalık bir davetli grubunun katılımıyla düzenlenen
“80. Yıl Sanat Gecesi” ise Kültür ve Sanat Günleri’ne damgasını vurdu. Sanat
Gecesi’nin programında Anaokulu Mini Koro, İlköğretim II. Kademe Folklor,
Dans Grupları ve Senfonik Nefesli Sazlar Orkestrası, Lise Dans Grubu, TED
Senfoni Orkestrası eşliğinde 80. Yıl Oratoryosu yer aldı. Öğrencilerimiz
yetenekleriyle izleyenleri hayran bıraktı. Gecenin sonunda Sanat Gecesi’nde
görev alan tüm öğrenci ve eğitmenler ayakta alkışlandı.

TED Ankara Koleji
TÜBİTAK’ta Bölge
Birincisi Oldu
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Bilim İnsanı Yetiştirme Programı
öğrencileri, 23 Mart 2012 tarihinde sonuçlanan “TÜBİTAK Ortaöğretim
Kurumları Proje Yarışması Bölge Birinciliği”nde, Kimya ve Biyoloji
dalında birinci oldu.

20. Kültür ve Sanat Günleri, Müzik Öğretmenleri Aydan Yılmazlar, Nejdet
Çelik ve Soner Öztaşkın’ın hazırladığı Müzik ve Dans Gösterisi ile son buldu. 31
Mayıs’ta düzenlenen gecede II. Kademe öğrencilerinden oluşan dans grupları
ve halk oyunları ekibi gösterilerini sundu, koro ve orkestra da konser verdi.
TED Ankara Koleji öğrencileri, ortaya koydukları birbirinden güzel eserlerle
sanatın, eğitim ve uygarlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kere daha
vurgulayarak, TED Ankara Kolejli olmanın haklı gururunu yaşadılar ve
yaşattılar.

Kimya dalında “Eğlenerek Kimya Eğitimi” adlı proje, 11. sınıf öğrencileri
Demir Berke Tulunoğlu ve Recep Fırat Çekinel’e bölge birinciliğini
getirirken, Canberk Kızılkaya’nın hazırladığı “Östrojen Hormonunun
Poecilia Reticulata Balıkları Üzerindeki Etkileri” adlı proje bölge
birinciliğinin yanı sıra kamuoyunda da yankı buldu. Atıklardan doğaya
karışan kimyasalların, canlıların vücudunda dişi cinsel hormonu
östrojeni taklit ettiği bilgisinden yola çıkarak projesini hazırlayan
Kızılkaya, üç deney yaptı. Birinci gruptaki erkek lepistes balıklarına
altı hafta boyunca doğum kontrol hapı ile östrojen hormonu veren,
ikinci grubu nehirler ve okyanuslara dökülen kimyasal atıkla besleyen,
üçüncü grubu ise plastik atıkları kaynatarak elde ettiği özütle besleyen
Kızılkaya, her üç deneyde de erkek balıkların dişi görünümüne
büründüğünü tespit etti.
Kimya dalındaki projeye Lise Kısmı Kimya Öğretmeni Hatice Şengönül,
biyoloji dalındaki projeye ise Lise Kısmı Biyoloji Öğretmeni Demet İzgü
danışmanlık yaptı.
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Bilim Şenliği’nde Projeler Yarıştı
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu
Bilim Şenliği, 29-30 Mart 2012 tarihlerinde
gerçekleştirildi. Bilim Şenliği’nde fen dalında;
7 deneysel, 47 görsel etkinlik projesi, sosyal
bilgiler dalında; 25 görsel etkinlik projesi,
teknoloji tasarım dalında ise 3 proje sergilendi.
Jürinin değerlendirmesinin ardından başarılı
bulunan projeler, 30 Mart Cuma günü Kolej
Sokağı’nda düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Yeşil Bayraklı Anaokulu
Eko Okullar üyesi olan TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu, ikinci kez yeşil bayrak almaya hak
kazandı. Eko Okullar, öğrencilerde çevre bilinci oluşturmak, çevreye karşı daha duyarlı bir nesil
yetiştirmek amacıyla dünya çapında 50 üye ülke ve binlerce okul ve milyonlarca öğrenciyle katılımı
sağlanan bir programdır.
Eko Okullar programında her iki yılda bir farklı çevre konuları ele alınmaktadır. İki eğitim yılı boyunca
su temasıyla başlayan, çevre, çöp, atık, geri dönüşüm, biyolojik çeşitlilik, nesli tükenen hayvanlar,
küresel ısınma, ormanlar gibi yan konulara da yer verilen eylem planları gerçekleştiren TED Ankara
Koleji Vakfı Özel Anaokulu, 2 Haziran 2012 tarihinde Cer Modern’de yeşil bayrak aldı.
Anaokulunun başvurusu, TURÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) yetkilileri tarafından incelenerek
“Yeşil Bayrak” kriterlerine uygun bir eğitim programı izlendiği, bu kriterlerin öğrenciler tarafından
uygulanmış, benimsenmiş ve içselleştirilmiş olduğu görüldü.

Gençler Matematikte Yarıştı
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu
ve Lise Kısmı, 5 Mayıs 2012 tarihinde matematik
temalı iki yarışmaya ev sahipliği yaptı.
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlköğretim Okulu
Matematik Zümresi ve Program Ölçme ve
Değerlendirme Birimi tarafından TED Okulları
arasında düzenlenen “Benim Gözümden
Matematik” belgesel yarışmasına, TED Ankara
Koleji yirmi dört, Konya Ereğli yedi, Samsun
beş, Bursa ve Polatlı üç, Aliağa ve İstanbul iki,
Gaziantep, Kayseri, Antalya ve Isparta Kolejleri
bir belgesel ile katıldı. Yarışmanın ödülleri aday
okulların katılımıyla 5 Mayıs Cumartesi günü,
İncek Kampüsü amfi tiyatroda düzenlenen
törenle verildi. Yarışmada, Jüri Özel Ödülü
“Remzi ve Haydar ile Elde Var Matematik”
filmiyle TED Konya Ereğli Koleji’nin olurken,
“Matematik Her Yerde” belgeseliyle TED Isparta
Koleji birinci, “Matematik Kitaplarının Serüveni”
belgeseliyle TED Ankara Koleji ikinci, “Math in
the Pool” belgeseliyle TED Bursa Koleji üçüncü
oldu.

Öte yandan aynı gün TED Ankara Koleji Vakfı
Özel Lisesi’nde gerçekleştirilen “2. Ankara Liseler
Arası Matematik Günleri”nde ise liseliler yarıştı.
Yarışmaya Ankara il ve ilçelerinde bulunan 16
liseden, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde toplam 64
öğrenci katıldı.
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Yarışmanın etapları lise spor salonunda
gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yapılan
bireysel ve takım yarışmalarının ardından
öğleden sonra karışık gruplar yarışması
düzenlendi. Yarışmada bireysel etapta; Ankara
Atatürk Lisesi’nden Burak Anıl Güler birinci,
Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu
Lisesi’nden Görkem Arpacı ikinci olurken,
Ankara Pursaklar Fen Lisesi’nden Talha Üstüntaş
üçüncü oldu. Takım yarışmasında ise birinci
Beypazarı Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu
Lisesi olurken, ikinci Polatlı Anadolu Lisesi,
üçüncü Kırkkonaklar Anadolu Lisesi oldu.

SPOR

Sezonu Şampiyonluklarla Sonlandırdık
Bu sezon 1.Lig’de mücadele eden A Kadın Basketbol takımımız, ligi 10. sırada tamamlarken, EuroCup
Women’daki mücadelesinde ise çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermiştir.
A Kadın Voleybol takımımız yer aldığı 1.Lig’de başarılı bir sezon geçirerek ligi 5. sırada tamamlayarak
önümüzdeki sezon lig mücadelesinin yanı sıra Avrupa Kupası’nda ülkemizi ve kulübümüzü temsil
etme hakkı kazanmıştır.
Aroma Voleybol Erkekler 2. Ligi’ni grubunda ilk sırada, yarı final ve final müsabakalarını da yenilgisiz
lider tamamlayan A Erkek Voleybol Takımı’mız Şampiyon olarak 1.Lig’e yükseldi.

Takımın başarısından ötürü gurur duyduğunu belirten Kulüp Başkanı Önder Bülbüloğlu
sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sezon 1.Lig’i kıl payı kaçıran takımımız bu sezon
sergilediği başarı ile hak ettiği yere ulaştı. Camiamızı mutlu eden bu şampiyonluk için
teknik kadro ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının 1.Lig’de de devam edeceğine
inanıyorum.”
Takım antrenörü Osman Çarkçı ise yoğun geçen sezon sonunda şampiyon olduklarını
belirtirken, “Sene başında takım olarak hedefimize kilitlendik ve bu doğrultuda
çalışmalarımızı sürdürerek şampiyonluğa ulaştık. Başta Başkanımız Önder Bülbüloğlu,
Şube Sorumlumuz Nevres Aydoğan ve tüm yönetim kurulu üyelerimize bizlere verdikleri
destekten ötürü teşekkür ederim. Sezon başından son maça kadar azmini sahaya
yansıtan sporcularımı kutluyorum. Şampiyonluğumuz TED Ankara Kolejliler camiasına
hayırlı olsun” dedi.
A Erkek Basketbol takımımız yer aldığı 2.Lig’de normal sezonu 2.sırada tamamlarken play-off maçlarında
aldığı galibiyetlerle Beko Basketbol Ligi’ne yükseldi. Takımımız ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor
arasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Basketbol 2.Lig’i şampiyonluk maçını da kazanan
takımımız 2011-2012 sezonunu Şampiyon olarak tamamladı.
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Şampiyonluk kupasını müzesine götüren
takımımız, bu coşkuyu Kulüp Başkanı Önder
Bülbülbüloğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
taraftarlarla kutladı. Büyük gurur yaşadıklarını
ifade eden Başkan Bülbüloğlu şöyle konuştu:
“Önce 1. Lig hedefimizi gerçekleştiren ve
sonra da sezonu şampiyonlukla noktalayarak
camiamıza bu mutluluğu yaşatan teknik ekip
ve sporcuları ayrı ayrı tebrik ediyorum. 3 yıllık
aradan sonra 1. Lig’de yeniden varız demek
gerçekten çok güzel. Uzun ve zorlu bir sezon
maratonunu hedeflediğimiz şekilde bitirdik ve
Kolejliler yeniden hak ettiği yeri buldu.

Yaz Okulu
Kayıtları Başladı
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından her
yıl düzenlenen 5-14 yaş arası çocuklara yönelik
Yaz Okulu bu sene 11 Haziran’da başlayacak ve 3
dönem halinde yapılacaktır.
Dönemler:
1. Dönem : 11 Haziran – 29 Haziran
2. Dönem : 2 Temmuz - 20 Temmuz
3. Dönem : 23 Temmuz – 10 Ağustos

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi
Türk sporunun üç güçlü kulübünden sonra
Kulübümüz de basketbol ve voleybolda 4
takımla 1.Lig’de yer alan 4. kulüp olacak ve
bundan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz.”
Takım antrenörü Murat Özyer ise kendileri adına
güzel geçen sezonu kupayla tamamladıkları için
mutlu olduklarını belirtti.
Özyer sözlerine şöyle devam etti: “Bu takımı
bir araya getirmek hem maddi açıdan hem de
kimya olarak kolay bir şey değildi. Bu anlamda
başkanımız Sayın Önder Bülbüloğlu’nun
bu başarının en büyük paydası olduğunu
düşünüyorum ve devamında da Yönetim
Kurulumuzun. 6000 kişilik bir okulumuz var
ve mezunlarımız bizdeki ateşi görüp meşaleyi
daha da canlı yakmaya gayret ettiler ve bize
de hangi forma için savaşmamız gerektiğini
hissettirdiler. Okulumuza ve mezunlarımıza çok
teşekkür ediyorum. Teknik ve idari ekibimiz bir
elin parmakları gibiydi ve son zamanlarda bir
yumruk olduk, onlara da keyifli çalışma alanları
yarattıkları için kendi adıma teşekkür ediyorum.
Başkanımızdan sonraki en büyük payda
oyuncularımın, çünkü ayakları, elleri, burunları
kırıldı ve sezona sakatlık anlamında kötü bir
başlangıç yaptık. Ama sezonun sonunda hepsi
ayaktaydı ve 1 dakika da olsa o formanın
hakkını vermek için sahadaydılar. Hepsini
gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum.
Şampiyonluğumuz Kolejliler’e armağan olsun.”

TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ
Söğütözü Cad. No: 43 Blok: 3 Söğütözü ANKARA
Tel: (312) 220 30 35 Faks: (312) 220 03 66
www.kolejliler.com info@kolejliler.com
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

TIP LABORATUVARLARI VE
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MER.

BEST OTEL TURİZM A.Ş.
Atatürk Bulvarı No: 195
Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 467 08 80 - 0312 468 11 22
www.besthotel.com.tr

%50

%50

Cinnah Cad.No: 36 Çankaya
Tunalı Hilmi Cad.N0: 94/6 Kavaklıdere
Kennedy Cad.No: 101/9-10 GOP
ANKARA T. 0312 468 70 45 www.dengetip.com

%40

HOTEL ETAP MOLA ANKARA

%40

İzmir Cad.No:27 Kızılay/ANKARA
T. 0312 424 18 18 www.hoteletapmola.com.tr

HARUN ŞAHİN MEN
HAIRDESIGN
Satış Ürünleri Hariç

%30

Simon Bolivar Cad. Abidindaver Sok. No: 41/B
Yıldız/ANKARA T. 0312 439 09 52

İNTEGRA TIBBİ
GÖRÜNTÜLEME
MERKEZİ

%30

Tahran Cad. No: 38 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 466 59 61 www.integramr.com

MTY DİZAYNAKRİLİK TEZGAH

%25

Samsun Devlet Yolu Dutluk Mah.
No: 28 Mamak/ANKARA
T. 0312 369 02 15 www.mtydizayn.com

%25

SPICE HOTEL
İskele Mevkii Belek/ANTALYA
T. 0242 715 35 35 www.spice.com.tr

ROZE BY WINEHOUSE
RESTAURANT&BAR

%25

Alacaatlı Cad. Terra Sitesi No: 1 Çayyolu/ANKARA
T. 0312 238 19 01 www.winehouse-ankara.com

WALL STREET INSTITUDE
DİL OKULU
Atatürk Bulvarı GAMA İş Merkezi
No: 97 Kat: 1 Kızılay/ANKARA
T. 0312 419 66 80 www.wsi.com.tr

4.Cad. (Rabindranath Tadore Cad.) No:15/B Yıldız/ANKARA
T. 0312 441 66 00 www.ankaraendomer.com

MEDLAB AİLE DOKTORLUĞU
TANI VE CHECK-UP MERKEZİ

%20

İran Cad. No: 13/13 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 467 19 54 www.medlab.com.tr

%20

Bestekar Sok. No: 32 06680 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 419 18 44 www.tba.org.tr

ÖZEL BÜTÜNSEL SAĞLIK MERKEZİ
Este Lazer Ankara dönüşüm
sonrası Özel Bütünsel Sağlık
Merkezi olarak değişmiştir.

LA VIE ESTETİK LAZER
GÜZELLİK MERKEZİ

%20

ŞAFAK PERDE ÇEYİZ EV TEKSTİL

Buğday Sokak No: 2/10 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 467 12 48

İLKYAZ ÇİÇEKÇİLİK
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%15

Kuveyt Cad. No: 7/C Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 426 03 06 www.ilkyaz.com.tr

%20

Arjantin Cad. No: 17/8 GOP/ANKARA
T. 0312 467 26 26 www.butunselsaglik.com

%20

Reşit Galip Cad. No: 53/A GOP/ANKARA
T. 0312 437 39 79 www.safakperde.com

%25

TÜRK-İNGİLİZ
KÜLTÜR DERNEĞİ

ÖZEL ANKARA ENDOMER
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ MERKEZİ

%20

Ulus Sanayi Cad. No: 5/B Ulus/ANKARA
T. 0312 324 61 11 www.hotelyeni.com

Dr. MELTEM ÖZEN
MYLAB TANI MERKEZİ

%40

ÖZEL ARTE HEKİMKÖY TIP MERKEZİ
10. Cad. No: 61 06810 Çayyolu/ANKARA
T. 0312 236 10 01 www.artesaglik.com

ÖZEL LONICERA
POLİKLİNİĞİ

%15

Çankaya Cad. No: 2/2 Çankaya/ANKARA
T. 0312 438 93 42 www.loniceraklinik.com

90
90

%40

YENİ OTEL

Tunus Cad. No: 79/3 Kat: 1 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 468 68 95 www.mylab.com.tr

ERBAZLAR MOBİLYA
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%30

Koçak Sok. No: 30 Siteler/ANKARA T. 0312 349 19 19
www.erbaline.com.tr www.erbazlar.com.tr

STALU BOUTIQUE HOTEL

%25

Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları ÇANAKKALE
T. 0286 752 51 50 www.stalu.com.tr

DENT ORAN
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
POLİKLİNİĞİ

%20

Türk Japon Vakfi Ferit Recai
Ertuğrul Cad. No:2/H Oran/ANKARA
T. 0312 490 03 00 www.dentoran.com

VIRGIN CLUB
BODRUM

%20

Haremtan Sok. Değirmen Burnu Mevkii No: 1
Bardakçı Bodrum/MUĞLA T. 0252 316 61 00
www.virginbodrum.com

ÖZEL İLGİ LABORATUVARLAR
GRUBU VE TANI MERKEZİ

MUAYENE %20
TETKİK %30

Koza Sok. No: 47/6-8 06700 GOP/ANKARA
T. 0312 442 13 00 www.ilgisaglik.com.tr

LVZZ OTEL

%15
Yokuşbaşı Mah. Akdeniz Cad.No:4 Bodrum/MUĞLA
T. 0252 313 30 00 www.lvzz.hotel.com

KIRMIZI ROUGE RESTORAN

%15

Arcadium AVM Teras Katı Çayyolu/ANKARA
T. 0312 241 66 67 www.kirmizirouge.com

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%10

LADY MED
MUAYENE, TETKİK, GENEL AMELİYATLAR
%15, LAZER AMELİYAT %10
Tunus Cad. No: 28 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 416 70 00 www.dunyagoz.com

Bilkent Plaza A3 Blok A Girişi 2. Kat No: 23
Bilkent/ANKARA T. 0312 266 20 60
www.ladymed.net

DÜET ET BALIK EMEK

%10

Emek 4.Cad. No: 159 Bahçelievler/ANKARA
T. 0312 222 99 33 www.duetrestaurant.com
duetetbalik@gmail.com

CAFE KAHVE

Uğur Mumcu Cad. No: 12 GOP/ANKARA
T. 0312 446 20 51

FORA APART OTEL-DATÇA

HOTEL İÇKALE

%10

GMK Bulvarı No: 89 Maltepe/ANKARA
T. 0312 231 77 10 www.hotelickale.com

%10

Filistin Cad. No: 9/7 GOP/ANKARA
T. 0312 466 79 14 www.gelinlikankara.info

ALİYE-ALINE WEDDING
Filistin Cad. 6/2 GOP/ANKARA
T. 0312 437 20 70 www.aliye.com.tr

CİVAŞ KLİNİK MARMARAMED SAĞLIK ESTETİK

%10

Uğur Mumcu Caddesi No: 61/6 GOP/ANKARA
T. 0312 437 07 37 www.civasklinik.com

me&designers

Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme/İZMİR
T. 0232 724 83 27 www.ladinotel.com.tr

SOLOMUSIC ANKARA
GİTAR VE AKSESUARLARI

%8

Bayındır 1 Sok. No: 27/36 Kızılay/ANKARA
T. 0312 433 38 76 www.solomusicankara.com

7 RENK SİGORTA

%25, 2 DERS
ÜCRETSİZ
SUNA KORAT MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ

Arjantin Cad. No: 17/7 Kavaklıdere/ANKARA
T. 0312 468 91 31 www.sunakarat.com

%10

KA ERGUN HALI
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

%10

Bülbülderesi Cad. No: 38/A K.Esat/ANKARA
T. 0312 425 52 98 www.ergunhali.com

İŞÇİLİK %15
PARÇA %7
ESKİHİSAR SATIŞ VE SERVİS A.Ş. YAĞ %7
Havaalanı Yolu 7.Km Yunus Emre Cad. No: 1
06145 Pursaklar/ANKARA T. 0312 328 99 77

%5

İlkbahar Mah. 596. Sok. No: 55/A Yıldız/ANKARA
T. 0312 490 13 15-16 www.7renksigorta.com
PEŞİN FİYATINA 6-7 TAKSİT

%10

Filistin Cad. Kader Sokak No: 4/5 GOP/ANKARA
T. 0312 467 55 67 www.meanddesigners.com

ÇEŞME LADİN OTEL

TEMMUZ VE AĞUSTOS %10
DİĞER AYLAR %15

%10-15

Üsküp Cad. No: 35 Zemin Kat Çankaya/ANKARA
T. 0312 428 39 55

PET HOSPITAL

KALLLİ MAKİNA
MADENCİLİK TUR.
İNŞ.GIDA İTH.İHR.
LTD.ŞTİ.

%5

Arı San. Sitesi 1472. Sok. No: 99 İvogsan Ostim/
ANKARA T. 0312 394 07 74 www.kallimakina.com.tr

DENİZ ATLANTA HOTEL ANKARA

STD SNG ODA BB 100TL,
STD DBL ODA BB 140TL,
Necatibey Cad. No: 28 STD TRP ODA BB 170TL,
CRN SNG ODA BB 80TL,
Kızılay/ANKARA
CRN DBL ODA BB 110TL,
T. 0312 232 58 00
www.otelatlanta.com FİYATLAR ÜZERİNDEN %30
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%10

GOP: Koza Sok.No:125/1 GOP/ANKARA
T. 0312 446 50 65
Ümitköy: 2432.Cad. Nu:51 Ümitköy/ANKARA
T. 0312 235 79 70
www.pethospital.com.tr

%10

MOE by BEYAZ BUTİK

%10

Ali Osman Çetiner Cad. No: 11 Kumluk Plajı
Datça/MUĞLA T. 0252 712 48 00 www.otelfora.com

%10

MEDYA SANAT GALERİSİ

GEN-ART KADIN SAĞLIĞI TÜP BEBEK VE
ÜREME BİYOTEKNOLOJİ MERKEZİ

Cinnah Cad. No: 47/A Çankaya/ANKARA
T. 0312 442 68 84 www.genart.com.tr

FONDİ COLOR FOTOĞRAF
VE VİDEO SERVİSİ

%10

Selanik Cad. No: 65/1 Kızılay/ANKARA
T. 0312 418 52 61

%10

BL AND GROUP İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Demirhendek Cad. No: 48/1-2 Siteler/ANKARA
T. 0312 353 55 88 www.blandgroup.com.tr

CAN STEA SİG.ARA.HİZ.LTD.ŞTİ.

%5-10

PEŞİN
ÖDEMELERDE

Rabindranath Tagore Cad. (4.Cad.) No: 17/3
Yıldız Çankaya/ANKARA T. 0312 439 65 06
www.canstea.com.tr

%5

ANADOLU SİGORTA - KEMAL İNAL
SİGORTA VE ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ.

Mithatpaşa Cad. İnal İşhanı No: 31/26
Kızılay/ANKARA T. 0312 433 45 00
ARMADOR
DANIŞMANLIK
MAK. LTD. ŞTİ.

ELMAS
UÇLARDA %3
EKİPMAN %5

Esat Cad. No: 35/5 06660 Çankaya/ANKARA
T. 0312 424 04 09 www.armador.com.tr
PREFİ PREFABRİK
YAPI END. BİLİŞİM
VE TİC. LTD. ŞTİ.

%1

İstanbul Yolu 30.Km Sarayköy Kazan/ANKARA
T. 0312 815 49 79 www.prefi.com.tr

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Giriş ve Yıllık Aidat Miktarları
Dernek Üyeliği için Gerekenler
1. Üyelik Başvuru Formu
2. 2 Adet Fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat ödendiğini gösterir belge *
* Ödeme Seçenekleri
2011 YILI

GİRİŞ AİDATI

YENİ MEZUN

YILLIK AİDAT

1.- TL. *

50.- TL.

25 YAŞINA KADAR

90.- TL.

50.- TL.

25 YAŞ ÜZERİ MEZUN

90.- TL.

100.- TL.

* 2011 yılı mezunları Haziran 2012’ye kadar başvurmaları halinde faydalanabileceklerdir.

Mevcut Üye Aidatları
2011 YILI

YILLIK AİDAT

18 - 25 YAŞ ARASI ÜYE

50.- TL.

25 YAŞ ÜZERİ ÜYE

100.- TL.

40 YIL ÜZERİ ÜYE

1.- TL.

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

Üye Aidat borcu nedeniyle Dernek ile ilişkisi kesilenlerden, yeniden Dernek üyesi olmak isteyenlerin,
geçmiş yıllara ait birikmiş üye aidat borçları kredi kartı talimatı ile 12 (on iki) taksitte tahsil edilir.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
Taşpınar Mah. 2800 Cad. No:5 06830 Gölbaşı Ankara
Tel: 444 0 958 Gsm: 444 0 958 Faks: 0(312) 418 74 41
www.kolej.org - uyelik@kolej.org
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KAYBETTİKLERİMİZ

Hatice Emel (ÖZYURT)
EVCİMEN’75
1975 yılında okulumuz lise
bölümünden mezun olup çok sevdiği
okuluna Atatürkçü yeni nesiller
yetiştirmek üzere 5.11.1979 yılında 2.
kademede İngilizce öğretmeni olarak
çalışmaya başlamıştır. 31.08.2010
tarihinde emekli olana kadar büyük
bir özveri ve başarıyla görevini
sürdüren Sevgili Emel öğretmenimizi
saygıyla anıyoruz.

Sabire Hilkat ARAL
1958-1962 yılları arasında okulumuzda
İngilizce öğretmenliği yapmış
olan Sabire Hilkat Aral’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Sevgi DENİZALP’57

Şaban KARAMANCI’60

1957 mezunlarımızdan Sayın
Sevgi Denizalp’i kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Sayın
Şaban Karamancı’yı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Meltem TAYGA’74

Figen ÖZKINAY’82

1974 mezunlarımızdan Sayın
Meltem Tayga’yı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı
dileriz.

1982 mezunlarımızdan Sayın
Figen Özkınay’ı kaybettik.
Kendisine Allah’tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Veli Ömür FİLİBELİGİL’66
1966 mezunlarımızdan Sayın Veli
Filibeligil’i kaybettik. Kendisine
Allah’tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.
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KAYBETTİKLERİMİZ

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
ONUR KURULU ÜYESİ

Gülseren Sevgi (ÇELİKSOY) ORHON
Gülseren Sevgi Orhon 20.02.1932’de Samsun’da doğdu.
1946 yılında Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Lisesi orta
kısmı, 1949’da Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Lisesi’nden
mezun oldu. 1953 yılında Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi’ni
bitirdi.
22.10.1973-31.07.1987 yılları arasında TED Ankara Koleji
Vakfı Özel Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olarak görev
yaptı. TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği’nde yönetim
kurulu üyeliği ve onur kurulu üyeliği yapmıştır.
Değerli öğretmenimiz Gülseren Sevgi Orhon’u
kaybetmenin acısı içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet,
ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği
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