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BAŞKAN’DAN MESAJ

Sevgili Kolejli dostlarım,

Dergimizin yayın hazırlıkları nedeniyle biraz gecikerek de olsa 
kocaman bir Merhaba hepinize..!

Bir yaz daha bitti. Yenilikler yaşadık, değişimlere tanık olduk.  
Toplum olarak tarihi ve hassas bir dönemi de yaşamaya devam 
ediyoruz.

Öncelikli olarak Yönetim Kurulu’muzdaki görev değişikliğinden 
başlamalıyım. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve tüm TED 
camiasında uzun yıllar etkin görevler üstlenmiş ve başarıyla bu 
görevleri yürütmüş olan Başkanımız Kutluhan OLCAY görevinden 
ayrıldı ve bayrağı bize devretti.  Kendisine başarılı hizmetleri ve 
verdiği katkı için Yönetim Kurulumuz ve tüm Kolejliler adına 
teşekkür ediyorum. Eminim ki kendisi TED ailesine her anlamdaki 
katkılarını sürdürecektir. 

Kutluhan Başkan’dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine ise 
yedek adaylarda ilk sırada yer alan genç kardeşlerimden Ecehan 
SAKARYA  (99) göreve başladı. Kendisine hoşgeldiniz diyor, 
başarılar diliyorum.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak hepimizin gözbebeği 
olan kolejIN tesisimiz, bu yaz Kolejliler  ve misafirlerinin önceki 
dönemlere göre çok daha yoğun ilgisi ve beğenisiyle karşılaştı. 
Bunu aslında bekliyorduk çünkü başta tesis müdürümüz olmak 
üzere kadromuzda yaptığımız değişiklikler ve yeniliklerin 
takdir edileceğini umuyorduk. Bundan sonra kış ya da yaz 
ayrımı yapmadan kolejIN daha da güzelleşecek, sizlerin ilgi ve 
beğenisini daha da çok kazanacak buna inanıyorum.

Ancak ne yazık ki ülkemizde her bir gün yeni yeni acı haberler 
alıyoruz. Her bir gün bir başka yerden bir şehit haberiyle içimize 

bir kez daha ateş düşüyor. Bu vesileyle terörün her türlüsünü bir kez daha lanetliyor, şehitlerimiz ve hayatını kaybeden sivillerin 
ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaşanan bu üzücü ortam nedeniyle kolejIN etkinliklerimizde de gerekli duyarlılık ve duruşu 
kurumsal olarak da ortaya koymaya özen gösteriyoruz.

Sevgili büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim..

Gerek ülkemizin ve gerekse tüm Kolejlilerin en çok ihtiyaç duyduğu şey birlik ve beraberliğimizin artması. Bunun en önemli zemini 
ise TED Ankara Koleji Mezunları Derneği.  Bu çerçevede söz verdiğimiz çok önemli iki faaliyet önümüzdeki günlerin ve 2016 yılının 
önemli konusu olacak .

Bunlardan birisi  Tüzük Değişikliği Genel Kurulu. Değişiklik önerileri bizlere ulaştı. Yakın bir zamanda son kez hatırlatma amaçlı 
duyuru yaparak varsa başka önerileri de toplayıp, kurduğumuz Tüzük Değişikliği Komisyonuna ileteceğiz. Komisyonda kimlerin yer 
aldığını da umuyorum ki Kasım ayı içinde netleştirmiş  olacağız. Ardından komisyon kendi çalışma takvimini oluşturup bize hedef 
bir tarih verecek ve 2016 yılının ilk aylarında sözümüzü yerine getirmiş olacağız.

Diğer önemli proje ise “Dönem Gönüllüleri” projesi. Bu projenin de altyapısı tamamlandı. Sağlıklı ve çok uzun yıllar boyunca 
görevde olan her yönetimin de sıkıntı yaşamayacağı bir işleyiş planlaması yapıyoruz. Bu planlamanın tamamlanmasından sonra 
proje işlemeye başlayacak.  Böylece derneğimiz üyesi olsun ya da olmasın her Kolej mezununun hem diğer mezunlarla iletişimi 
kolaylaşacak hem de dernek çalışmalarımız çok daha fazla kişiye çok daha hızlı olarak ulaşabiliyor hale gelecek.  Ancak tabii ki TED 
Ankara Koleji Mezunları Derneği üyesi olmanın yaratacağı ayrıcalıklar, avantajlar ve haklı gurur da  artarak sürecek.

Söz konusu iki büyük projenin dışında sürmekte olan projelerimize ek olarak bir çok başka projemiz de önümüzdeki günlerde 
hayata geçmeye başlayacak.  Bunların her biriyle ilgili haberler ve gelişmeleri sizlerle daha da yoğun olarak paylaşacağız.

Bizlere olan güveniniz ve desteğinizi hep hissettik. Eminim ki başta önemli projelerimiz olmak üzere tüm etkinliklerimize katılım, 
katkı, önerileriniz ve varsa uyarılarınız da olacak. Bizler de sizlere elimizden gelen her yolla daha iyi hizmet üretme sözümüzü yerine 
getirmeye devam edeceğiz.

Güzel günleri paylaşmak dileğiyle...

A. Haşmet Kasapoğlu’79
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı
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SÖZ SİZDE

Akılla bir konuşmam oldu… 
“bu kekre dünyada yazık geçit yok aşka
bir şey yok paylaşacak acıdan başka”
Metin Altıok

Üç yaşında obua, dört yaşında da piyano 
eğitimine başladınız. O yaşlarınızı 
hatırlıyor musunuz? Şu ders bitse de oyuna 
dönsem diyen bir çocuk muydunuz? 
Üç yaşımdayken evdeki oyuncak müzik 
aletleri ksilofon, melodika, org, blokflüt, 
plaklardan duyduğum her şeyin melodisini 
aynen çalarmışım, bu günleri haliyle hayal 
meyal hatırlarım. Çocukluğumda çok 
sokağa çıkardım 14 yaşıma kadar yaklaşık.. 
Top oynardım en çok…

Bunu şunun için soruyorum: Dahi 
olduğunuz su götürmez bir gerçek! 
Doğuştan gelen bu özelliğin tabii ki 
çalışmayla, işlemeyle parlatılması 
gerekiyor. Ama üç yaş dediğimiz, herkes 
için üç yaş mıdır? 
Üç yaşında yetenek kendini belli ediyorsa ve 
bunu anlayan, buna sahip çıkan bir anne-
baba ve onların bunu değerlendirecek 
çevresi varsa, bu aslında az bulunan ciddi bir 

şans. Einstein şöyle diyor yetenek üzerine; 
"Aslında herkes çok yeteneklidir, bunun 
keşfi mühimdir, çoğu yetenek, sistemin 
yanlışlarının kurbanı olur, bir balıktan ağaca 
çıkmasını bekleyemezsiniz..." 

Bu röportaj için hazırlanırken bir baktım 
ki, bir konser haberine karşılık iki, bir yeni 
eser haberine karşılık dört magazin haberi 
yapılmış hakkınızda. Bir söyleşide “Ben 
magazine düşmüş bir sanatçıyım. Düştüm 
ve kalktım.” diyorsunuz. Emin misiniz? 
Bu çağda “magazinden kalkabilmek” 
mümkün mü?  
Bilemedim... Ne kadar kaçmaya uğraşsanız 
da gelir bir haber yaparlar... 

Son derece üretken bir sanatçısınız? Çok 
sıkı bir konser temponuz var. “Prova 
bile yapmadığınızı” düşünürsek, bir 
yandan beste yapmaya zaman nasıl 
yaratıyorsunuz? 

Tabii ki prova yapıyorum, her konserin 
saatlerce süren provaları  var. Beste 
yapmayı da  ilham gelince, hızla çalışır 
sonlandırırım genelde. En büyük hammallık 
yüzlerce sayfalık nota yazımlarıdır, ilk 
seslendirilişlerdeki günlerce süren provalar 
ve kayıtlardır...

Bodrum’da Mezopotamya’nın Anadolu 
Prömiyerini izleme şansım olmuştu. 
Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, 
büyüleyiciydi. Ben senfonileri, dinlenen 
müzik eserleri sanıyordum o güne kadar. 
Meğer yaşanabiliyormuş. 
Mezopotamya Senfonisi'ni beğenmenize 
sevindim. Her eserimde bir öncekinden 
daha iyiye ulaşmayı hedefliyorum.

Sinestezik bir özelliğiniz var mı? Bunu mu 
yansıtıyorsunuz acaba eserlerinizde? 
Eserlerimde kafamdan geçen filmim, 
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duygularım, yarattığım ritm ve melodilerim 
beni itekler... 

İstanbul Senfonisi, Mezopotamya 
Senfonisi… Bu eserlerin bestelenmesi 
sırasında, “neler olmuş bu yerlerde”yi 
anlatan tarih kitapları okudunuz mu? Ya 
da zaten okuduklarınız, gördükleriniz mi 
esin kaynağınız?
Esin kaynağım tarih kitapları olmadı ama, 
bildiklerim, seyrettiklerim, yaşadıklarım 
birinci senfonim yani her şeyiyle İstanbul, 
eski konakları, kayıkhaneleri, Adalar, 
Haydarpaşa Garı, Sultan Ahmet Camii, yeni 
ve stresli İstanbul, hayallere dalış... İkinci 
senfonim ise her şeyiyle Mezopotamya, 
Ortadoğu ölüm kültürü, hayatımızın 
tamamına damga vuran olaylar, terör, töre 
cinayetleri, Güney Doğu Anadolu, hepimizin 
bildiği gördüğü bir yakın tarih... 
Melek Mezopotamya'yı korusun...

Kariyeriniz, burslu olarak okuduğunuz  
Berlin Müzik Akademisi'ni  bitirmenizin 
ardından, önce Avrupa'nın, ardından 
“Dünyanın en iyi genç piyanisti” 
seçilmenizle başlıyor. Avrupa 
Komisyonu'nca kültürlerarası elçi 
seçildiniz. Dortmund'daki Konzerthaus'un 
sanat yönetmeni, sizin için "İlk 
dinlediğimde, Mozart'ın kendisi çalıyor 
sandım." diyor. Albümleriniz Dünya 
çapında en çok satanlar listelerinden 
inmiyor. Notalarınızı, Wagner, 
Beethoven, Rossini gibi bestecilerin de 
notalarını ilk yayınlayan Schott Müzik 
Şirketi yayınlıyor. Kısaca, siz bir Dünya 
sanatçısısınız. Dünyanın çevresinde kaç 
tur attığınızı da Allah bilir. Ancak yine 
de bizimlesiniz, bizim çocuğumuzsunuz. 
Hep gündemimizdesiniz (Zaman zaman 
belki istemediğiniz şekilde olsa da!) 
sana, Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir barda 
rastlama ihtimalini seviyorum doğrusu…

Uzaktan bakma, uzak kalma olanağınız 
var ama “her zaman” Türkiye’desiniz… Bu 
duygularınızı açabilir misiniz? 
Çünkü Türkiye'den besleniyorum, 
duygularım burada, dostlarım, her şeyim 
Türkiye'de... Emin olun bir müzisyen için 
mühimdir. Biliyorum benim bir klasik 
müzikçi olmam, çoğu çevre tarafından 
"halka uzak, elitist" diye  tanımlanıyor, bunlar 
önyargılardır. Bunları aşmamız gerek.

Kuzguna yavrusu şahin görünür derler. 
Çocuğunun herhangi bir konuda üstün 
yetenekli olduğunu düşünen ailelere ne 
önerirsiniz? 
Çocuk kendi yeteneğini  çok gösteriyorsa  
mutlaka değerlendirilmeli.

Dahi çocukların fark edilmesi ve uygun 
eğitim alması konusunda projeleriniz var 
mı? 

Ben eğitimci değilim, ama bu konuda çok 
uzman teoriler var elbet, yetenekli çocukları 
olan aileler çok araştırmalı, çok iyi hocalar ve 
sistemler bulmalılar.

İki uçak arasına bu soruları sığdırabildik. 
Yolun açık olsun Fazıl Say!

Fotoğraflar:
Toygun Ozdemir 
Serdar Saygı 
Marco Borggreve

Röportaj Ayfer Niğdelioğlu'81
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AKTÜALİTE

30 Ağustos Zafer Bayramı’nı 
Bizlere Kazandıran Atatürk’ümüzü 
Unutturmayacağız
“Atatürk” isminin unutturulmaya ve o büyük insanın yaptıklarının küçültülmeye çalışıldığı 
günümüzde, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle, o günlerde yaşananları birçoğumuzun 
belki çok iyi bilmesine karşın, bir kez daha anımsatmanın yararlı olacağı görüşüyle bu yazı 
kaleme alınmıştır.

Hüner Tuncer'64, TED Ankara Koleji’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ni bitirdi. 1971-1975 yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesi “Uluslararası 
İlişkiler” Kürsüsü’nde Asistanlık görevinde bulundu ve “Uluslararası İlişkiler” 
dalında “doktora” derecesini aldı. 1975-1977 yıllarında yüksek lisans öğrenimi 
gördüğü Viyana Diplomasi Akademisi’nden 1977’de mezun oldu. 1977-1997 
yıllarında Dışişleri Bakanlığı’nda diplomat olarak görev yaptı. Yurtdışında görev 
yaptığı yerler şunlardı: Kopenhag Büyükelçiliği, Meksiko Büyükelçiliği, Milano 
Başkonsolosluğu, Oslo Büyükelçiliği ve Pretoria (Güney Afrika) Büyükelçiliği.  
1997-1998 yıllarında “Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı” görevinde 
bulundu. Kasım 1998’de  “Siyasî Tarih Doçenti” unvanını aldı. 1998-1999 
yıllarında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği yaptı. 1999-2003 yıllarında Ankara 
Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam-zamanlı öğretim üyeliği 
ve “Bölüm Başkanlığı” görevlerinde bulundu. 2003-2007 yıllarında ODTÜ “Tarih 
Bölümü”nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği, 2008-2009 yıllarında da Hacettepe 
Üniversitesi “Uluslararası İlişkiler Bölümü”nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği yaptı.

2014-2015’te Ufuk Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim üyeliği yaptı. 2009 yılında, Avusturya Cumhurbaşkanı 
tarafından verilen “Avusturya Devleti Bilim ve Sanat Şeref Nişanı”nı aldı. 2010’da, “Viyana Diplomasi Akademisi 
Mezunları Şeref Listesi”nde yer aldı. Doç. Dr. Tuncer’in; siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası 
konularında yayımlanmış olan çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

20 Ağustos 1922 akşamı, Başkomutan 

Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz’un nasıl 

yapılacağını subaylara harita üzerinden 

anlatmaktaydı. Mustafa Kemal’in emri 

şöyleydi: “26 Ağustos Cumartesi sabahı 

düşmana taarruz edeceğiz!”

24 Ağustos’ta, Başkomutan Mustafa Kemal 

Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı 

Cephesi Komutanı İsmet Paşa Akşehir’den 

ayrılmıştı. 25 Ağustos gecesi Kocatepe’nin 

eteğindeki çadırlı ordugâha geçilecekti.

Bu arada Yunanlılar, Afyon’daki orduevinde 

balo veriyordu. Düşman uyuyordu; Türklerin, 

büyük bir taarruz arifesinde olduğunu 

algılayamamıştı. 

Başkomutan, Fevzi ve İsmet Paşalar, 26 

Ağustos’ta saat 03.30’da atlarına bindiler 

ve Kocatepe’ye çıktılar. Mustafa Kemal, 

ordusunun başındaydı. 05.30’da bataryalara 

“ateş”emri verildi. Kalecik Sivrisi ile Tınaz 

Tepe’yi, Türkler Yunanlılardan geri aldı. 

Afyon mevzilerinin en kritik yerleri tek tek 

ele geçirildi. Mustafa Kemal’in önderliğinde, 

“Kemal’in askerleri” zaferi gerçekleştirmişti.

Mustafa Kemal, Çiğiltepe’yi bir türlü ele 

geçirememiş olan 57. Tümen’in komutanı 
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Albay Reşat Bey’i telefonla aramış ve neden 

hedeflerine ulaşılamadığını sormuştu. Reşat 

Bey, Mustafa Kemal’e, yarım saat içinde 

Çiğiltepe’nin alınacağını bildirdi. Yarım saat 

içinde hedefe ulaşamayınca ise, Mustafa 

Kemal’e verdiği sözü yerine getirememiş 

olan Reşat Bey intihar etti. İşte, onurlu Türk 

askerinin bir örneği!..

Saat 14.00’da Yunan güçleri Sincanlı ovasını 

terk ediyordu. Yunan cephesi yarılmıştı. 

Türkler, Afyon’a girdi. Türkler, 28 Ağustos 

sabahı düşmanın peşine düştüler. 

Mustafa Kemal, bizzat ateş hattındaydı 

ve bu da, askeri daha çok coşturuyordu.

İkinci Ordu Komutanı Yakup Şevki 

Paşa, Fevzi Paşa’ya şunları söylemişti: 

“Ben deneyimsiz, kararsız, korkak 

bir asker değilim; ancak, ne iddia 

ettimse tersi çıktı. Bu mucizenin 

sırrı ne?” Fevzi Paşa’nın, bu soruya 

yanıtı ise şuydu: “Mucizenin adı, 

Mustafa Kemal Paşa’dır!”

Ünlü yazar Falih Rıfkı Atay, 

şöyle demekteydi: “Eğer bağımsız 

bir devlet kurmuşsak, özgür 

vatandaşlar olmuşsak, şerefli insanlar 

gibi dolaşıyorsak, yurdumuzu Batı’nın 

pençesinden, vicdanımızı ve düşüncemizi 

de Doğu’nun pençesinden kurtarmışsak, 

bu topraklarda ana bağrının sıcaklığını 

duyuyorsak, nefes alıyorsak, hepsini, her 

şeyi, 30 Ağustos zaferine borçluyuz!” Peki, 

30 Ağustos zaferini kim gerçekleştirmişti? 

Mustafa Kemal Atatürk!

Mustafa Kemal’in savaşta uygulamayı 

amaçladığı taktiklere önceleri inatla birkaç 

kez  karşı gelmiş olan Yakup Şevki Paşa, 

30 Ağustos zaferinin ertesinde Mustafa 

Kemal’e şunları söylemişti: “Paşam! Sen haklı 

çıktın! Ver elini öpeyim!” Mustafa Kemal: 

“Estağfurullah! Ben sizin ellerinizden öperim.” 

Yakup Şevki: “Bu zafer, senin azmin sayesinde 

kazanıldı!” Mustafa Kemal’in buna yanıtı 

şu oldu: “Hayır Paşam! Bu zafer, milletin 

gayreti, sizin emeklerinizle kazanıldı. Bu 

zafer, hepimizin!” Yakup Şevki: “Sana son 

bir kez daha itiraz edeceğim. Benim gibilere 

kalsa, daha yerimizde sayıyorduk. Sen, bu 

millete Allah’ın bir lütfusun!

Dünya devletlerinin bir dahi olarak 

nitelendirdikleri Atatürk’ümüze, acaba bizler 

bugüne değin yeterince sahip çıkabildik 

mi?.. Bu soruya “evet” yanıtını verebilmeyi ne 

kadar isterdim!

1950’li yıllardan bu yana ülkemizde 

iktidara geçmiş olan farklı partilerin 

oluşturdukları hükümetler, ne yazık ki, 

Atatürk’ü yeterince benimseyememişler, 

o büyük insanın düşüncelerini ve ilkelerini 

algılayamamada diretmişler ve bu 

büyük lideri, ulusumuza yanlış biçimde 

tanıtma yolunda çaba harcamışlardır! 

Bu nedenledir ki, özellikle gençlerimiz, 

bugün Atatürk’ümüzü gerektiği gibi 

gerçek nitelikleriyle tanıyamamakta; O’nu 

gerçek kimliğiyle tanıyamadığı için de, O’na 

yeterince sahip çıkamamaktadır.  

Gönülden isterdim ki, ülkemizi yönetenler, 

Atatürk’ü kendilerine bir rakip olarak 

görmek yerine; O’nun yaşamını ve 

düşüncelerini iyice irdeleyip, O’nun 

ilkelerini savunabilselerdi! O 

zaman eminim, Türkiye, çağdaş 

uygarlığı yakalayabilecek ve 

hatta O’nun özlemini duyduğu 

gibi, bu uygarlığın ötesine de 

geçebilecekti.

Türkiye’de iktidara gelen 

hükümetler, iç ve dış 

politikamızı yabancı devletlerin 

yönergeleri doğrultusunda 

uygulamak yerine, Atatürk’ün 

bizlere göstermiş olduğu yoldan 

ilerlemeyi benimserlerse eğer, o 

zaman devletimiz, aynen Atatürk 

döneminde olduğu gibi, uluslararası 

toplulukta layık olduğu itibarlı konumuna 

yeniden sahip olabilecektir. 

Ülkemizi bugün yönetenlere ve 

ileride yöneteceklere; Atatürk’ten 

korkmamalarını, O’nu kendilerine rakip 

olarak görmemelerini ve O’nun ilkelerini 

yok etme yolunda çaba harcamamalarını 

salık veririm, çünkü Atatürkçülük, Türk 

insanının kalbine ve zihnine bir daha 

silinmemek üzere kazılmıştır! Atatürkçü 

düşünceyi, bizlerin kalplerinden 

söküp atmaya hiçbir hükümetin gücü 

yetmeyecektir!!!

Yazı: Hüner Tuncer'64
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Hüner Tuncer'64

Doç. Dr. Tuncer’in; siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası konularında yayımlanmış olan çok sayıda 

makalesi bulunmaktadır ve yayınlanmış kitapları şöyledir;

Metternich’in Osmanlı Politikası (1815-1848), Irkçılıktan Özgürlüğe, Güney Afrika,Osmanlı Diplomasisi ve 

Sefaretnameler, Dr. Hadiye Tuncer’e Armağan, Çözemediklerimiz, 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri, 

İdealler Kuşağı’ndan bir Örnek: Dr. Hadiye Tuncer, Doğu Sorunu ve Büyük Güçler,  Eski ve Yeni Diplomasi, 

Küresel Diplomasi, İç Politikadan Dış Politikaya Türkiye’nin Sorunları ve Küreselleşme, Bir Kadın Diplomatın 

Anıları, Osmanlı-Avusturya İlişkileri, Diplomasinin Evrimi, Gizli Diplomasiden Küresel Diplomasiye…, Osmanlı 

Devleti ve Büyük Güçler, Osmanlı Diplomasisi ve Sefaretnameler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu, Osmanlı 

İmparatorluğu ve Birinci Dünya Savaşı, Atatürkçü Dış Politika, Osmanlı’nın Rumeli’yi Kaybı, İsmet İnönü’nün Dış Politikası (1938-1950), Kıbrıs 

Sarmalı, Nasıl Bir Çözüm?, Metternich’in Osmanlı Politikası (1815-1848) (2013 Yunus Nadi Ödülü’nü kazandı), Menderes’in Dış Politikası, Batı’nın 

Güdümündeki Türkiye, 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Türk Dış Politikası, İki Darbe Arasında Türk Dış Politikası, Das osmanische Reich und Metternichs 

Polititik.

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı, modern savaşların 

öncüsüdür. Bu savaşta ilk kez 

demiryolları, zırhlı gemiler ile 

mayınlar kullanılmış ve Birinci 

Dünya Savaşı’ndan yarım asır önce 

siper savaşı tekniği uygulanmıştır.

Kırım Savaşı, Florence Nightingale’in 

öncülüğünde kadınların önemli rol 

oynadığı ve telgrafın kullanılması 

sayesinde, savaştaki gelişmelerin 

anında halklara yansıtıldığı bir savaş 

olma özelliğini taşır. Kırım Savaşı, 

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bir savaş olmaktan 

ziyade, Büyük Güçler arasındaki bir savaş olarak tarihte yerini 

almıştır. Osmanlı’nın çöküş süreci artık başlamıştır! Kırım Savaşı, 

Osmanlı Devleti’nin, ancak Avrupalı Büyük Güçlerin destekleriyle 

savaşı kazanabildiğinin ve varlığını sürdürebildiğinin açık bir 

göstergesidir. Ülkemizde Osmanlı’yı hortlatmak isteyenlerin, Kırım 

Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin niçin bu aciz duruma düşmüş 

olduğunu düşünmeleri ve Osmanlı’nın çöküşüne yol açan etkenleri 

irdelemeleri gerekir!

Özal'ın Dış Politikası (1983-1989)  

Dış politika uzmanı emekli diplomat 
Hüner Tuncer, 12 Eylül 1980 askeri 
darbesiyle birlikte siyaset sahnesine 
çıkan Turgut Özal'ın dış politikasını 
ele alıyor. Özal'ın 1983-1989 
yıllarındaki dış politikasının bütün 
yönleriyle irdelendiği kitapta yer alan 
bazı konu başlıkları:
• Neoliberalizmi benimseyen Özal'ın, 
"Batı'yla bütünleşebilmek" adına 
uyguladığı özelleştirme, "alttan 
alma" ve ödün verme politikası
• Özal döneminde imzalanan 
protokol ve antlaşmalar
• 12 Eylül 1980 askeri darbesinin Türk 
dış politikasına etkileri

• Özal'ın ekonomi politikası ve 24 Ocak kararları 
• Türk-İslam Sentezi ve Yeşil Kuşak Projesi
• Türkiye'nin Irak-İran Savaşı'ndaki tutumu
• Dış politika açısından Batı Trakya, Mersin ve Limni sorunları
• Türkiye-Ortadoğu ilişkileri ve Filistin sorunu
• Türkiye-ABD ilişkilerinde Ermeni sorunu ile Kürt sorunu
• Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri
• Türkiye-Avrupa Topluluğu ilişkileri 
• Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs sorunu
• Türkiye-Bulgaristan ilişkileri ve Bulgaristan Türklerinin sorunları
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“Mutlu olmak için, rahatlamak 
için, kafasını dağıtmak için 
başkalarına gerek yoktu artık. Yalnız 
hissetmemek için gelir gelmez 
televizyonu açmasına gerek yoktu. 
Evde bir ses olsun diye müziği 
açmasına gerek yoktu. Ev vardı artık. 
Onun sesleri, onun dokunuşu, onun 
dinginliği vardı. “Mete de var tabii,” 
diye düşündü kendinden utanarak. 
Yalnız değildi artık. Sırf bu yüzden 
mutluydu elbette. Bu mutluluğu 
başkalarıyla paylaşmaktan 
korkmaması gerekiyordu. Her şey 
yolunda gidecekti. O zaman neden 

bu kadar huzursuzdu? Evle aralarına kim girebilirdi ki?”
Binalar yıkılırken, her şey hızla un ufak olurken, iğde ağaçları, 
atkestaneleri, hatıralar kaybolurken… Asuman bir şeyi fark ediyor. 
Göğsünde evin homurtusu, zamanın iniltisi… Eski resimler, Neylan 
Hanım’ın mavi koltuğu ve ilaçlanması gereken böcekler… Asuman, 
evle göz göze geliyor. Ev ona bakıyor…
Gamze Güller, tıklım tıklım metropolde bir nişi aralıyor, direnen ve 
hatırası kalan…
En Çok Onu Sevdim, acılaşan bir hayatın, eşyalara dokunan, durup 
durup dinleyen bir kadının romanı. Marazi bir aşk hikâyesi…

Gamze Güller'87

Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise 
öğrenimini TED Ankara Koleji’nde, 
lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ 
Mimarlık Fakültesi’nde tamamladı. 
2008’den beri Ankara’da serbest 
mimar ve proje danışmanı olarak 
çalışıyor. İlk öykü kitabı “İçimdeki 
Kalabalık” Eylül 2008’de Turkuvaz 
Kitap tarafından yayımlandı. İkinci 
öykü kitabı “Beşinci Köşe” Mayıs 
2012’de Dedalus Kitap tarafından 
yayımlandı. Bu kitabıyla 2013 Orhan 
Kemal öykü ödülünü kazandı.

Ağustos 2013’te 28 yazarın katkısıyla oluşturulan “Bağzı Şeylere 
Öyküler” derlemesinde “Çok Daha Fazlası” adlı öyküsüyle yer aldı. 
Ekim 2014’te “Yüzyıllık Perde - Türk Sinemasının 100. Yılında 53 
Yazarlı Yerli Film Manzaraları” kitabında “Dedemin İnsanları” yazısıyla 
yer aldı. Ekim 2014’te “Öyküden Çıktım Yola – Minimal Öyküler” 
kitabında “Kapının Arkası” öyküsüyle yer aldı. Şubat 2015’te “Burada 
Öyle Biri Yok” öykü derlemesinde “Sözcüklerin Tortusu” öyküsüyle yer 
aldı. Gamze Güller 2007 yılından beri çeşitli edebiyat dergilerinde 
öyküleri ve kitap tanıtım yazıları yayımlanmaktadır. 2011 yılından beri 
TED Genç Meşale Öykü Yarışması seçici kurulunda görev alıyor. 2012 
yılından beri CER Modern, Uluslararası Ankara Öykü Günleri Derneği 
ve Ankara Üniversitesi ve Sinemart’ta gerçekleştirilen Edebiyat 
Atölyeleri’nin yürütücülüğünü yapıyor ve atölye dersleri veriyor.

Soğuk Kan 

1917 Devrimi yılları... Rus Ordusu'nda 
general olan babası Kızılordu 
tarafından öldürülen, bu olaydan 
çok kısa bir süre sonra üzüntüye 
dayanamayan annesini de kaybeden 
küçük Nikolay bir yemin eder: 
Annesiyle babasının intikamını 
alacaktır. Teyzesiyle eniştesi izini 
kaybettirmek için Nikolay'ı Sergey 
acıyla nüfuslarına kaydettirirler. 
Sergey, on iki yaşına geldiğinde 
Genç Komünistler'e katılır. Yönetim 
saflarında yükselirken usul usul ileride 

ABD adına yapacağı casusluğun zeminini hazırlamaktadır.
1984 yılı... İki FBI ajanı art arda işlenen tuhaf cinayetlerin katillerinin 
peşine düşerler. Kendi canlarını kurtarmak için bir ölüm kalım 
mücadelesi vermek zorunda kalacaklarını geç fark eden Karen ve 
Felix için artık bütün geri dönüş yolları kapanmıştır.
Rusya'da başlayıp İstanbul'da son bulan, soluksuz okuyacağınız bir 
roman.

Ali Ataman'73

A l i Ataman 16 Mayıs 1954'te Diyarbakır'da 
doğdu. Altı yaşında Ankara'ya gelen 
Ataman, Maltepe İlkokulu'ndan sonra 
1973 yılında TED Ankara Koleji'nden 
mezun oldu. 1975 yılında Hacettepe 
Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne 
kaydoldu. Birinci ve ikinci liglerde 
1978'e kadar basketbol oynayan 
Ataman, Hacettepe Üniversitesi'nden 

ABD New York Columbia Üniversitesi'ne nakloldu. Oradan da 
Philadelphia Temple Üniversitesi'ne geçti ve 1983 güzünde İş 
İdaresi Pazarlama Bölümü'nden mezun oldu. Türkiye'ye geri dönene 
Ataman, Türk firmalarında yönetici olarak sırasıyla Irak Bağdat, 
Paks Macaristan, Atırau Kazakistan ve Moskova Rusya'da bulundu. 
Marmaris'te geçirdiği on iki yılın ardından tekrar ABD'ye giden 
Ataman Chico, California'da dokuz sene restoran yöneticiliği yaptı. 
İlk romanı Children of the Sun Beneath the Centuries ikilemesi 2006 
Haziran'ında yayımlandı. Böylece eseri ABD'de basılan yazarlarımız 
arasına girdi. Ataman'ın bu ikilemesi, Güneş'in Çocukları 1 ve 2 olarak 
Türkiye'de de yayımlanmıştır. Ataman halen Ankara'da yaşamakta ve 
İtalyan - Amerikan mutfağı olan Red Bisons Bistro'yu yönetmektedir.
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Alkım Uyar'89

15 Temmuz 1972’de Ankara’da doğan Alkım Uyar, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladığı TED Ankara Koleji’nin 
ardından İTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir Bölge planlama bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında reklam 
yazarı olarak çalışmaya başladı, sonrasında ajans  kreatif direktörü olarak devam etti. Reklam sektöründe kreatif 
olarak çalışmasının ardından ANS prodüksiyon’da kreatif direktör olarak tv programı yapımlarında görev aldı. 
Medyada CNNTürk kreatif direktörlüğü ve 24 tv Program koordinatörlükleri görevlerinde bulundu.  18 yıl 
reklam ve medya ağırlıklı çalışırken  ilgi alanı olan insan doğası, felsefe, tasavvuf  ve kişisel gelişim eğitimleri aldı.  
2013 yılında kişisel gelişim, danışmanlık ve koçluk konularında çalışan Keşif Atölyesi’ni kurdu. Halen ilişkiler ve 
algı merkezli  kurumsal ya da bireysel eğitimler veriyor, kişinin kendini keşfetmesi üzerine grup çalışmalarının 
yanısıra bireysel ve kurumsal danışmanlık yapıyor. Altı yaşında bir oğlu var.

Don’t Forget the Poppies / Çeviri: İpek Uzun'04

Hikmet Çetinkaya; Ünü sınırlarımızın dışına taşmış sanatçımız. 
Gelinciklerin ressamı… Çetinkaya, sanatseverlere bu narin çiçek 
simgesi üzerinden evrensel mesajlar veriyor.  
Türkiye’de en güzel, en parlak, en kırmızı gelincik nerede büyür bilir 
misiniz diye soruyor Hikmet Çetinkaya. Yanıtını da yine kendisi veriyor: 
Çanakkale’de. Yağmur yağdıktan sonra geride kalan taş, toprak ve 
insan kemikleriyle büyüyen boynu bükük, al gelincikler. 
Ömürlerinin baharında taş, toprak olan Mehmet, Hüseyin, John, 
Michael gibi kısa ömürlü gelincikler…
Günümüzde resim sanatı ve özellikle genç ressamları tanıtıcı yazılar 
yazılmaktadır. İşte bu noktada gelincik sembolizmasıyla ünlü Hikmet 

Çetinkaya ve onun barışı sembolize eden gelincikleri hakkında bir kitap basmamak olmazdı. Bu doğrultuda ünlü ressamımız hakkında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile ortaklaşa bir eser çıkarmak istedik.Resim sanatı ve ressamlar ile ilgili yazılarında, sanatseveri bilgilendirmekte 
ve yeterince tanınmayan özellikle genç ressamları sanatseverlerle buluşturmaktadır.
Hikmet Çetinkaya çizmiş, Vecdi Uzun yazmış… Ortaya “Don’t Forget the Poppies” çıkmış. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınlarından çıkan eseri 
İngilizceye mezunlarımızdan İpek Uzun’04 çevirdi. 

Kitap
Beşinci Büyük Savaş'ın ardından Retip şehri bağımsızlığını ilan etmiş, Yönetim güneşin zararlı ışınlarına karşı 
kentin üzerini bir lazer kubbeyle kapattıktan sonra kalkaniçinde kendi sınıf düzenini kurmuştu. Sadece sanatla 
ve tasarımla ilgilenen elitler, beyaz yakalı orta sınıf ve ayak işlerini yapan, yıllardır şehir kapalı olduğundan artık 
bir yerden bir yere göçmüyor olsalar da hâlâ göçmen statüsünde barınanlar. 
Fakat son otuz yılda roket gibi fırlayan ikiz, üçüz ve dördüz doğumları yüzünden şimdi Retip büyük bir işsizlik 
sorunuyla karşı karşıyaydı. Bir de kalkanın yan etkisi olarak zaman zaman ortaya çıkan ölümcül Radyoaktif Bulut 
(RAB) Şiva vardı…
Akademi'de sanat eğitimi alan Tarin, babaannesinin son arzusunu yerine getirmek için eski dilde yazılmış 
bir kitabı çözmeye çalışırken fakir Batıucu mahallelerinde göçmenlerle tanışacak, hayatında ilk kez bir AVM 
görecek, kalkan hakkında başka gerçekler öğrenecekti. Ve kitabın peşindeki Larmuk'la yolları kesişecekti.
Alkım Uyar ilk romanı "Kitap"ta bambaşka bir dünya kuruyor. Her köşe başında 3D üniteleri, tek kullanımlık 

çıkartma kıyafetler, herkesin kolunda Kişisel İlgi-Bilgi-İletişim Devreleri (KiBiD), güneş ışınları yetersiz kaldığından sokaklara yerleştirilen ışıldak 
dikilitaşlar, kısa mesafe uçucusu ticari pilotlar (ti-pi), manyetik trenler… Ve bu başka dünyadan günümüz insanına sesleniyor: Zihnine kalkan 
koyma!
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Eğitim işi gönül ve emek işidir... 
Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk

Okul hayatınız ve sonrası ile ilgili bize 
neler anlatmak istersiniz, sizi tanıyabilir 
miyiz?
Elbette ki her mezunu için özeldir ama 
benim için TED Ankara Koleji’nin anlamı 
biraz daha özel diyebilirim. Şöyle ki; bir 
okulun öğrencisi, mezunu, öğretmeni, 
velisi ve okul müdürü olmak gerçekten 
çok büyük bir onur. 1976 yılında öğrencisi 
olarak başladığım TED Ankara Koleji’nden 
1987 yılında mezun oldum. 1991 yılında 
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra yine 
TED Ankara Koleji’nde İngilizce öğretmeni 
olarak çalışmaya başladım. 1.-8. sınıflar 
düzeyinde çeşitli sınıflarda öğretmen ve 
sınav sorumlusu olarak görev yaparken The 
British Council tarafından verilen “Drama in 
ELT” sertifikasıyla beraber çok sayıda yurtiçi ve 
yurtdışı seminer ve workshop çalışmalarına 
katılarak küçük yaşta yabancı dil edinimiyle 
ilgili çeşitli sertifikalar aldım. 2001 yılında 
Oxford Brookes Universitesi’nde “Küçük Yaşta 

İngilizce Eğitiminde Drama: Motivasyon-
Kendine Güvenme ve Sosyalleşme” 
konusunda master eğitimimi tamamlayıp 
2006 yılında “Uzman Öğretmenlik Sertifikası” 
aldım ve 2009’da öğretmenliğin yanı sıra 
Anaokulu'nda İngilizce Koordinatörü olarak 
göreve başladım. Eylül 2014’den bu yana da 
Anaokulu Müdürü olarak okuluma hizmet 
etmeye devam ediyor olmaktan dolayı 
büyük mutluluk ve gurur duyuyorum.

Nasıl bir Anaokulu hayal ediyorsunuz? 
Önümüzdeki dönemde eğitimle ilgili ne 
gibi gelişmeler göreceğiz?
Okulumuz gerek fiziksel yapısı gerekse 
sunduğu imkanlar bakımından zaten pek çok 
hayalin gerçek olmasını sağlamış durumda. 
TED Ankara Koleji'nin İncek yerleşkesi, 309 
dönümlük bir alan üzerine kurulu dünyanın 
en büyük ikinci, Avrupa’nın en büyük 
anaokul ilköğretim ve lise yerleşkesidir. 
Sahip olduğumuz olanakları en iyi şekilde 
değerlendirerek öğrencilerimizi Atatürk 

ilkeleri ışığında ilerleyen, kültürel değerlerini 
bilen, çevre bilincine sahip, öğrenmeye 
istekli bireyler olarak yetiştirirken hızla 
gelişen teknolojinin tüm olanaklarından 
da faydalanıyoruz. Okulumuz 2008 den 
beri Eko-Okul Yeşil Bayrak ve 2010’dan beri 
de Beyaz Bayrak sahibi. Ayrıca ulusal ve 
uluslararası etkinlik,  proje ve yarışmalara 
katılarak öğrencilerimizin akranlarıyla farklı 
ortamlarda bir araya gelmelerini sağlıyoruz. 
Daha önce belirttiğim gibi, okulumuzun 
sunduğu imkanlar pek çok okulun ve 
öğrencinin hayal bile edemeyeceği nitelikte. 
Örneğin, anaokulu öğrencilerimizi de uygun 
zaman ve etkinliklerde götürdüğümüz, lise 
binamız bünyesinde bulunan 7-D Hi-Tech 
sınıf ve Planetaryumu düşünürsek, dünyada 
bu iki teknolojinin bir arada olduğu tek okul 
TED Ankara Koleji. Ancak beğendiğim bir 
söz vardır, en önde bile olsanız, ilerlemeye 
devam etmezseniz geride kalırsınız. Bu 
sebeple daima daha iyiyi hedefleyerek 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Neşe Demirci 1987 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 
bölümünü bitirdi. Daha sonra TED Ankara Koleji'nde farklı düzeylerde İngilizce öğretmenliği ve sınav sorumluluğu yaptı. 
British Council tarafından verilen “Drama in ELT” sertifikasıyla yurt içi ve yurt dışında pek çok seminer ve workshoplara 
katılarak küçük yaşta dil eğitimi ile ilgili uzmanlaştı. 2001 yılında Oxford Brookes Üniversitesi’nde “Küçük Yaşta 
İngilizce Eğitiminde Drama: Motivasyon-Kendine Güvenme ve Sosyalleşme” konusunda masterını tamamladı. 2009 
yılında "Uzman Öğretmenlik Sertifikası"nı alarak, öğretmenliğin yanında TED Ankara Koleji Anaokulu'nda İngilizce 
Koordinatörü oldu. Eylül 2014'ten bu yana TED Ankara Koleji Anaokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
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Sizce anaokuluna giden öğrenci ile 
gitmeyenin farkı var mı? Eğer varsa 
İlkokula bu farkla başlamak haksız 
rekabet yaratır mı? Görüşlerinizi 
öğrenebilir miyiz?
Elbette çok önemli bir fark var. Çocukların 
gelişime en açık olduğu 0-6 yaş aralığında 
onları destekleyen ve hayata hazırlayan bir 
basamak görevi gören okul öncesi eğitim 
sayesinde öğrenci daha çabuk sosyalleşiyor 
ve çocuğun sosyalleşmesinin en az diğer 
derslerdeki başarısı kadar önemli olduğu 
toplum içine çıktığında fark ediliyor. Özellikle 
bizim toplumumuzdaki gibi çocuğun 
ilgi odağı olduğu bir ortamdan uzaklaşıp 
ilgi ve sevgiyi paylaştığı, bir düzen içinde 
grup halinde hareket ettiği, beklemeyi ve 
sabretmeyi öğrendiği, ihtiyaçlarını kendi 
başına karşılaması için desteklendiği ilk 
ortamdır okul öncesi. Her akşam aynı saatte 
yatıp sabah aynı saatte kalkmaya alışmak 
bile bir düzen başlangıcıdır ve bu düzen 
domino etkisi gösterir. Toplum içinde 
kendini ifade edebilmeyi öğrenmek de 
oldukça önemli bir kazanımdır. Evde ortaya 
çıkan sorunlarda sorunu çözmek zorunda 
kalmayan çocuk, okulda örneğin oyuncağını 
paylaşması gerektiğinde, uygun yöntemle 
yaklaşamazsa hayal kırıklığı yaşayabilir, bu 
sayede zaman içinde problem çözmeyi 
öğrenir. Okul öncesi eğitimde, zengin bir 
öğrenme ortamında her duyuya hitap 
edilerek, yaşayarak ve deneyerek öğrenme 
fırsatı sunuluyor. Bu tarz öğrenme çocukta 
sürekli bir öğrenme isteği ve ihtiyacı 
yaratmaktadır ki eğitimde de esas amaç bu 
ilgiyi uyandırıp canlı tutabilmektir. Bütün bu 
saydıklarımızı göz önüne alırsak gerçekten 
okul öncesi eğitim alan ve almayan 
öğrenciler arasında büyük fark olduğunu 
söyleyebilirim.

Oyun hem en iyi ve rahat şekilde 
çocuğun kendisini ifade etmesini 
sağlar, hem de fiziksel, zihinsel, dil 
ve sosyal becerisinin gelişmesine 
katkıda bulunur. Kurallara uymayı, 
sorumluluk almayı, işbirliğini ve diğer 
insanlara saygılı olmayı öğretir. 

Çocuklar kaç yaşına kadar oyun 
çocuğudur?
Bence çocuk her yaşta oyun çocuğudur. 
Oyunun büyükler için bile çok cazip 
olduğunu hepimiz kabul ederiz sanırım. 
Önemli olan yapıcı ve gelişime katkı 
sağlayıcı oyunlar oynamalarını sağlamaktır. 
Oyun hem en iyi ve rahat şekilde çocuğun 
kendisini ifade etmesini sağlar, hem de 
fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal becerisinin 
gelişmesine katkıda bulunur. Kurallara 
uymayı, sorumluluk almayı, işbirliğini 
ve diğer insanlara saygılı olmayı öğretir. 
Ayrıca girişimci olma, risk alma, karar 
verme ve problem çözme becerilerinin 
de gelişmesine yardımcı olur. Anne 
babalar özellikle ödevlerin başladığı ilkokul 
dönemiyle birlikte çocuğun oyun isteği 
hemen azalsın, ders çalışmaya hemen 
alışsın isterler. Hâlbuki oyun çocuk için en 
doğal gereksinimdir ve yaşı büyüdükçe 
biçim değiştirerek oyun isteği devam 
edecektir. Oyunun çocuğun ruhsal gelişimi 
ve kişilik kazanması için sevgiden sonra 
gelen en önemli gereksinim olduğunu 
düşünüyorum.

Çağımızın teknolojiye doğmuş bebekleri 
için müfredat gelişen teknolojiye uygun 
olarak güncelleniyor mu? Şimdi çocuklar 
işaret parmağına IPad parmağı diyorlar  
Televizyon ekranının dokunmatik 
olmamasına şaşırıyorlar… 
Yeni nesil “App kuşağı” olarak adlandırılıyor 
Howard Gardner tarafından. Teknoloji doğru 
şekilde kullanıldığında müthiş bir yardımcı, 
yanlış kullanımda ise insanı düşünmeye bile 
üşenir hale getiren bir unsur. Müfredatımızda 
çağımızın gerektirdiği düzenlemeleri 
yapıyoruz elbette ancak teknolojinin esiri 
olmamak da çok önemli. Bizler “teknolojinin 
içine doğmamış nesil” olarak çocukların çok 
çabuk adapte olmalarını bir zeka göstergesi 
olarak algılıyoruz. Fakat bu konuyla ilgili 
yayınlanmış makaleleri okuduğumuzda 
aslında durumun hiç de öyle olmadığı 
ortaya çıkıyor. Örneğin Waldorf School of 
the Peninsula adlı okul, Google, Yahoo, E-Bay 
gibi teknoloji devlerinin yöneticilerinin 
çocuklarını göndermeyi tercih ettikleri, 

teknolojiden uzak bir okul. Waldorf 
sisteminde (bizim de uygulamalarımızda 
olan) bolca oyun odaklı öğrenme ve hikaye 
anlatma var. El becerileri ve atlama, zıplama, 
tırmanma gibi hareket becerilerinin 6-7 
yaşından sonra zekaya dönüştüğü de 
bilimsel olarak ortaya kondu. Tüm bu bilgiler 
ışığında teknolojinin olumlu yönlerinden 
faydalanırken esiri olmaktan kaçınıyoruz 
diyebilirim.

Gelişen ve değişen eğitim sisteminde 
velinin yeri nedir? Nasıl bir etkileşim içinde 
olmalıdır?
Çok hassas ve önemli bir konu bu. Okul-
öğrenci-veli etkileşimi ve işbirliğini son 
derece önemsiyoruz. Fakat şu bir gerçek 
ki, günümüzde her konuda olduğu gibi 
veli davranışlarında da eskiye göre büyük 
değişim gözlemliyoruz. Yeni bir terim 
olarak ortaya çıkan “helikopter aileler” 
terimi, çocuklarının sosyal ve öğrenim 
hayatlarında onları çok yakından takip 
eden, çocuklarının üstlenmesi gereken 
sorumlulukları büyük bir hevesle üstlenen, 
çocuklarını ayrı bir birey olarak değil 
tamamen kendilerinin uzantısı olarak gören, 
her sorunu onlar adına çözmekten mutlu 
olan aileleri tanımlıyor. Çocukları yorulmasın 
ya da en ufak bir şekilde zarar görmesin 
diye her işlerini yaparak aslında problem 
çözme becerilerini ve dolayısıyla özgüven 
gelişimini engellediklerini fark etmiyorlar. 
Her yaşın kendine özgü becerileri vardır 
ve çocuk bu kazanımları zamanında 
elde edemezse toplum içinde sağlam 
bir duruş sergileyemez. Anaokulunun en 
büyük hedeflerinden biri de öncelikle 
özbakım olmakla birlikte diğer becerilerin 
oluşmasını ve gelişmesini sağlayacak 
zemini hazırlamaktır. Bu sebeple, velilerin 
öğretmenlerle iletişim halinde olmaları, 
çocuğun gelişimiyle ilgili nasıl işbirliği 
yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde 
bulunmaları, eğitimcilere güvenerek 
önerilerini dikkate almaları çok faydalı 
olacaktır.

Ve son olarak Aile boyu Kolejli olduğunuzu 
biliyoruz… Spor aile hayatınızın önemli 
bir parçası, bu sizi nasıl etkiliyor?
Evet, gerçekten aile boyu Kolejliyiz. Oğlumuz 
7. sınıfta öğrenimine devam ediyor, eşim 
ve ben mezunuz ve ailelerimizde de çok 
Ankara Koleji öğrencisi ve mezunu var. Spor, 
aile hayatımızda gerçekten önemli bir yere 
sahip .Eşim Hasan Özmeriç profesyonel 
basketbol antrenörü. Uzun yıllardır çeşitli 
kulüplerde ve milli takımda yoğun bir 
çalışma temposu içinde ve halen Rönesans 
TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımının 
baş antrenörlüğünü yapmakta. Zaman 
zaman çok stresli günlerimiz oluyor ama 
ikimiz de işimizi çok severek yaptığımız için, 
yoğunluklarımıza saygı duyarak ve mümkün 
olduğunca birbirimize destek olarak keyifle 
sürdürüyoruz çalışmalarımızı. 

Neşe Hanım, aktardığınız bilgiler ve güzel 
söyleşi için teşekkür eder başarılarınızın 
devamını dileriz.
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Radyasyon Onkolojisi'nde
Başarılı Bir TED Ankara Kolej'li
Prof. Dr. Yıldız Yükselen Güney'86 ile radyasyon onkolojisi ve alanındaki 
çalışmalarını zevkli bir sohbette konuştuk...

Prof. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY kimdir? 
Kendinizi okurlarımız için anlatır mısınız?
1986 TED Ankara Koleji mezunuyum. Aynı 
yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 
girdim. Altı yıllık eğitimin ardından Tıpta 
uzmanlık sınavını vererek Ankara Onkoloji 
Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde 
asistan olarak göreve başladım. 1992 yılında 
uzmanlığımı aldım. Fransa’da kısa bir süre 
bulunduktan sonra aynı hastaneye tekrar 
uzman olarak atandım. Radyasyon onkolojisi 
kliniğinde çalışırken kanser biyokimyası 
üzerine doktoramı tamamladım. Daha 
sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 
geçtim orada doçentliğimi aldım. Beş yıl 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon 
Onkolojisi Kliniğinde çalıştıktan sonra, 
açılan bir sınava girerek, asistanlığımı 
aldığım Ankara Onkoloji Hastanesi 
Radyasyon Onkolojisi Kliniğine klinik 

Yıldız Yükselen Güney 1986 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu ve sonrasında Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi'ne girdi uzmanlık eğitimini Ankara Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü'nde aldı. Doktorasını 
kanser biyokimyası üzerine yaptı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçentlik ünvanını kazandı. Ankara Üniversitesi 
Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nde beş yıl görev yaptıktan sonra Ankara Onkoloji Hastanesi'nde Radyasyon Onkolojisi 
Kliniği'ne şef olarak atandı. Burada geçirdiği sekiz yılın ardından profesörlük ünvanını alarak emekli oldu. Şu anda 
Ankara Memorial Hastanesi'nde görev almaktadır.

şefi olarak geri döndüm. Sekiz yıl şeflik 
yaptıktan ve profesörlüğümü aldıktan sonra 
emekli oldum. Şu anda Ankara Memorial 
Hastanesinde çalışmaktayım.

Şu andaki konumunuz çocukluk hayaliniz 
miydi yoksa hayat bu yöne mi sürükledi?
Açıkcası doktor olmak benim hayallerimde 
pek yoktu, bu babamın hayaliydi, babamın 
hayalini gerçekleştirmek istedim. Ama 
mutluyum, yaptığım işi çok seviyorum. İyi 
ki babamın hayalini gerçekleştirmişim. İyi ki 
babamın kızı olmuşum.

Radyasyon Onkoloji Kliniği nedir, burada 
ne yapılır, ne tür cihazlar kullanılır?
Radyasyon Onkolojisi kliniğinde kanser 
tanısı almış hastalarımız tedavi edilmektedir. 
Bunun yanı sıra, bazı iyi huylu tümörlerde 
de radyoterapi uygulanmaktadır. 

Radyasyon onkolojisi bilim dalı, teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte en hızlı ivmelenen 
bölümlerden birisidir. Bu teknolojik 
gelişmeler sayesinde tedavi etkinliğimiz her 
geçen gün giderek artmaktadır. Biz düne 
kadar tedavilerimizi iki boyutlu yaparken, 
günümüzde zaman faktörünü de ortama 
sokarak dört boyutlu tedavi teknikleri 
ile birlikte radyasyon ışın demetlerinden 
heykelcilikler yapabilmekteyiz. Tüm bu 
teknolojik gelişmelerle birlikte, bu işin 
yapıldığı mutfakta alınan çok önemli bir 

Radyasyon Onkolojisi Bölümü, 
hekimlerin, f izik yüksek mühendislerinin 
ve radyo terapi teknikerlerinin bir ekip 
olarak çalıştığı ve hizmet verdiği bir 
bilim dalıdır.
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sonuç da;  hastanın cihaza alındığı son 
adım öncesinde yapılan çalışmaların çok 
önemli olduğunun anlaşılması olmuştur. 
Radyasyon Onkolojisi Bölümü, hekimlerin, 
yüksek fizik mühendislerinin ve radyo terapi 
teknikerlerinin bir ekip olarak çalıştığı ve 
hizmet verdiği bir bilim dalıdır.
Sizce Radyasyon Onkoloji alanında 
yaşanan sorunlar neler? Sizin için önem 
dercesine göre ilk üç sıraya neler girer?
Öncelikle cihaza bağımlı bir bölüm olarak 
çalışıyoruz. Hekim olarak nekadar iyi 
olursanız olun ya da bu konuda ne kadar 
eğitimli olursanız olun sonuçta cihaza 
bağımlı bir bölümdeyiz. Dolayısıyla cihaz 
arızaları bizi en çok yoran önemli sorunlardan 
biridir. Tedavi sürecinde verilen aralar bizim 
hiç istemediğimiz bir şeydir. Bu aksamaları 
hafta sonları telafi edebiliyor olsak da 
cihaz arızaları en önemli sorundur. Her ne 
kadar ülkemize yeterli cihaz giriyor olsa da 
altyapı eksiklerimiz halen mevcut. Bütün 
işimiz cihazlarla olduğu için,  teknolojinin 
gelişmesiyle gelen bu cihazlardaki 
hızlı gelişmenin sağlıklı biçimde takibi 
gerekmektedir, dolayısıyla muhakkak çok iyi 
bir eğitiz      m programıyla desteklenmelidir. 
Yaptığımız iş eğitim eksikliğini kaldırmaz. 
Üçüncü sırada, cihaz olan birçok merkezde 
multidisipliner yaklaşımın bulunmaması ya 
da yeteli seviyede olmamasını sayabiliriz. 
Kanser tedavisi mültidisipliner yaklaşım 
gerektiren bir hastalıktır. Şu anda çalıştığım 
hastanede, konseylerle bu işi çok güzel bir 
biçimde yürütmekteyiz. 

Onkoloji alanında bir Türkiye-Dünya 
karşılaştırması yapar mısınız? Sizce 
Türkiye’nin durduğu ve olması gereken 
konumlar ne olmalı?
Radyoterapinin altyapısı ve diğer 
disiplinlerle olan bağlantısı nedeni ile 
gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde tedavi 
uygulamaları ve tedavi sonuçları belirgin 
farklılık göstermektedir. Eğer Ulusal Tedavi 
protokolleri oluşturulmuşsa, altyapı ve 
disiplinler arası düzenin sağlanmış olduğu 
ülkelerde radyoterapi uygulamaları daha 
çok kür sağlamak amacı ile yapılmaktadır. 
Ülkemiz bu hızlı gelişen teknolojiye çok iyi 

bir biçimde adapte olmuştur. Gerek cihaz 
yönünden gerekse bu teknolojiyi kullanan 
hekimler açısından dünya standartlarında 
yerini almıştır. Önceden, radyoterapi almış 
bir kişiye tekrar radyoterapi gerektiğinde 
bu tedaviyi alamazken, günümüzde 
uygun cihaz ve bu konuda branşlaşmış 
hekim ve fizikçiler sayesinde hastalar ikinci, 
üçüncü defa radyoterapiyi alabilmekte 
ve tedavi başarı şansımız inanılmaz 
ölçüde artmaktadır. Şu anda, benim de 
bulunduğum klinikte bu tür tedavileri 
rahatlıkla yapabilmekteyiz.

Kliniğinizde uygulanan tedaviler 
normalde pahalı tedaviler. Türkiye’deki 
sağlık sigortası sistemi yeterli mi? 
Bu sorunuzu ilk önce “Türkiye’de sağlık 
politikası yeterli mi” sormamız gerekiyor ve 
buna göre bir cevap vermemiz gerekiyor.
Radtyoterapi tedavisi yurtdışında da, 
ülkemizde de oldukça pahalı olduğundan 
biz de kliniğimizde birçok yabancı hastayı 
tedavi etmekteyiz. Ülkemizde yurtdışına 
göre tedavi ucuz demek istemiyorum 
ama mukayeseli olarak daha az pahalı. 
Kanser tedavisi SSK kapsamına girdiğinden 
hastalarımız maddi yönden hiçbir şekilde 
mağdur olmamakta.

Uluslararası ödülleriniz olduğunu duyduk, 
bahseder misiniz?
Yurtiçi ve yurtdışı birçok sempozyum panel 
ve kongrede davetli konuşmacı olarak, 
oturum başkanı olarak görev aldım, yurtiçi 
ve yurtdışı bilimsel çalışma ödülüm ve 
yayınım var.  Özellikle  “strotakdik radyo 
cerrahi”,  “strotakdik beden radyoterapisi 
uygulamaları” konusunda yaptığım 
çalışmalar dolayısıyla da ödüllerim 
bulunmakta.

Gelecekle ilgili hedefleriniz var mı?
Her şeyden önce ben de bir anneyim. 
Şu anda oğlum TED Ankara Koleji  12. 
sınıfta okuyor,  tahmin edeceğiniz gibi zor 
bir yıl. Hedefim öncelikle onun da Kolej 
ruhunu yaşayarak ilgi duyduğu alanda 
başarılı, vatanına yararlı bir birey olmasını 
sağlamak. Çok uzun yıllar fakültede, eğitim 

kliniklerinde görev yaptım, bu kliniklerde 
radyoterapi merkezlerinin kurulmasında 
aktif rol aldım. Bu misyonumu uzun yıllar 
devam ettirmek ve bu alanda geleceğin 
hekimlerine yol göstermeye devam etmek 
en önemli hedeflerimden biri.

Varsa biraz hobilerinizden bahseder 
misiniz? Stresli bir alanda çalışıyorsunuz, 
nasıl dinlenirsiniz, rahatlarsınız?
Hakikaten sonuçta kanserli hastayı tedavi 
etmek ve özellikle bu hastalarda gerek 
kür sağlamak gerekse onların yaşam 
standartlarını düşürmeden tedavi etmek 
en önemli görevlerimden biri, dolayısıyla 
bu işin stresli olduğunu ben de kabul 
ediyorum. Nasıl rahatlıyorum derseniz, 
yakın dostlarımla birlikte vakit geçirmek,  
güncel konularda sohbetler yapmak 
yorgunluğumu ve stresimi önemli ölçüde 
azaltıyor. Bunun dışında çok koyu bir 
Fenerbahçe taraftarıyım. Türkiye ligi ve 
önemli yurdışı liglerini takip ediyorum. 
Futbol benim vazgeçilmezim diyebilirim. 
Oğlum lisanslı bir tenisçi dolayısıyla tenisle 
de onun sayesinde tanıştım. Tenis ilgi 
duyduğum spor dallarından biri.

TED Ankara Kolejliler dergisi için bir mezun 
olarak sizinle yaptığımız bu söyleşiden 
ve başarılarınızdan camianın büyük 
keyif alacağı ve bilgileneceği şüphesiz.  
Mezuniyetten sonra ki yaşamınızda TED 
Ankara Koleji birikimlerinizin size getirdiği 
olumlu katkılar oldu mu? Bu konudaki 
değerlendirmeniz nedir?
Kolejli olmak ve Kolej ruhunu yaşamak, 
gerek özel hayatımda gerekse mesleki 
hayatımda çok önemli getirileri oldu.Kolejli 
olmak, o aidiyet duygusunu yaşamak kendi 
adıma net söyleyebilirim ki hem mesleki 
açıdan hem özel hayatımda beni bir adım 
öne çıkarttı. Belki okuldayken bunu çok 
farkında değildim ancak Üniversite yıllarında 
ve sonrasında bu ayrıcalığı çok net fark ettim. 
Ankara Kolejli olmak özgeçmişlerimizde 
belkide en önemli ayrıcalıklardan, dikkat 
çekici noktalardan biri. Bizler Kolejde çok iyi 
eğitim ve öğretim gördük, bu yadsınamaz 
ama Kolejin bize en önemli katkısı çağdaş, 
ülkesini seven, vicdanlı birer birey olmamızı 
sağlamasıdır. Bizim sınıfımız çok başarılı 
bir sınıftı. Hepimiz iş hayatında, akademik 
hayatta çok önemli noktalara geldik ve 
ülkemize katkı sağlayabilmek için de şu anda 
da birçok sosyal sorumluluk projelerinde 
de aktif olarak görev almaktayız. Açıkçası 
TED mezunu olmak cidden gurur verici 
ve bundan dolayı çok mutluyum. Bu sene 
oğlumun liseden mezuniyetini inşallah iyi 
bir şekilde kutlayacağım. Kolejli olmanın bir 
ayrıcalık ve hafızalarımızda çok önemli bir 
yeri olduğunu biliyorum.

Tekrar samimi cevaplarınız ve 
vakit ayırdığınız için teşekkür eder, 
başarılarınızın devamını dileriz.. 
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BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler

kolejIN'de İyi Pazarlar 
kolejIN ailesi olarak 4 Ekim'de Eymir Gölü etrafında harika bir yürüyüş 
gerçekleştirdik! Sonrasında yapılan kahvaltı herkes için adeta ödül oldu. 
"KolejIN'de İyi Pazarlar" etkinliklerini takip etmeyi ve etkinliklerimize 
katılmayı unutmayın! 

Kolej Lions Klübü kolejIN'de 
Ankara Kolej Lions Kulübü, Kulüp Başkanı Vahap Göksu'84, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gencler arasi değisim programıyla yurt dışından gelen 17-22 
yaş arasındaki gençler kolejIN'in misafiri oldu. Havuzun keyfini çıkaran grup, aqua-gym seansına da katılıp spor yaptılar.

Basketbol Takımı kolejIN'de
Kolej’in devleri kolejIN’de! Basketbol takımımızın dev oyuncuları 
sezon öncesi kolejIN’de güçleniyorlar. Oyuncularımız tesisimizin 
profesyonel ağırlık ekipmanlarıyla antrenmanlarını yaparak sezon 
hazırlıklarını sürdürdüler. kolejIN’ olarak basketbol takımımıza hep 
destek, tam destek!

'88 Mezunları Istanbul Bridge 
Restoranda  

“TED 88 Reunion” etkinliği 12 Eylül Cumartesi akşamı 
Nakkaştepedeki Bridge Restaurant'ta yapıldı. Değişik 
şehirlerde yaşayan '88 mezunları uzun zamandır 
görmedikleri arkadaşlarıyla hasret giderip, en kısa 
sürede tekrar buluşmak üzere sözleşdiler.
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BİZİM DÜNYAMIZ / Etkinlikler

Gençlik Cad. 6/A Anıttepe, Ankara
T. 0312 231 7158 - 59 • F. 0312 230 3787

mygarden.com.tr

doğadan
en güzel

armağan

sevdiklerinize
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Hayatımıza yön veren görünmez kaptan… Bilinçaltı

kolejIN 07 Temmuz Salı akşamı Yıldız Karacasoy’89'un sunumu ile “Hayatımıza yön veren görünmez kaptan… Bilinçaltı” konulu K-Sohbet’e ev 
sahipliği yaptı. Katılımın yoğun olduğu, keyifli geçen sohbette; Bilinçaltının, hayatımıza dair seçimleri nasıl etkilediği ve ilişkilerimize nasıl yön 
verdiği anlatıldı. Yıldız hanıma sohbetimize katıldığı için teşekkür ederiz.

İlk İzlenim Son İzlenimdir

kolejIN 3 Ekim Cumartesi günü İhsan Ataöv’ün "İlk İzlenim Son İzlenimdir" seminerine ev sahipliği yaptı. Yoğun katılımın olduğu seminerde; 
katılımcılar, yüzyüze iletişimde doğru ve etkin izlenim bırakmak için ne yapmaları, nelere dikkat etmeleri konusunda yararlı ipuçları edindiler…

BİZİM DÜNYAMIZ / K-Seminer KOLEJLİLER   EKİM 2015
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BİZİM DÜNYAMIZ / Bizden Mutlu Haberler

Erkunt Traktör'e Turqum'dan Tam Destek

Batu Cem Bal'08'dan Kıtalararası Yüzme Yarışında Başarı

Türk Makine Sektörünün kalite 
markası TURQUM, desteklemeye 
değer bulduğu firmalar arasına 
Erkunt Traktör'ü de dâhil etti. Erkunt 
Traktör böylece, sadece üretim ve 
satış sonrası hizmetler alanında 
TURQUM tarafından kontrol 
edilmekle kalmayıp, ihracat markası 
ArmaTrac için yaptığı tüm reklam ve 
ilan harcamalarında da TURQUM'un 
katkılarından faydalanabilecek.

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri 
tarafından yürütülen TURQUM 
(Turkish Quality of Machinery) Ürün 
Uygunluk Markası, Türk Makine 
Sektörünün dünyada tanınması 
ve yerli üreticilerin uluslararası 
düzeyde "Kaliteli Türk Makinesi" 
imajına sahip olmasını amaçlıyor. 

Uluslararası standartlar rehberliğinde oluşturulan bir belgelendirme süreci olan 
TURQUM'a dâhil olabilmek için üretici firmalar, bir dizi kapsamlı incelemeden 
geçiyor. Erkunt Traktör, yapılan tüm bu incelemeler sonucunda TURQUM kalite 
markasını almaya hak kazandı. Böylece, firmanın ihracat markası olan ArmaTrac da 
yurtdışı tanıtım faaliyetlerinde TURQUM tarafından desteklenecek.

TED Ankara Kolejinde 2008 de ‘’Yılın Sporcusu’’ ödülüyle 
mezun olan Avukat Batu Cem Bal iş yaşantısının yanı 
sıra spor yarışmalarına katılmaya da devam etmektedir. 
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun 16-17 
Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenlemiş olduğu, 
200 m.yüzme ve 3000 m koşudan oluşan Modern 
Biatlon yarışmasında TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü 
adına yarışan Batu Cem, büyükler kategorisinde Türkiye 
Şampiyonu olmuştur. Batu Cem, 26 Temmuz Pazar 
günü, İstanbul da 27.si  düzenlenen ve Kanlıca dan 
Kuruçeşmeye 6,5 km.lik parkurda yapılan Boğaziçi 
Kıtalar arası Yüzme Yarışına da katılmış ve 49 ülkeden 
1870 sporcunun katıldığı yarışmada 1 saat 13 
dakikalık derecesiyle kategorisinde 7.olmuştur. Ayrıca, 
Macaristan ve Malta da yapılan Avrupa Barolar Futbol 
Şampiyonalarında da Baro futbol takımında yer almıştır. 

26

Mezunlarımızdan Tevfik Başar' 99 ve Özge Kıran 
hayatlarını 18 Nisan 2015 tarihinde birleştirdirler. 
Kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz.
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Duygu Koçyiğit'06'in Londra'daki Birincilik Ödülü 

2006 Dönemi TED Ankara Koleji mezunlarınızdan, Hacettepe Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda görev yapmakta olan Araştırma Görevlisi 
Dr. Duygu KOÇYİĞİT, Londra'da yapılan ESC CARDIOLOGY CONGRESS 2015'de yaptığı sunum ile En İyi Genç Araştırmacı 1.lik ödülü kazanmıştır. 

Sevgili Mezunlarımız,
Mutlu günlerinizi bizlerle paylaşmak, sevincinize ortak olmamızı isterseniz bilgilerinizi ve fotoğraflarınızı info@kolej.org’a bekliyoruz.

“KMS DEMİR ÇELİK”
Türkiye En Hızlı Büyüyen 
100 Sıralamasında 69. Oldu
Ağır sanayi sektörlerinden en önemlisi olan demir 

çelik sektörü ürünlerini inşaat, altyapı, otomotiv, 

beyaz eşya ve makina sanayi gibi pek çok önemli 

endüstriye hammadde olarak temin eden “KMS 

Demir Çelik” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TEPAV 

ve All World Network işbirliği ile düzenlenen Türkiye 

En Hızlı Büyüyen 100 listesinde 69. sırada yer almıştır. 

Çırağan Otel’ de düzenlenen ödül töreninde şirket 

kurucuları Serkan GÜRLEK ’02 ve Erhan GÜRLEK’05 

ödüllerini teslim almıştır. 

Kuruldukları günden bu yana sağladıkları hizmetlerini, 

ilişkilerini sürekli geliştirmeye, yenilemeye ve iyileştirmeye çalıştıklarını belirten genç girişimciler, gayretlerinin bu şekilde ödüllendirilmesini gurur 

verici olarak değerlendirdiler. 

27
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kolejIN’de Yaz!
kolejIN etkinlik dolu, aktivite dolu bir yaz geçirdi. Büyük küçük tüm üyelerimizin katılımıyla özellikle açık havuz alanımız tam bir şenlik yerine 
döndü. Aqua gym, dart turnuvaları, açık hava grup egzersizleri, açık hava spinning , havuz oyunları ve birçok yarışma ile üyelerimize keyifli anlar 
yaşattık. kolejIN’de üyelerimizi aktivitelere, seminerlere ve yarışmalara alıştıracağız. Hatta yeni sezonda buna başladık bile. Üyelerimizle Eymir 
yürüyüşü bu etkinliklerin ilkiydi. “kolejIN’de İyi Pazarlar” konseptli etkinliklerimiz eminiz ki sadece üyelerimizin değil, birçok kişinin takip ettiği, 
katılmak isteyeceği ve güzel anlar yaşayacağı bir marka haline gelecektir.
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kolejIN’de Yenilikler
kolejIN sezona çok güzel yeniliklerle giriyoruz. İlk olarak Güz Sezonu Grup Dersleri Programımızı uygulamaya geçirdik. Ders saatlerimizi ve 
çeşitlerini artırdık. Yeni sürprizler eklemek için de çalışmalarımız hızlıca devam ediyor. Bir diğer yeniliğimiz ise fitness ölçüm ve testleri ile ilgili. 
Eğitmenlerimiz uluslararası sertifika programına katılarak programı başarıyla tamamlayıp sertifikalarını aldılar. Üyelerimiz onun üzerinde farklı 
ölçüm ve testle seviyelerini öğrenip formlarını yükseltmeleri için tüm bilgilere ve yönlendirmelere sahip olabilecekler. Üyelerimiz artık dilediği 
zaman randevu alarak bu ölçümlere katılabilirler. 

KOLEJLİLER   EKİM 2015
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TEDÜ

Tam Eğitim Burslu TED Öğrencileri Diksiyon ve Sunum 
Teknikleri Sertifikalarını Aldı
TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜ-SEM) tarafından Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Burslu Öğrencilerine yönelik verilen “Diksiyon ve 
Sunum Teknikleri” Eğitimi Sertifika Töreni gerçekleşti.

Türk Eğitim Derneği’nin Tam Eğitim Burslu 26 öğrencisi “TED ve Ben…” konulu sunumlarını yaptıktan sonra sertifikaları TED Genel Başkanı Selçuk 
Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Öktem Vardar, TED Genel Başkan Yardımcısı Kemal Ziya Savran, TED Genel Sekreteri Füsun Okutan 
ve TED Burslu Öğrenciler Koordinatörü Aysun Hartevioğlu tarafından dağıtıldı. TED Üniversitesi , TEDÜ Fatma-Semih Akbil Kültür Merkezi, Ahmet 
Ersan Konferans Salonu’nda yapılan törenin sunuculuğunu aynı zamanda eğitimi de veren Fulya Akbuga gerçekleştirdi.

TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin iki ayrı fakülteye ayrılması talebi de onaylanmıştır ve bu yeni düzenleme ile Mimarlık programı, 
Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alacaktır. 

TEDÜ-SEM “Ana-Baba Okulu” 
seminerleri ... 
Anne ve babalara; topluma faydalı, sosyal ve akademik olarak başarılı, sorumluluklarının 
bilincinde, aktif ve mutlu bireyler yetiştirmek ve çocukları ile ilişkilerini güçlendirmek 
için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlayan “Anne – Baba 
Okulu” seminerleri; 3, 4 ve 10, 11 Ekim 2015'de TED Üniversitesi öğretim üyeleri 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Toplam 8 modülden oluşan eğitimlerde; Ailede içi ilişkilerde stres yönetimi (Yrd. Doç. 
Dr. Müge Çelik Örücü), Ana baba kontrolü ve aile içi sınırların çocuk üzerindeki etkileri 
(Prof. Dr. Melike Sayıl/Yrd. Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman), Erken çocuklukta cinsel 
gelişim (Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı), Ergenlikte çocuğum değişiyor mu? (Prof. 
Dr. Figen Çok), İlköğretim çağında yabancı dil öğrenimi (Yrd. Doç. Dr. Derya Bozdoğan), 
Çocuklara okul öncesi dönemde kitap okumanın dil gelişimleri üzerine etkisi (Yrd. Doç. 
Dr. Sühendan Er), Ailelerin okul öncesi dönemde matematik öğrenimine katkısı (Yrd. 
Doç. Dr. Elif Karslı), Çocuğum kendi başına öğreniyor: Özdüzenleyici öğrenme (Yrd. 
Doç. Dr. Tülin Haşlaman) konuları işlenmiştir. 

TED Üniversitesi’ne ödüller... 
“Kepez Belediyesi Odak Yapı Mimari ve Çevre Düzenlemesi Fikir Projesi” Yarışması’nda öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Onur Yüncü’nün aralarında 
bulunduğu ekip 3.lük ödülünü; araştırma görevlisi Mimar Güneş Duyul’un aralarında bulunduğu ekip ise Eşdeğer Mansiyon ödülünü aldı.
 
"İzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi" Mimari Proje Yarışması'nda, ders-saat ücretli öğretim elemanımız Mimar 
Ziya İmren ve yardımcı mimar olarak öğrencimiz Çağrım Koçer'in aralarında bulunduğu ve Arch 499 stajını yürüttüğü ekip (Ziya İmren Architects) 
1. lik ödülünü; bir diğer öğrencimiz Seçil Telyakar'ın yardımcı mimar olarak aralarında bulunduğu ve Arch 499 stajını yürüttüğü ekip (steb I Studio 
Evren Başbuğ) ise 2. lik ödülünü kazanmışlardır. Akademsiyenlerimizi ve öğrencilerimizi candan kutlarız.

TEDÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Adile Gülşah Saranlı, eğitim alanına spesifik araştırmalar arasından her yıl tek 
bir araştırma makalesine verilen “Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırma Ödülü”ne layık görüldü. Öğretim üyemiz Dr. Saranlı, “SENG Üstün Yetenekliler 
Aile Eğitimi Modeli’nin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri” konulu bilimsel makalesiyle bu ödülü almaya hak kazandı. Ödül, 13 Kasım 
2015 Cuma günü saat 18:00’de Ankara’da Ankara Üniversitesi 100.Yıl salonunda yapılacak törende verilecek. 
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Amgen Teach: Bilim İçin El Ele” Projesi 2. Yıl Eğitimleri TED 
Üniversitesinde Başladı! 
TED Üniversitesi’nin Türkiye yürütücülüğünü yaptığı “Amgen Teach: Bilim İçin El Ele” projesinin ikinci yıl eğitimleri 1 Eylül 2015’de TED Üniversitesi 
yerleşkesinde başladı. Ankara ilinde 97 okulda Fen Bilimleri, Biyoloji ve Kimya branşlarında görev yapan 122 öğretmen ve 12 eğitmenin katılımı 
ile Prof. Dr. Murat Günel’in koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimler süresince araştırma sorgulama tabanlı uygulamalara yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Bilim İçin El Ele Projesi, Amgen Vakfı, European SchoolNet, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Ankara İl 
Milli Eğitim Müdürlüğünce desteklenmektedir. MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali Yılmaz ve MEB Mesleki Gelişimi Destekleme 
ve İzleme Dairesi Başkanı Abdi Erdoğan düzenlenen eğitimleri yerinde ziyaret ederek projeye ve yapılan uygulamalara dair görüş ve desteklerini 
öğretmenler ile paylaşmışlardır.

TEDÜ büyümeye devam ediyor...
ÖSYM tarafından açıklanan 2015-2016 eğitim-öğretim yılı ilk yerleştirme sonuçlarına göre TED Üniversitesi dördüncü senesinde de ilk yerleştirmede 
kontenjanını (525 öğrenci) yüzde yüz doldurarak büyük bir başarıya imza atmıştır.

TEDÜ 2015-2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle akademik anlamda da büyümeye devam ediyor. Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne, 
fakültenin ortak programı dışında, İngilizce Öğretmenliği diploma programı açıldı ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı için İngilizce Öğretmenliği 
diploma programına öğrenci kabul edildi. TED Üniversitesi’nin mevcut İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi olarak değiştirildi ve aynı fakülte altında Psikoloji Bölümü açılarak 2015-2016 eğitim öğretim yılı için diploma programına öğrenci kabul 
edildi. Fakültede daha önce Uluslararası İlişkiler olan bölümün adı ise Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak değiştirildi.  Yine 2015-
2016 eğitim-öğretim yılı itibariyle TEDÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi iki ayrı fakülteye ayrılmış ve bu yeni düzenleme ile Mimarlık programı, 
Mimarlık Fakültesi bünyesine geçmiştir.

EuroAsiaMUN Training and 
Development Conference 
TEDÜ’de gerçekleşiyor...
“EuroAsiaMUN Training and Development Conference”  Model 
Birleşmiş Milletler Derneği tarafından TED Üniversitesi’nde 10.yılı 
düzenlenecek olan bir Birleşmiş Milletler simülasyonudur. Bu 
simülasyonda katılımcılar Birleşmiş Milletler üyesi bir ülkenin diplomatı 
gibi davranarak akademik ekip tarafından belirlenen konular üzerinde 
tartışma yapmakta ve Birleşmiş Milletler formatında bir sonuç belgesi 
ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar.  Tartışmalara konu olan başlıklar 
ve komiteler Birleşmiş Milletler’in yapısı altında bulunan kurumlar ve 
içeriklerden oluşturulmaktadır. 

Bunun yanı sıra, son yıllarda Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) 
ve Uluslararası Adalet Divanı gibi daha spesifik ve uzmanlık gerektiren 
yapıların da simülasyonları yapılmaktadır. EuroAsiaMUN konferansı ise Birleşmiş Milletler simülasyonları içerisinde eğitim misyonunu da üstlenmiş 
bir konferanstır. 

Konferansın 10. yılı 500ü aşkın katılımcı ile 27-30 Kasım tarihlerinde TED Üniversitesi’nde ve Litai Otel’de (açılış ve kapanış seramonileri) 
gerçekleşecektir. Model Birleşmiş Milletler Derneği ve TED Üniversitesi yönetimi ve öğrencileri tarafından düzenlenen “EuroAsiaMUN Training 
and Development Conference” 10. yılında katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatmaya hazırlanmaktadır. Siz de konferansa başvuru yapmak 
ve detaylı bilgi edinmek için www.muntr.org sitesini ziyaret edebilirsiniz.

KOLEJLİLER   EKİM 2015
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DIŞ HATLAR

Türkiye'den Almanya'ya uzanan bir eğitim deneyimi
TED Ankara Koleji'nde katıldığı bir seminer sonrasında; hayallerini gerçekleştirmek için 
Freshman Programı'na katılarak Almanya'ya giden İpek Seda Fırat'12 ile bir söyleşi yaptık. 

Bu programdan nasıl haberiniz oldu? 
Kendinizi nasıl Almanya’da buldunuz? Bu 
süreci bizimle paylaşır mısınız?
2002 yılında Ted Ankara Koleji'ne başladım ve 
2012 yılında mezun oldum. Programdan bir 
aile dostumuzun yine TED Ankara Koleji’nden 
mezun oğlu benim okuduğum bölümü 
kazanarak Almanya’ya gittiğinde haberim 
oldu. Daha sonrasında ben de ortaokul ve 
lise yıllarında hedeflediğim bölüme en yakın 
ve ilgimi çeken bir meslek olması nedeni 
ile meraklandım ve Uluslararası Bakalorya 
Programına katımak için okulumuz Yurtdışı 
Eğitim Koordinatörlüğü ile temasa geçtim. 
Deniz Memişoğlu Hocamın da telkinleri ile 
bu bölüme gitmeye karar verdim. Öncelikle 
yine okulumuz mezunlarından Prof. Dr. 
Ayşegül Artman’ın okulumuzda düzenlediği 
tanıtım seminerlerine ailem ile katılarak okul 
ve Almanya’daki eğitim şartları konusunda 
bilgilendim. Bu arayış sürerken birden 
kendimi seçme sınavında buldum ve 1 ay 

sonrasında ise "Kazandınız" bilgisi gelince 
hiç düşünmeden ebeveynlerimin desteği ile 
kararımı verdim. Hemen peşinden de gerekli 
girişimleri yaparak Almanya’ya gitme fikrine 
kendimi alıştırmaya başladım.  

Bu program nedir, bize açıklar mısınız?
Benim tercih ettiğim bölüm Biyomedikal 
Mühendisliği. Lise yıllarında da Genetik ve 
Moleküler Biyolojiye ilgim vardı. Türkiye’deki 
üniversitelerde Biyomedikal Mühendisligi az 
sayıda ve tam oturmamış durumda, yeterli 
eğitim olmadığını ve hatta yeterli laboratuar 
olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden FH 
Aachen University of Applied Sciences 
(uygulamalı üniversite) seçtim. Mühendislik 
alanında Almanya’nın her zaman önde 
olduğunu biliyorum. Uygulamalı okumak 
da ilgi çekici bir öğrenim şekli, diğer okullara 
nazaran daha fazla staj imkanı ve laboratuvar 
saatleri var. Bu okulda okumak için, 
öncelikle Freshman programına kaydınızı 

yaptırıyorsunuz, bu program  Almanya’ya 
gelen yabancı öğrencileri (özellikle Almanca 
açısından) üniversiteye ve Alman eğitim 
sistemine hazırlayan bir program. Alman 
üniversiteleri de aynı Türkiye’deki gibi merkezi 
bir sınav sistemi “ABİTUR” ile öğrenci seçimi 
yapıyorlar. Freshman programı uygulamalı 
laboratuvar dersleri ile aynı zamanda staj 
imkanını da sağlıyor, böylelikle staj sorununu 
da ortadan kaldırmış oluyorsunuz.

Şu anda kararınızla ilgili düşünceleriniz 
nedir? Pişmanlık ya da memnuniyet 
durumları nedir?
Açıkçası ben Almanya’ya geldiğim için 
mutluyum. Benim için hem sosyal açıdan 
hem de akademik olarak büyük bir deneyim 
olduğunu düşünüyorum. Bir öğrenci için 
18 yaşına kadar ailesi ile yaşamak bir yerde 
zorunlu; öncelikle aile içinde aldığınız eğitim 
çok önemli, 18 yaşından sonra ise olgunlaşmak 
adına kendi ayaklarınız üzerinde durabilmeyi 
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öğrenmeniz gerekiyor. Ailenizden uzak 
yabancı bir ülkede (her ne kadar çok Türk 
vatandaşı da olsa) hiç bilmediğiniz bir eğitim 
sistemi ve kültürde yaşamaya ve okumaya 
çalışmanız, alışmanız gerekiyor. İlk başlarda 
çok zor oluyor kabullenmek fakat zaman sizi 
törpülüyor. Pişmanlık hissini hiç düşündüm 
mü bilemiyorum, mutlaka yaşamışımdır fakat 
buradaki öğrenci ortamını Türkiye’deki ile 
kıyaslayınca pişmanlık duymuyorsunuz. 

Bize bu programın size kattıkları nelerdir, 
açıklar mısınız?
Şu bir gerçek ki TED Ankara Koleji’nin 
vermiş oldugu İngilizce eğitiminin yanında 
Almanca’nızın da en az İngilizce kadar 
gelişmeşi gerekiyor. Bu nedenle Freshmandan 
sonra bölüm derslerine geçince Almanca’nın 
önemini daha iyi anladım. Dil öğrenmek diğer 
derslere nazaran daha fazla özveri isteyen 
bir konu. Her ne kadar derslerde gramer ve 
konuşma öğretimi yoğun olsa da kişinin 
çabası, azmi ve hırsı var ise bu programda 
başarılı olabiliyor. Freshman programı sadece 
bir dil öğretimi değil, sizi aynı zamanda 
bölüm derslerinize de hazırlamaya çalışan 
bir program. Tüm bunların yanında bir diğer 
önemli kazanım ise çok farklı kültürlerden 
buraya okumak üzere gelen öğrenciler 
ile tanışıp, arkadaşlık yapmak onlarla vakit 
geçirmek. Farklı  kültürleri tanımanın, onları 
anlayabilmenin, insanlarla gerek iş hayatında 
gerekse özel hayatta daha rahat ilişki 
kurmamı ve hoşgörülü olmamı sağladığını 
düşünüyorum.

En başta yaşadığınız kayda değer sorunlar 
oldu mu, nasıl üstesinden geldiniz?
Tabii ki! Biraz önce de bahsettiğim gibi 
17 yaşımı bitirirken ailemi, arkadaşlarımı, 
ülkemi bırakıp dilini tam olarak bilmediğim 
bir ülkeye taşındım. İlk başta sadece TED 
Ankara Koleji’nden gelen öğrenciler olarak 
takılıyorduk, çünkü insan ailesini, ülkesini 
özlediğinde ona en yakın olarak gördüğü 
kişilere daha çok tutunuyor. Hepimizin kötü 
ve zor zamanları oldu. Kimi zaman sitem ettik, 
vazgeçme noktasına geldik fakat birbirimize 
destek olarak bu sorunların üstesinden 

geldik. Hepimizde aile özlemi vardı. Bir süre 
sonra insan bir şekilde düzenini kuruyor ve 
bu düzene alışıyor, kimi zaman da yalnız 
kalmayı tercih ediyor. Kısacası üstesinden 
gelemeyeceğim bir sorun yaşadığımı 
düşünmüyorum. Ayrıca hep kafamın bir 
tarafında aileme ve arkadaşlarıma 3,5 saat 
mesafede olduğumu biliyorum. Herhangi 
bir sıkıntıda ya ben ülkeme gelebilirim ya da 
onlar bana rahatlıkla ulaşabilirler. 

Şu anda ne yapıyorsunuz? Yaşadıklarınız 
beklentilerinizle örtüşüyor mu?
Biliyorsunuz Almanya ve diğer Avrupa 
ülkelerinde (Freshmandan sonra) üniversite 
üç sene. Ben şuan ikinci sınıfın bitirme 
sınavlarına hazırlanıyorum. Her tür zorluğuna 
ve özlemine rağmen bu bölümü seçmiş 
olmaktan ve Almanya’da okuyor olmaktan 
mutluyum. Odaklandığım nokta geleceğim. 
Bir şekilde bu sıkıntıları yaşamak gerekir diye 
düşünüyorum.

İleriye yönelik planlarınız, hedefleriniz 
nelerdir?
Bu seneden sonra 1 senem daha var. 
Sonrasında ise master ve belki de Doktora 
düşüncelerim var. Fakat kesinlikle bunlar 
için de eğitimime yurt dışında devam 
edeceğim programları araştırıyorum. Yine 
Almanya olabilir veya başka bir ülke, şu 
an için araştırmalarıma devam ediyorum. 

Danışmanım, Prof. Dr. Ayşegül hocam, ile 
tüm olanakları değerlendirmeye çalışıyorum. 
Bu konuda bana oldukça katkıları olduğunu 
düşünüyorum. 

Bu programı sizden sonrakilere tavsiye 
ediyor musunuz? Neden?
Tabii ki tavsiye ederim neden olmasın. 
Bizden sonra gelen kardeşlerimizin de en 
azından bir master programı veya exchange 
dahi olsa yurtdışı deneyimini yaşamalarını 
tavsiye ederim. Bu konuda eminim ki burada 
benimle okuyan tüm arkadaşlarım da aynı 
düşüncedelerdir.

Program dâhilindeki takipçilerinize 
önerileriniz, tavsiyeleriniz nelerdir?
Yurt dışı üniversite veya master programlarını 
düşünen arkadaşlarıma, özellikle de 
mühendislik okumak isteyenlere, tavsiyem 
Almanca’ya ağırlık vermeleri olacaktır. TED 
Ankara Koleji’nde hepimiz bir yabancı dili 
yani İngilizceyi en iyi şekilde öğrendik, 
günümüzde artık İngilizce yabancı dil 
olmaktan çıktı bir zorunluluk haline geldi 
hatta öyle ki Türkçeden sonra ikinci ana 
dil gibi. Hele de Almanca eğitim veren bir 
üniversitede okuduğunuzda ikinci diliniz 
de pekişiyor. Ayrıca Almanya mühendislik 
konularında bence dünya lideri bir eğitim 
sistemine sahip, bizden sonra düşünenlerin 
de bu ülkeyi seçenekleri arasında 
bulundurmalarında fayda var. Amerika ve 
Kanada daha çok tercih edilen ülkerden fakat 
Almanya şu sıralar çok revaçta.

Bizim sormayıp da sizin eklemek istediğiniz 
hususlar var mı?
Öncelikle bizi takip edenlerin meslek seçimi 
konusunda araştırıcı olmalarını öneriyorum. 
Türkiye’de klasik bir yaklaşım var; hangi meslek 
daha çok kazanıyor, benim kızım da oğlum 
da onu okusun. Bir kere herkes kendi iç sesini 
dinlemeli: “Ben ne istiyorum?”. Çünkü çevre 
baskısı ile yapılan bir eğitimden kimse hiçbir 
şekilde mutlu olamaz, fayda saglayamaz. 
Bir kere bir insanin bir iste basarılı olması 
için önce mesleğini sevmesi gerekir. Ondan 
sonra en önemli ikinci unsur ise doğru eğitim 
ve doğru seçilmiş bir üniversite. Dolayısıyla 
bu konuda seçici ve araştırıcı olmakta fayda 
var. Herkesin talep ettiği meslek gruplarını 
tercih etmek, yeterli olup olmadığını test 
etmeden, araştırmadan devam etmek bizim 
sistemimizde kaçınılmaz oluyor. Bu da bana 
çok yanlış geliyor. 

Almanya’ya geldiğim için 
mutluyum. Benim için hem sosyal 
açıdan hem de akademik olarak 
büyük bir deneyim olduğunu 
düşünüyorum. 
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Hayatını Müziğe adamış, Flamenko’nun coşkusunu 
Türkiye’ye taşımayı başarmış bir müzik adamı.
Bu sayımızda Ceyhun Güneş’97 ile yaptığımız söyleşide kendisini ve Flamenko’yu sizlere 
tanıtmayı amaçladık.

1979 yılında Ankara'da doğdu. 1997 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. 2003 yılında amatör ve profesyonel 
müzisyen ve dansçıların buluştuğu Flamenko Ankara Derneği'ni kurdu ve bu derneğin gösteri grubu ile bir çok festival ve 
gösteride sahne aldı. 2004 yılında Cordoba Gitar Festivalinde; 2014 yılında “Uluslar arası Gerardo Nuñez Gitar festivali”-
Sanluar’da bir Flamenko gitar festivaline davet edilen ilk Türk gitarist olarak sahne aldı. 2009 yılında kendi bestelerinden 
oluşan Mavi Siyah isimli albümü yayınlandı. Bu güne kadar gerek solo performanslar, gerek MaviSiyah, Duende ve 
Flamenko Ankara Derneği grupları ile yüzlerce konser ve dinleti gerçekleştirdi. Halen “Flamenko Ankara Derneği Festival 
Sanat Direktörlüğü”nü sürdüren sanatçı, albüm kayıtlarına, gitar eğitmenliğine ve konserlerine devam etmektedir.

Ben 9 yaşımdayken annemin desteği 
ile Can Girginkoç’dan piyano dersleri 
almaya başladım. Bu derslerde aynı 
zamanda besteleme ve yaratma 
üzerine de çalışıyorduk. O yaşta 
yaptığım bestelerimi hala saklarım. 

Sayın Ceyhun Güneş söyleşimize 
başlarken okurlarımız için kendinizi 
kısaca tanıtmanızı isteyeceğiz. Eğitim 
ve kariyer yaşamınızdan, ailenizden 
bahseder misiniz?

Tabii... Orta ve lise öğrenimimi Kolej’de 
tamamladım. Sonra Hacettepe 
Üniversitesi’nde mühendislik okudum  ve 
ardından Gazi Ünversitesi’nde pazarlama 
masterı yaptım.Ama bu eğitimin sonucu 
tahmin edilmedik bir kariyere veya aslında 
olması gereken yere gitti. Hayat beni 
“gitarist” yaptı.

Klasik gitarla başlayan müzik yaşamınız, 
sonrasında Flamenko’ya yöneliyor. Neden 
Flamenko?
Ben 9 yaşımdayken annemin desteği ile 
Can Girginkoç’dan piyano dersleri almaya 
başladım. Bu derslerde aynı zamanda 
besteleme ve yaratma üzerine de 
çalışıyorduk. O yaşta yaptığım bestelerimi 
hala saklarım. Sonra Kolej’de sevgili hocam 
Soner Öztaşkın ile 2 yıl klasik gitar çalışma 
şansım oldu. Bu dönemde babam da hep 
Flamenko ve Latin müzikleri dinlerdi. Kulak 
dolgunluğu vardı yani. O da Flamenko 
gitar dersleri alıyordu. Bana da öğrendiği 
teknikleri biraz biraz göstermişti. Daha 
sonra dinlediğim parçaları taklit etmeye 
başladım. Kasetten dinleyip aynılarını 
çalmaya çalışıyordum. Aslında özel bir 
nedenden dolayı değil de doğal bir süreç 
olarak flamenkoya yöneldim diyebiliriz. 
Ayrıca çalım tekniği ve çıkan sesler, müziğin 
dinamizmi beni etkiledi.

Flamenko kariyerinizden bahseder 
misiniz? Neler yaptınız, hangi ünlülerle 
çalıştınız?
İlk Flamenko konserimi 27 şubat 1996’da  
okulumuz lise kısmı konferans salonunda 
verdim. Sevgili Serdar Dilekcan önayak 
olmuştu bu konsere. Uzun yıllar tek başıma 
çalıştım. Daha sonra Ankara’da Suat 
Demirkıran, Özkan Gör ve Murat İşbilen ile 
çalışma fırsatım oldu. 2004 yılında ilk kez 
gittiğim İspanya’da bir çok Flamenko üstadı 
ve ustası ile de çalıştım. Manolo Sanlucar, 
Gerardo Nuñez, Tomatito, Niño de Pura, 
Manolo Franco ve daha bir çok ustanın 
master class çalışmalarında bulundum.

Bu güne kadar hem solo, hem gruplarımla 
hem de Flamenko Ankara Derneği ile 
sayısını hatırlamadığım kadar çok konser 
verdim. Geçtiğimiz yıl da flamenkonun 
anavatanı Endülüs’te bir gitar festivalinde 
çalarak bu konudaki en büyük hayalimi de 
gerçekleştirmiş oldum.

KÜLTÜR - SANAT
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Flamenko’nun dünyadaki ve Türkiye’deki 
durumunu karşılaştırır mısınız?
Her şeyde olduğu gibi burada da kültürel 
altyapı ve ekonomi belirleyici unsur. 
Ülkemizde kültürel yozlaşma son 10 yılda 
hat safhaya ulaştı. Bir de buna kültüre 
verilen desteğin azalmasını ekleyince haliyle 
sanatsal müzik yapmak da zorlaştı. Ancak 
yine de konserlere olan ilgi mutluluk verici. 
Bunda flamenkonun canlı yapısı, Akdeniz ve 
Arap müziklerinin tadını taşıyor olması da 
çok etkili. Ayrıca artık her türlü müzik daha 
kolay ulaşılabilir olduğu ve sosyal medya 
da etkili olduğu için bilinirliği de artıyor. 
Ayrıca açılan Flamenko dernek ve okulları 
da bu sanatı bilinir kılıyor. Farklı ülkelerde 
bir çok Flamenko okulu var ve İspanyol 
sanatçılar buralarda çok önemli sanatçılar 
ve öğrenciler yetiştirerek flamenkonun daha 
da yaygınlaşmasını sağlıyorlar.

Flamenko ile örtüşen bir kısım Türk ezgileri 
gözlediniz mi? İleride Türk versiyonu 
Flamenko olabilir mi?
Türk müziği ile ortaklıklar ve benzerlikler 
var. Aslında bu benzerlikleri kullanarak 
yapılan çalışmalar da var.Bunlardan ilki de 
sevgili Doğan Canku’nun Sultaniyegah Sirto 
yorumudur diyebiliriz. Mavi Siyah olarak da 
yaptığımız şey biraz  bu ortak noktaların 
altını çizmek.

Flamenko Türkiye’de öğrenilebilir mi, 
yoksa illa İspanya’yı tavaf etmek gerekir 
mi?  
Artık internet çok büyük bir bilgi kaynağı. 
Tabii ki burada da öğrenilebilir. Ancak 
Flamenko tekniklerini, müziğini vs. 
öğrendikten sonra, onu pratiğe dökmeniz 

gereken bir sanat dalı. Yani dans, şarkı ve 
gitar üçlüsünün bir arada olduğu ortamlarda 
uygulamanız gereken, alışmanız gereken bir 
ortak dili olan, yaşayarak pekişecek bir sanat. 
O yüzden mutlaka “flamenkonun kutsal 
toprakları” diyebileceğimiz Endülüs’ü tavaf 
etmek gerekli. Ve orda zaman geçirmek şart.

Flamenko Derneğini neden kurdunuz? 
Dernek neler yapıyor? Derneğin şu anda 
olduğu nokta sizin hayalinizdekiyle 
örtüşüyor mu?
Öncelikli amacım flamenkoya gönül vermiş 
başka insanlarla tanışıp, paylaşımlarda 
bulunmak ve bilgimizi artırmaktı. Sonra bu 
paylaşımlar daha profesyonel eğitimlere 
dönüştü. Dans ve diğer alanlarda da 
faaliyetler gelişti. Yerli ve yabancı önemli 
isimler eğitimler için “Flamenko Ankara 
Derneği'ne” gelmeye başladı. Şu anda 
derneğimizde flamenkoyla ilgili her 
alanda eğitimler verilmekte, gösteriler 
hazırlanmakta, paylaşımda bulunulmakta. 
Ayrıca Türkiye’nin tek uluslar arası Flamenko 
festivalini düzenliyoruz. Bu yıl da 9.sunu 
yapacağız. Hayalimdekine çok yakın 
olduğunu söyleyebilirim. Bundan dolayı da 
çok mutluyum. Benim gibi düşünen bir çok 
güzel insanla bu güne getirdik derneğimizi. 

“Mavi Siyah” ın öyküsünü anlatır mısınız? 
Albüm nasıl bir tepki aldı?
“Artık kendi bestelerimi bir grupla çalsam 
iyi olur” diyerek başladığım bir yolculuk 
Mavi Siyah. 2004 yılında 4 kişi olarak 
kurguladığımız yapı, bugün 7-8 kişilik daha 
büyük bir grup oldu. 2009 yılında benim 
bestelerimden oluşan bir albüm yaptık. 
Albüm güzel tepkiler aldı. Doğru bir şeyler 
yaptığımızı gösterdi. Ayrıca Erkan Oğur gibi 
bir usta ile çalışmış olmanın da büyük gururu 
vardı. Bir çok konser yaptık, Türkiye’nin bir 
çok şehrinde müziğimizi paylaştık. 

Bundan sonra başka albüm çalışmalarınız 
olacak mı? İleriye yönelik planlarınız 
nedir?
Bu günlerde İspanya Flamenko dans 
birincilerinden David Perez ile “Endülüs’ten 
Anadolu’ya” isimli bir konser projesi 
yürütüyoruz. Bu projeyi albüm olarak Eylül 
ayı içinde kaydedip bitirmeyi planlıyoruz. 

Sizin yolunuzdan yürümek isteyen genç 
müzisyen kardeşlerimize tavsiyeleriniz ne 
olur?
Öncelikle çok dinlesinler. Çok seyretsinler. 
Mutlaka doğru bir eğitmenle usta çırak 
ilişkisi içerisinde çalışsınlar. İspanya’ya gidip 
o havayı solusunlar. Ve tabii çok çalışsınlar.

Kariyer yaşamınızda bizimle 
paylaşabileceğiniz ilginç, komik bir anınızı 
anlatır mısınız?
Aslında o kadar çok var ki… Beni çok 
duygulandıran bir olayı anlatayım:

Gaziantep’te bir festival dahilinde konser 
verdik. Konser bitti, toplandık. Tam 
çıkıyorduk ki kapıda iki genç çocuk nefes 
nefese kan-ter içinde geldiler. “Bitti mi?” diye 
üzgünce sordular. O gün festivalde şehrin 
farklı yerlerinde başka etkinlikler de varmış. 
Onlar da yanlış yere gitmişler. Fakat paraları 
olmadığı için koşarak gelmişler. O kadar 
uzakmış ki, konseri kaçırmışlar. Biz de hem 
çok mutlu olduk hem de çok duygulandık. 
Çıkardık enstrümanları ve orda akustik olarak 
bir iki parça çaldık. Mutluluklarını anlatmam 
mümkün değil. 

Bundan sonra hedefiniz nedir ve siz bu 
hedefin neresindesiniz?
Hedefim ömrümün sonuna kadar sürekli 
konser vererek hayatımı kazanmak. Bu 
hedef henüz uzak; o kadar fazla konser 
yoğunluğu yok. Ama zaman içerisinde 
gerçekleşeceğine inanıyorum.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Kolejliler dergisi için bir mezun olarak 
sizinle yaptığımız bu söyleşiden ve 
başarılarınızdan camianın büyük 
keyif alacağı ve bilgileneceği şüphesiz.  
Mezuniyetten sonra ki yaşamınızda 
TED Ankara Koleji mezunu olmanın size 
getirdiği olumlu katkılar oldu mu? Bu 
konudaki değerlendirmeniz nedir?
Mutlaka oldu. Her şeyden önce kişisel olarak 
kendime daha güvenli olmamı sağladı. 
Verdiği kimlik, özgüven ve iletişim becerisi 
ile birçok şeyin üstesinden geldim. Tabii ki 
Kolejli’nin Kolejli’yi tuttuğu anlar da yaşadım. 
Bu röportajı bana ayırdığınız için çok 
teşekkür ederim. 

Sanata destek olmak isteyen, projelerimizi 
ve çıkacak albümümüzü desteklemek 
isteyen mezunlarımızla iletişime geçmek 
isteriz.Bunun dışında da beni ve projelerimi 
Ceyhun Güneş facebook sayfasından takip 
edebilirler.

Tekrar samimi cevaplarınız ve 
vakit ayırdığınız için teşekkür eder, 
başarılarınızın devamını dileriz. 
Ben teşekkür ederim. Tüm Kolejlileri 
konserlerime bekliyorum…
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14. İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding sponsorluğunda 5 Eylül - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek. 14. 
İstanbul Bienali’ne çok sayıda kurum ve kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşları da destek veriyor.

Carolyn Christov-Bakargiev (Carolyn Christov-Bakargiev, yazar, etkinlik ile sergi düzenleyici ve sanatsal pratikler, sanat tarihleri ve estetiğin politikası 
gibi alanlarda çalışan bir araştırmacı.) 14. İstanbul Bienali’nin kavramsal çerçevesi için çalışmaya başladı.

Yapacağı çalışmayla ilgili de görüşlerini belirten Christov-Bakargiev’e göre 14. İstanbul Bienali, “çizginin nerede çekileceğini, nerede geri çekilmek 
gerektiğini, nelerden faydalanılabileceğini ve neyin öne çıkarılabileceğini aramak üzere yola çıkacak. Bienal bunu açık bir denizde yapacak. Yüzey 
düzken parmak uçlarıyla, derinlere inildiğinde, “katlanmış kodlama katlarını açmadan” yapacak.

SANATÇI VE ZAMANI-İSTANBUL MODERN-05.08.2015/31.12.2015
İstanbul Modern “Sanatçı ve Zamanı” adlı koleksiyon sergisi ile sanatçıların zaman fikri etrafında birey olarak kendilerini ve çalışmalarını nasıl 
konumlandırdıklarına odaklanıyor. Sergi, sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin zamanı arasında kurulan bağa ve 
hesaplaşmaya dair bir düşünce alanı öneriyor. Geçmişten geleceğe farklı zamanları, belirli ortak temalar çerçevesinde bir araya getiriyor.
 
“Sanatçı ve Zamanı”, Türkiye’nin mihenktaşı düşünür ve edebiyatçılarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın (1901-1962) “ne içindeyim zamanın ne 
de büsbütün dışında” sözlerini de bir çıkış noktası olarak belirliyor.
Tanpınar üzerinden sanatçıların zamanlararası varoluş serüvenlerine dair bir yol haritası sunan sergi, aynı anda farklı zamanları hayal 
edebildiğimiz bir çağda, Tanpınar’ın görüşlerinin kuşatıcı zenginliğini de hatırlatmak istiyor.
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www.ozerbey.com
Ceyhun Atıf Kansu Cad. 29-8 Balgat / ANKARA
Tel: 0312 287 05 80 • Faks: 0312 287 05 77
info@ozerbey.com

ÖZERBEY
TARIM GIDA PETROL İNŞ. TAAH. ORMAN
ÜRÜN. OTO. NAK. PAZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ÖZERBEY
www.ozerbey.com 

BU DÜNYADA DİKİLİ
BİR AĞACIMIZIN
OLMASI YETMEZ

Ağaçlandırma, çevre düzenleme ve peyzaj
Arazi temizliği ve hazırlanması
Teraslama • Fidan dikim işleri

Kültür bakım çalışmaları ve budama işleri

Çünkü her birimiz yılda yaklaşık
7 ağaç tüketiyoruz.

Bunları biliyor musunuz ?

  Ormanlar yazın ısıyı 5-8
derece düşürür, kışın 1-3 derece
yükseltir. Nemi sabit tutar.

  Bir hektar ladin ormanı 32 ton,
kayın ormanı 68 ton, çam
ormanı ise 40 ton toz emer.

  Yapraklı ağaçlardan oluşan
bir bölgede 50 kuş türü yaşar

  Ormanlar ağaçsız bir 
alandan 8 kat fazla humus üretir.

  25m boyunda bir kayın ağacı
saatte 1,5kg oksijen üreti.

  100 yaşındaki bir kayın
saatte 40 kişinin çıkardığı
karbondioksiti yok eder.

  100 yaşındaki bir kayın yılda
30.000 litre su çeker ve erozyonu
önler.
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MODA TASARIM • KEYİF • GURME

Geri Dönüşümden Sanata...
Uzun yıllar yaptığı mimarlıktan sonra kendisini daha özgür bir alanda görmek isteyen Gülnur 
Özdağlar'80 ile uluslararası başarılara imza attığı sanat ve tasarım serüvenini konuştuk.

Gülnur Özdağlar 1962 yılında Ankara'da doğdu. 1980 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu ve Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde Mimarlık okudu. Mimarlık, dekorasyon, yayıncılık, grafik tasarım alanlarında çalıştı. Son 3 yıldır 
plastiklerle sanat yapıyor

“Gülnur Özdağlar kimdir” diye sorsak 
kendinizi nasıl tanımlarsınız? Kariyer 
yaşamınızdan, sosyal yaşamınızdan 
kısaca bahseder misiniz? Bilebildiğimiz 
kadarıyla hayata mimar olarak 
atıldınız. Mimarlık kariyerinizden, varsa 
ödüllerinizden bahseder misiniz?
Mimarım. 1980’de TED Ankara Koleji'nden, 
1986’da ODTÜ’den mezun oldum. İlk on 
yıl boyunca bürolarda çalıştım ve mimarlık 
yarışmalarına katıldım. Yarışmalarda grup 
olarak kazandığımız 15 ödülümüz var. 
Sonraki yıllarda Mimarlar Odasında yayıncı 
olarak çalıştım. Mimarlar Derneği ve Şevki 
Vanlı Mimarlık Vakfında yönetim kurulu 
üyesi olarak  görev aldım. 

Mimarlık yaşamınızın yanı sıra 
ilgilendiğiniz başka konular oldu mu?
Hem mimari proje hem yayın alanlarında 
yıllarca çalıştıktan sonra, mimarlığın 
pragmatik yapısından sıkılıp daha 
başıma buyruk, özgür davranabileceğim 
tasarım alanlarına çekildim. 1999 yılında 
Photoshop’u keşfettikten sonra dijital resim 
yaptığım uzun bir dönem oldu.

Katıldığınız yarışma ve sergiler ile ilgili 
neler söylersiniz? 
İnternetin Türkiye’de yeni kullanıma girdiği 
zamanlarda; dünyada benimle aynı ilgileri 
paylaşan insanlarla iletişime geçmek, 
onların yaptıklarını kolayca takip edebilmek 

ufkumu çok genişletti. Adobe’nin açtığı bir 
uluslararası bir yarışmada 1. oldum. Çok 
sayıda sergiye katıldım. Dijital Art’ın yeni 
yeni görüldüğü ve çok heyecan uyandırdığı 
yıllardı. Yaptıklarım özellikle Avrupa ve 
Amerika’da dergi ve kitaplarda yayınlandı. 
TemaYokTema grubuyla ve Format:D 
grubuyla sergiler açtım. 

Bize en ilginç gelen “sanatsal geri 
dönüşüm” çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz? Bu alana yönelmeniz nasıl oldu? 
Ne amaçlıyordunuz? 
Monitör başında bir çeşit “sanal” üretim, 
beni sonunda “el ile yapma”nın büyüsünü 
araştırmaya yöneltti. Plastik şişeleri kesip 
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biçerek, ısıtıp şekillendirerek, kendi ellerimle 
aracısız, gerçekten “yapma”yı deneyimledim 
ve çok sevdim.   

“Upcycling” ne demek, biraz açar mısınız? 
“Recycling” ile farkı ne? Ne kadar bir katma 
değer yarattığınızı düşünüyorsunuz?
Geri dönüşüm, birkez kullanılmış 
malzemenin daha düşük kalitede 2. 
bir kullanıma kavuşturulması anlamına 
geliyor. Çünkü, cam, kağıt ve plastikler 
dönüştürüldüklerinde eskiden sahip 
oldukları niteliklerin birkısmını kaybediyorlar. 
Upcycling yani “ileri dönüşüm” ile 
malzemeye kaybettiği nitelikler yerine 
daha üstün yeni nitelikler eklenmiş oluyor. 
Örneğin plastik damacanadan sanatsal 
değere sahip bir çanak yapmak gibi.

İki farklı elementten üçüncü bir element 
yaratmak; bu dönüşüm süreci nasıl bir 
şey? En basit haliyle açıklar mısınız?
Benim işlerime verdiğim isim bu: 
“Tertium Non Data”. Latince bir simyacı 
değimi. "Üçüncü Veri Yok" demek… Bir 
elementin diğerine, örneğin tenekenin saf 
altına dönüşümü esrarengiz bir süreçtir. 
Dönüşümü etkileyen 3. şeyin ne olduğu 
bilinemez. Atıktan güzel bir nesneye 
dönüşümün bilgisi de bu anlamda sihir, 
büyü, simya...

Bu çalışmalarınızı gerçekleştirdiğiniz 
atölyenizi tanıtır mısınız? Böyle bir 
atölyenin olmazsa olmazları nelerdir?
Atölyenin olmazsa olmazı depolama alanı. 
Benim, arkadaşlarımın, komşuların ve 
müşterilerimin getirdiği şişeleri biriktirmek 
için alana ihtiyaç var.  Onun dışında basit 
araç gereç ve bir masa yeterli.

Mimarlık, tasarım ve fotoğraf, sanatsal 
geri dönüşüm. Bu üçünü bir sıralamaya 
sokmanızı istesek nasıl bir tablo çıkar? En 
keyif aldığınız hangisi?
Mimarlık Türkiye’de gittikçe sadece malzeme 
ve teknik bilginin alanında icra edilebilir hale 
geldi. Tasarıma olan talebin yerini tedarik 
edilebilir lüks malzemeler ve teknolojik 
inşaa sistemlerinin organize büyük şirket 
ortamlarında koordine edilmesi aldı. Ben 
tek başıma yapabildiğim ve başka kimsenin 
yapmadığı bu alanda mutluyum.

Bundan sonraki yaşamınızla ilgili 
hedefleriniz, projeleriniz nedir?
Önümüzdeki günlerde yaptığım işin 
sosyal sorumluluk yönünü öne plana 
almayı hedefliyorum.  Çeşitli kurumların 
sponsorluğunu sağlayarak PET ileridönüşüm 
kursları düzenlemeyi amaçlıyorum. Çünkü 
bu iş çok basit birkaç alet ve sıfır sermaye 
ile yapılabileceği için, bir yandan da geri 
dönüşüme dikkat çektiği ve özendirdiğinden 
sürdürülebilir bir toplumsal proje olmak için 
çok uygun. 

İki yıl önce bunun provası olabilecek bir 
deneyim yaşadım. Cape Verde’den bir 
davet geldi. Onlarla çok güzel bir çalışma 
yaptık. Ada devleti olduklarından çok sınırlı 
bir alana sahipler, bizim gibi çöp dağları 
yapamıyorlar. Coca Cola sponsor oldu, 
plastik şişeleri değerlendirmek için beni 
davet ettiler. Zaten hammadde sıkıntısı 
çekiyorlardı, takı yapmak için madenleri 
veya taşları yoktu. Oradaki yerel sanatkarlara, 
tasarımcılara, ressamlara, kısacası bu işten 
anlayan birçok insana workshop yaptım. 
Bu işi öğrettim. Bir Hem çöpleri azaltmak, 
hem de oradaki insanlara gelir sağlamak için 
önemli bir çalışmaydı bu.

Bizim sormayı unuttuğumuz ama sizin 
değinmek istediğiniz başka hususlar var 
mı?
Son zamanlarda plastiklerle yaptığım 
mücevherleri sergilemek için yurtdışından 
davetler alıyorum. Bu yıl New York’ta ve Palm 
Beach’de iki sergiye katıldım. Amerika’da bazı 
modern sanat müzeleri her yıl en inovatif 
mücevher tasarımcılarını davet edip sergi 

düzenliyor. Sergilenen işler, müze yararına 
yüksek fiyatlara satılıyor.  Benim de bu 
sergilerde yüzden fazla parçam sergilendi 
ve satıldı.   

Sizin yolunuzdan yürümek isteyecek genç 
kardeşlerimize tavsiyeleriniz, uyarılarınız 
nelerdir?
Benimki öznel, kendime ait bir yol, kimseye 
tavsiye edebileceğim bir yol değil. Her 
insanın kendini mutlu edecek yolları 
bulması, yoksa tasarlaması gerektiğine 
inanıyorum. 

TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği dergisi için bir mezun olarak 
sizinle yaptığımız bu söyleşiden ve 
başarılarınızdan camianın büyük 
keyif alacağı ve bilgileneceği şüphesiz.  
Mezuniyetten sonra ki yaşamınızda 
TED Ankara Koleji mezunu olmanın size 
getirdiği olumlu katkılar oldu mu? Bu 
konudaki değerlendirmeniz nedir?
Hala en yakın arkadaşlarım liseden olanlar. 
Bundan büyük katkı olabilir mi?

Bir elementin diğerine, örneğin 
tenekenin saf altına dönüşümü 
esrarengiz bir süreçtir. Dönüşümü 
etkileyen üçüncü şeyin ne olduğu 
bilinemez.

Adobe Birincilik Ödülü'nü kazanan eser
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Hayatına yenilik katmayı başarmış
TED Ankara Kolej'li 
Radikal bir karar alarak hayatına yeni bir dönemi ekleyen Osman 
Bahadır Özden'78'le herkesi şaşırtacak oyunculuk kariyerini konuştuk. 

Sayın Osman Bahadır Özden, öncelikle 
kaç mezunusunuz?
1972 ilkokul, 1975 ortaokul, 1978 lise hepsi 
fanatiği olduğum TED Ankara Koleji

Ne işle uğraşıyorsunuz?
Bu soruya tek bir cevap vermem mümkün 
değil, Royal Uluslararası Danışmanlık 
Hizmetleri adında bir firmam var. Genellikle 
kurumsal ve stratejik danışmanlık hizmetleri 
veriyorum. Ankara’da ve Anadolu’da 
müşterilerim var.

İkinci olarak Kırmızı Halı Cast & Prodüksiyon 
Ajansı adında bir firmam daha var, bu firma 
ile şirket, kişi, ürün tanıtım filmleri çekiyorum, 
organizasyonlar yapıyorum, dizilere ve 
reklam filmlerine oyuncu sağlıyorum. 

Son olarak da Kişisel Gelişim Seminerleri 
veriyorum. Orada bana “Hocam 
bu seminerinizden sonra hayatımı 
değiştireceğim” denmesinden müthiş keyif 
alıyorum.

HOBİ

Unuttuğum bir şey daha bazı televizyon 
dizilerinde yan oyuncu olarak yer alıyorum.

Renkli bir hayatınız olduğu belli, yan 
oyunculuk ne demek? 
Bakın onun hikayesini anlatmam lazım. Ben 
şu anda 54 yaşındayım. 50 yaşına girdiğim 
sabah sokakta dolaşırken düşünüyordum. 
“50 yaşındayım, hayatım yarım asır oldu, 
bir değişiklik yapmalıyım” Derken bir 
kuyumcunun vitrininde “ağrısız acısız kulak 
delinir” yazısını okudum. İçeri girdim

- bu yazan doğrumu hakikaten acımıyor 
mu?
- acımaz abi, hissetmezsin bile…

O gün küpe taktım, eve geldim eşim baktı 

- aaaa ne güzel olmuş, yakışmış sana. Dedi. 

O günden bu yana bana “kel, göbekli 
ve küpeli adam” diyorlar ve yeniden 
gördüklerinde hemen hatırlıyorlar.

52 yaşıma girdiğimde, yine bir huzursuzluk 
var içimde, bir şeyler daha yapmalıyım 
ama yine yeni olmalı. Bir akşam televizyon 
seyrediyorum, “neden ben bu dizilerde 
oynamıyorum?” dedim içimden. Ertesi gün 
kimseye haber vermeden bir cast ajansına 
gittim. 

- ben dizi oyuncusu olmak istiyorum.

Pek kale aldıklarını söyleyemem. Sıradan 
bir tipim var, oyunculuk deneyimim yok, 
bu konuda aldığım kurs bile yok. Beni biraz 
oyalayarak geçiştirdiler. Ama yılmadım çok 
sıklıkla ajansa gittim, dostlukları ilerlettim, 
çenem zaten kuvvetlidir, muhabbeti iyice 
arttırdım. Artık ajansın bir parçası bile 
olmuştum.

- abi herkes dışarı çıkıyor burası iki saatliğine 
sana emanet… demeler başlamıştı.

Derken bir gün bana bir telefon, 
fotoğraflarımı çekmek istiyorlardı ve bana 

Osman Özden 1961 Ankara doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladıktan sonra Gazi 
Üniversitesi İ.F.F. Bankacılık Bölümü’nden mezun oldu. Başarılı bir iş kariyerine sahip olan Osman Özden’78 Avrasya 
Stratejik Araştırmalar Merkezi, PTT, Konkur Şirketler Grubu, International Project Managment, Tepe Şirketler Grubu, 
Başbakanlık İhraacatı Geliştirme Merkezi, ITT Altın Rehber, ITT Standart Elektrik & Telekomünikasyon, Kutlutaş İnşaat’ta 
üst düzey yöneticilik yapmıştır. Son olarak oyunculuğa olan ilgisi üzerine Kırmızı Halı Cast & Prodüksiyon Ajansını kurdu 
ve çalışmalarına devam ediyor. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.  
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göre bir rol vardı. Fotoğrafımı da beğendiler 
ki o gece mail ile senaryolar geldi, eşimin 
yanına gittim “ben yarın star tv’de bir dizide 
oynamaya başlıyorum” dedim. Eşim o 
kadar benim yenilikçi ruhuma alışık ki, hiç 
şaşırmadı, “hadi bakalım seyrederiz” dedi.

Ertesi gün kendimi Star TV Beni Affet dizi 
setinde kameraların karşısında buldum. 
İlk rol replikli olarak verilmişti ve o andan 
sonrada replikli oyuncu oldum hep. 
Birinci deneyimim biraz şaşırtıcıydı çünkü 
sadece bir kişi ile rolüm vardı, bir ofis 
içindeydik ama ufacık odada yaklaşık 12 
kişi kadar vardı. Yönetmen önündeki küçük 
monitörden çekimleri izlerken, kamera, 
ışıkçılar, sesçiler, kostümcüler, yardımcılar… 
oda doluydu ve heyecanım yükselmişti. 
Ama başardım. Galiba kalabalıklara seminer 
vermiş olmamın büyük etkisi olmuştu. O 
dizide, işleri iyi gitmeyen kişilerin ellerinden 
arazilerini ucuza toplayan ve üzerlerine 
avm yapmaya çalışan “Baki Bey” rolünü 
üstlenmiştim. Rolüm epey sürdü. Daha 
sonra beni bu sefer Fox TV Unutma Beni 
dizisine davet ettiler ve orada da “Mafya 
Babası Cemil Abi” rolünü oynadım ve arada 
bir de senaryoya göre hala oynuyorum.  
Yani yan oyuncu dediğim, replikleri uzun 
olmasına ve keyifli senaryolarda oynamama 
rağmen halen başrol için keşfedilmeyi 
bekleyen oyuncuyum.

Hoş şimdilerde de neden ben iyi bir sinema 
filminde oynamıyorum diye düşünmeye 
başladım…

Çok ilginç, başınıza enteresan bir olay 
geldi mi?
Evet, halen hatırladıkça güldüğüm bir olayı 
var. Beni Affet dizisi çekimlerinde daha çok 
başlardayız ve benim o sabah çekimde 
başrol oyuncusuna kızarak onu tokatlamam 
lazım. Çayımı almış ve repliklerimi okuyorum, 
yanıma cast ajansımdaki arkadaşım geldi. 
“abi istersen replikleri birlikte çalışalım” dedi.
Bahçeye çıktık o başrol oyuncusunun 
repliklerini okuyacak ben de benimkini. 
Derken sıra tokata geldi ben de hakkını 
vereyim rolümün diye arkadaşa okkalı bir 
tokat attım. Arkadaşım biraz afallamış, 

- abi ne yapıyorsun? 
-  ne yapacağım, iyi vuramadım mı?
- abi attıracaksın hepimizi diziden, sen 
sadece yakın olmak üzere elini salla, başrol 
oyuncusu yanağını çevirecek, arada yüzüne 
makyaj yapılıp pembeleştirilecek ve de 
tokatın sesi eklenecek.

Yani eğer prova yapmamış olsaydık benim 
oyunculuk kariyerim ikinci dizi sahnesinden 
sonra bitecekti. Hala gülümserim 
hatırladıkça.

Herkes oyuncu olabilir mi? Oyuncu olmak 
için ne yapmaları lazım?
Bu soruyla çok sık karşılaşıyorum, öncelikle 
bir cast ajansına başvuru yapmanızda yarar 
var. Tabi ki Kırmızı Halı’ya… Çok güzel ve çok 

yakışıklı olmanıza gerek yok. Rol ne gibi bir 
tipi gerektiriyor ise o kişiyi seçiyorlar. Hatta 
değişik bir yüze sahip olmak avantaj bile 
olabilir. Bu işte yaş, kilo, boy sınırı yoktur. 
Yetenekli olduğunuza inanıyorsanız ve 
çalışma saatleri uzun olan, disiplin isteyen, 
çok çalışılan, stresi bol bir işe hazır iseniz, siz 
oyuncu olabilirsiniz. Tabi bunun eğitimini 
alarak daha da ileri gitme şansınız olacaktır. 
Eğer replikli (konuşmalı) oyuncu olur iseniz, 
ezberinizin çok iyi olması, heyecanlanmama 
konusunda eğitilmiş olmanız, makyaja 
ve ışıklara alerjinizin olmaması gerekir. 
Bu iş son derece disiplinli bir iştir. Sabah 
erkenden sette olmanız gerekir. Çekimlerde 
sıranızın gelmesini saatlerce beklemeniz 
gerekebilir. Hastalanmamanız için kendinize 
çok iyi bakmanız gerekir. Uyku düzeninize 
çok dikkat etmeniz gerekir. Bir çekim için 
en azından aynı rolü 3-4 kez oynamanız 
ve kameraların değişik açılardan görüntü 
almasını beklemeniz gerekir. Bu hiç hata 
olmayan çekimler için verilen sayıdır. Hata 
oldukça çekimler devam edecektir.

Tabi bir de iyi yanlarından bahsetmek 
lazım. Oturduğunuz yerde, okulunuzda, 
akrabalar arasında, arkadaş ortamlarında, 
iş yerinizde artık siz bir yıldızsınız. Size 
bir yıldız gibi davranacaklarından emin 
olunuz. Aile içinde bile saygınlığınız ve 
havanız artacaktır. Tanımadığınız kişiler size 
rolünüzdeki isimle hitap edecekler ve sizinle 
fotoğraf çektirmek için izin isteyeceklerdir. 
(Bazen izin de istemeyecekler) Artık sizin 
daha önce gittiğiniz kuaför, berber, market, 
manav, kasap, oto yıkayıcı… Sizi hep mutlu 
olacağınız iltifatlarla karşılayacaklardır. 
Artık siz bir Prenses veya bir Prens’siniz… 
Bir de rolünüzün seviyesi yükseldikçe 
kazanacağınız paralar da yanınıza kar 
kalacaktır.

Kırmızı Halı Cast & Prodüksiyon Ajansı’nı 
niye kurdunuz? Zaten oyuncusunuz…
Ben en son ücretli olarak Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ASAM)’ın Genel 
Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği’nden 
emekli oldum. Benim için ciddi bir  okul olan 
bu kuruluşta Strateji’nin ne demek olduğunu 
öğrendim ve önemini anladım. Bu bilgi ve 
tecrübelerimi kendini tanıtmakta zorlanan 
ve artık tanıtımlarında sadece fotoğraf 
kullanmak istemeyen firmalara sunmak 
istedim. Zamanımızda herkes film çekim 
cihazını cebinde taşıyor. Telefonlarımızdan 
söz ediyorum, ve hatta eve geliyor bazı 
ücretsiz bilgisayar programları ile kendi 
filmini yapıyor. Ama profesyonel tanıtım işi 
bambaşka. 

Sadece kaliteli ve yüksek görsele sahip bir 
film çekmiyoruz biz, firmanın ileri doğru 
stratejisini önce belirliyoruz, senaryoyu 

ona göre yazıyoruz ve en son çekim 
yapıyoruz. Dolayısı ile firmalar kısır tanıtımlar 
yerine uluslararası kabul görecek stratejik 
tanıtımlarına kavuşuyorlar. Bu tanıtım 
filmleri ile hem yıllarca ürünlerini doğru 
pazarlıyorlar hem de daha farklı pazarlarda 
yer alma fırsatları oluyor.

Seminerlerinizde neleri anlatıyorsunuz?
Benim seminerlerim tecrübelerimi ve 
araştırmalarımı aktardığım mecralar. Diğer 
seminer sunanlardan veya firmalardan 
farkım alışılagelmiş seminer konuları ile 
kendimi bağlamamış olmam. Örneğin 
“Benden Sonrası Tufan” adlı bir seminerim 
var. Burada hayata dair bütün kavramları 
interaktif bir şekilde yaklaşık 3 saat süre 
ile katılımcılar ile yoğun tartışıyoruz. 
Ancak seminerimin can alıcı noktası kendi 
geliştirdiğim bir kuram “Kabul edilebilir 
bencillik” Bu kavram çok önemli ve bunu 
uygulayanlar hayatta daha başarılı oluyorlar. 
Başkasının sınırları içine girmeden ama 
kendi sınırlarınızı korumanın bir yolu.  Zaten 
seminerlerimi Cem Yılmaz'ın bir tık altında 
sunduğumdan hem konular hem sunum 
katılımcıları çok tatmin ediyor. Bunun 
dışında “Dünya Sistematiğini Anlamak” 
adlı bir strateji semineri ve “İşaretlerin 
Gizemli Dili”, “İç Dünyamız ve Biz” gibi keyif 
seminerlerim de var. Unutuyordum bir de 
kimsenin vermediği “Uçak ve Gemilerde 
Kabin İçi Satış” seminerim var.

60 yaşınızda nasıl bir yenilik sizi bekliyor?
Değişimin bir değişmez olduğuna 
inanıyorsak, kim bilir o tarihte nasıl bir ruh 
haliyle ne yeniliklere adım atarım. Yeter ki 
Allah sağlık versin.

Mesela, kendi sinema filmimde oynamak 
istiyorum. Bunun nasip olması içinde de 
emeklerimi esirgemeyeceğim.

Tüm Kolejli arkadaşlarıma sesleniyorum, 
hiçbir şey için geç kalmış değilsiniz, sadece 
Osman Bahadır Özden’le henüz tanışmamış 
olabilirsiniz…

Oturduğunuz yerde, okulunuzda, 
akrabalar arasında, arkadaş 
ortamlarında, iş yerinizde artık siz 
bir yıldızsınız. Size bir yıldız gibi 
davranacaklarından emin olunuz.
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Güvenli bir gelecek için...

www.guven.com.tr
0312 457 25 25

Check-up’da uzmanlık önemlidir. Check-up önleminizi, güveneceğiniz 

uzmanlarla alın. Pediatrik ve geriatrik check-up’lar da dahil olmak üzere 

yaş gruplarına özel programlar, uzman check-up kadrosu, 

Güven Hastanesi ile Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü’nde hizmetinizde.

Orkide

50 yaș üstü
Exclusive

check-up paketi

Papatya

40 yaș üstü 
check-up paketi

Manolya

50 yaș üstü
check-up paketi

Gonca

40 yaș altı 
check up-paketi

Geriatri

60 yaș üstü
check-up paketi

Pediatri

3 yaș üstü
check-up paketi

Uz. Dr. Bekir YazanUz. Dr. Yavuz Maşrabacı

Alacaatlı Cad. No:15
ÇAYYOLU

Güven Çayyolu
Sağlık Kampüsü Şimşek Sok. No: 29

KAVAKLIDERE

Güven Hastanesi
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GEZİ REHBERİ

Avrupa’nın başkenti sayılan Belçika 
30 bin 523km2'lik yüzölçümüyle 
Türkiye’nin tam kırkta biri kadar bir 
alana sahip. Bu dar alana karşın 
33 çan kulesi ve 10 tarihi alanıyla 
UNESCO Dünya Mirası Listesinde 
oldukça büyük bir yer tutuyor. 

Ayrıca Atlas okyanusuna olan kıyısı ve 78 
kanalıyla da muhteşem manzaralara ev 
sahipliği yapıyor. Hal böyle olunca ortaya 
gezilecek pek çok farklı şehir çıkıyor.

Brugge benim Belçika seyahatimde ki 
ilk durağımdı. II. Dünya Savaşında zarar 
görmeden ilk haliyle korunan nadir Avrupa 
şehirlerinden bir tanesi. Zaman yüzyıllar 
önce durmuş sanki. Kartpostal karelerini 
andıran meydanlarında kendini bir masal 
kahramanı gibi hissediyor insan. Şehri 
gezmek için bir kanal turu yapmak veya 
faytona binmek mümkün fakat bana 
göre Brugge’ü dolaşmanın en güzel yolu 
arka sokaklarında kaybolmak. Gezerken 
mutlaka görmeniz gereken yerler ise tam 
366 dar basamağın sonunda muhteşem 
bir manzarayı seyredebileceğiniz çan 
kulesi, savaş sırasında kadınların sığınıp 
dantel örerek kocalarını bekledikleri Our 
Lady Kilisesi, belediye binası ve Grote 

Markt yani ana meydan. Eğer benim gibi 
gezerken yemeden edemeyenlerdenseniz 
Belçika’nın meşhur waffleını yemek içinde 
en doğru adres. Ayrıca dünyanın en lezzetli 
patates kızartmalarının da ana meydanda 
ki iki küçük tezgâhta yapıldığı iddia ediliyor. 
Deneyince farkı göreceksiniz. Brugge’de 
tadına doyamayacağınız bir başka 
lezzet ise enfes çikolataları. Sokaklardan 
geçerken çikolata kokularını duyduğunuzu 
hissedeceksiniz. Tüm bu tarihi dokusu ve 

lezzet şöleniyle bence Brugge Dünya’nın en 
güzel ve romantik şehirlerinden bir tanesi.

Brugge kadar olmasa da yine de bir çok 
tarihi esere ev sahipliği yapan bir başka 
Belçika şehri ise Gent. Biraz daha şehirleşmiş 
ve büyümüş olsa da tarihi dokusunu 
kaybetmemiş. St. Bavao Kathedrali, çan 
kulesi ve görkemli Gravensteen kalesi ile 
birçok tarihi eserin bir arada ve merkezde 
bulunduğu az sayıdaki şehirlerden biri. 

Çikolata ve Tarih Kokan Ülke: Belçika

Gent Liman

Brugge Meydan
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Gent’in en güzel yeri, göz bebeği ise antik 
limanı. Liman kenarındaki kafelerde keyifle 
oturabilir, bira ve patates kızartmasının 
tadını çıkarabilir veya sokaklarında alış 
veriş yapabilirsiniz. Burada da kanal turu 
yapmak mümkün, bu sayede şehri daha 
rahat gezebilir ve nehir kenarındaki orta 
çağ mimarinse sahip evleri doya doya 
seyredebilirsiniz. 

Brugge ve Gent Belçika’nın iki yıldızı olarak 
sayılıyor. Son ve üçüncü yıldız ise Antwerp. 
Ülkenin en büyük şehirlerinden bir tanesi. 
Adını eski bir efsaneden almış Antwerp. 
Efsaneye göre şehirde yaşayan bir dev 
limana yanaşan gemilerden haraç toplarmış, 
parayı vermeyenlerinde elini kesip nehre 
atarmış. Sonunda Brabo adlı bir asker devi 
öldürüp elini kesmiş ve nehre fırlatmış. O 
günden sonra şehir ‘atılmış el’ anlamında 
ki Antwerp adıyla anılmış. Antwerp’de 
görülmesi gereken tarihi yerlerin bazıları 
nefes kesen gotik mimarisi ile Meryem Ana 
Katedrali, gar istasyonu, belediye binası 
ve dünyaca ünlü ressam Rubenshuis’in evi 
olarak sayılabilir. Şehirdeki hayvanat bahçesi 
ve su parkı da görülebilecek yerler arasında. 
Bunların yanı sıra alış veriş yapmak içinde 
en ideal Belçika Şehri. Mons caddesinde 
dünyaca ünlü markaları ve ülkenin ünlü 
tasarımcılarının mağazalarını bulabilirsiniz. 
Kısacası Antwerp hem tarih hem eğlence 
hem de alışveriş düşkünlerinin aynı anda 
mutlu olabileceği bir şehir. 

Benim listemde yer alan diğer iki durak 
sahil şeridinde ki Oostende ve Knokke’ydi. 
İkisinde de atlas okyanusuna girmek 
ve uçsuz bucaksız sahilde dolaşmak 

mümkün. Oostende ilk bakışta kordonu 
andıran, halk tarafından daha çok tercih 
edilen bir şehir. Burada okyanusun tadını 
çıkarabileceğiniz gibi rengârenk ve ilginç 
bisikletlerden kiralayıp sahili boylu boyunca 
dolaşabilirsiniz de.  Knokke ise Belçika’nın 
en lüks ilçesi olma özelliğine sahip. Kraliyet 
ailesin golf kulübünün yer aldığı şehirde 
tüm evler sokakların düzenli görünmesi 
için belirli bir açıyla inşa edilmiş. Gerçekten 
de ilçenin bir ucundan öbür ucunu görmek 
mümkün. Lüks mağazalar ve restoranlar da 
burada sıkça karşınıza çıkacaktır. 

Bir diğer önemli Belçika şehri ise başkent 
Brüksel. Avrupa Birliği ve NATO gibi 
kuruşların genel merkezlerini barındırıyor 
olmasıyla ön plana çıkan bir şehir. 
Nüfusunun %30’unu farklı milletlerden 
insanlar oluşturuyor. Şehrin ana meydanı 
olan Grand Place dışında tarihi yapısını 
koruyan bir yer bulmak mümkün değil. 
Batı Avrupa’da mimari ve kültüre yapısı 
en çok değişmiş olan şehir olarak sayılıyor. 

Diğer Belçika şehirlerinin neredeyse 
tamamında gözlemleyebileceğiniz düzen 
ve huzurun yerini burada karmaşa almış. 
Fakat yine de turistik mekânlardan yoksun 
değil. Demir atomunun 165 milyon kez 
büyütülmüş halini gösteren Atomium 
şehrin en önemli simgesi. Ayrıca meşhur 
işeyen çocuk heykeli ‘Manneken Pis’ide 
Grand Place’de görebilirsiniz. Araba, dantel, 
müzik enstrümanlarından çizgi romana 
birçok farklı başlığı konu alan müzeleri 
gezmek Brüksel’de zaman geçirmenin en 
zevkli yolları arasında. Ayrıca çizgi roman 
kahramanı Tenten'i sevenlerdenseniz hem 
çizgi roman müzesinde hem de kendine ait 
binasında ona dair her şeyi öğrenebilirsiniz. 
Patates kızartması, bira, waffle ve çikolata 
arasında muhteşem mimarisiyle ortaçağa 
yolculuk yapıyor gibi hissedeceğiniz, tadı 
damağınızda kalacak, hafızanızda yer 
edecek bir seyahat yapmak istiyorsanız 
Belçika’yı görmenizi tavsiye ederim.

Yazı: Başak Erman'12

Oostende Bisiklet

Knokke Sahil

Brugge
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Türkiye Eğitim Atlası 2014-2015 Yayınlandı  
Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından hazırlanan Türkiye Eğitim Atlası 
2014-2015 adlı çalışma, çeşitli kaynaklardan toplanan verilerle eğitim sistemimizin fotoğrafını 
çekiyor. 

İki yıl önce ilk kez yayınlanan Türkiye Eğitim Atlasının ikinci sayısı olan çalışma, 2014-2015 eğitim 
öğretim yılına ait verileri görsellerle destekleyerek sunuyor. 

Türkiye Eğitim Atlası 2014-2015’te Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu istatistiklerinin 
yanı sıra, PISA 2012 verilerine ve farklı endekslerde yer alan Türkiye verilerine de yer verildi.

Devlet Okulları Öğrencileri, TED’le İngilizce Öğreniyor 
Türk Eğitim Derneği tarafından ABD Ankara Büyükelçiliği finansmanıyla yürütülmekte olan “ACCESS – 6 Projesi (Access Microscholarship 
Program)” öğrencilerine yönelik “Access Gençlik Kampı - 2015” Uludağ’da gerçekleşti. Proje kapsamında dil eğitimlerine devam etmekte olan 
240 öğrenci arasından derslere devam ve başarı şartlarını yerine getiren 103 öğrencinin katıldığı kampta, yoğun İngilizce programı yürütüldü.
Öğrenciler, 20 farklı ülkeden gelen diğer kampçılarla bireysel ve takım oyunları, doğada yaşam becerileri, dans ve güzel sanatlar, Bursa gezisi, 
“international day”, temalı gece eğlencelerinin yanı sıra, özel ilgisi olanlar için kamp gazetesi, kamp radyosu, fotoğrafçılık, dans, doğa sporları 
ve aşçılık kulüpleriyle eğlenerek kendilerini geliştirme fırsatını elde etti.  

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen ve Türk Eğitim Derneği tarafından yürütülen “Access Projesi” kapsamında, her yıl maddi 
imkânları kısıtlı ancak başarılı, Devlet Okullarında eğitim gören 9. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak, TED Okullarında İngilizce hazırlık kursu 
düzenlenmektedir. Sekiz TED Okulunda yürütülen kursta, öğrencilere Program süresince 360 saat İngilizce eğitim verilmektedir. Bu yıl altıncısı 
düzenlenen Programdan, başladığı günden bugüne kadar yaklaşık 2000 öğrenci mezun olmuştur. 

Mart 2015’te başlayan ve Aralık 2016’da bitmesi planlanan Program boyunca, TED Aliağa, TED Antalya, TED Bursa, TED Karadeniz Ereğli, TED 
Konya, TED Malatya, TED Samsun ve TED Zonguldak Kolejinde 240 öğrenci İngilizce dil eğitimi görecektir.

TED Okulları Vakıf Başkanları, Yönetim 
Kurulu Başkanları ve Kurucu Temsilcileri Bir 
Araya Geldi 
9. TED Okulları Vakıf Başkanları, Yönetim Kurulu Başkanları ve Kurucu 
Temsilcileri toplantısı; 12-13 Eylül 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. 
Toplantıda; TED Genel Merkezinin ve TED Okullarının 2014–2015 eğitim 
öğretim yılı çalışmalarının değerlendirmesi yapılarak, 2015–2016 öğretim 
yılı ile ilgili hedef ve planlar paylaşıldı.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
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TED Soma Yaz Okulu, Dopdolu Geçti  
Bu yaz Soma’da çocuklarımızı yalnız bırakmamak için düzenlediğimiz Türk Eğitim Derneği Soma Yaz Okulu tamamlandı. 4 Temmuz-9 Ağustos 
tarihleri arasında 13 farklı atölye programında 25 akademisyen ve uzman tarafından 300’ü aşkın çocuk çeşitli etkinliklere katılarak sertifikalarını 
aldılar. 

Çeşitli üniversitelerin, kuruluşların, akademisyenlerin ve uzmanların desteğiyle gerçekleştirilen Yaz Okulu etkinlikleri çerçevesinde matematik 
atölyesinden, resim atölyesine, doğa bilimleri atölyesinden spor atölyesine kadar birçok farklı alanda çocukların gelişimlerine destek verildi; 
200 kitaptan oluşan bir “Çocuk Kütüphanesi” oluşturdu.

TED’in tam eğitim burslu üniversite öğrencilerinin de etkinlikler boyunca gönüllü destek verdiği Yaz Okulu’nun bir nebze olsun Soma’daki 
çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimine katkı sağladığını umuyoruz. 

TED Senfoni Orkestrası, Yaz Konseriyle 
Müzikseverleri Büyüledi  
Türk Eğitim Derneğinin Ankara MEB Şura Salonu’nda düzenlediği Geleneksel Yaz 
Konserinde TED Senfoni Orkestrası, klasik müzik ile halk müziğini bir araya getirerek 
dinleyicilere müzik ile dolu eşsiz bir gece sundu. 

Şefliğini Ahmet Ünlü’nün yaptığı orkestranın konzermeisterliğini Dilan Akar yaptı. 
İlk yarıda dünyadan klasikleri seslendiren orkestraya ikinci yarıda Türk Halk Müziği 
Sanatçısı Hüseyin Turan eşlik etti. 

Turan; Çalın Davulları, Karahisar Kalesi, Kınıfır, Yeni Hamamın Üstüyem, Kütahya’nın 
Pınarları, Sendeki Kaşlar & Kahveyi Kavururlar gibi en güzel Türk Ezgilerini senfoni ile 
birlikte seslendirerek büyük beğendi kazandı.

KOLEJLİLER   EKİM 2015

Türk Eğitim Derneği 2015 – 2016 
Öğretim Yılına Dört Yeni TED 
Okuluyla Merhaba Dedi 
Türk Eğitim Derneği, 2015 - 2016 öğretim yılında dört yeni 
TED Okulunun açılışını yaptı. TED Atakent, TED Diyarbakır, 
TED Kocaeli ve TED Tokat Kolejleri; Türk Eğitim Derneğinin 
tüm illerimizde eğitim rekabet koşullarını değiştirmek ve 
özel okulları kaliteli bir yapıya dönüştürmek hedefiyle 
yeni eğitim öğretim yılında hizmete girdi.
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Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Çalışmaları İçin Öğretmenlerimiz Göreve Başladı
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları öğretmenleri, 2015-2016 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları için 1 Eylül 2015 tarihinde göreve başladı. Genel 
Müdür Sevinç Atabay, 2 Eylül’de idareci ve öğretmenlerle amfi tiyatroda bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı ve yeni eğitim-öğretim 
yılının sağlıklı, mutlu ve başarılı geçmesini diledi.  

Toplantının ardından öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak üzere nBeyin grubundan Doç. Dr. Sinan Canan seminer verdi. “Neden 
beynimiz var?” başlıklı seminerde beyni evrendeki en gelişmiş hayatta kalma donanımı olarak tanımlayan Canan, beynin yapısı, gelişimi, işleyişi ve 
hafıza tipleri hakkında bilgi verdi. Beynin gizemli dünyası hakkında yeni ufuklar açan semineri öğretmenler ilgiyle izlediler.

KAMPÜS

Öğrenciler Makedonya'daki PASCH-Tiyatro Kampına Katıldılar
Ünlü Alman yazar Michael Ende'nin kaleme aldığı "Unendliche Geschichte" (Hiç Bitmeyen Öykü) adlı eseri, kısa film ve sunum dallarında yeniden 
yorumlayan TED Ankara Koleji öğrencileri, Makedonya'nın Ohrid kentinde yapılan PASCH-Tiyatro Kampına katılmaya hak kazandı. Ortaokul ve lise 
öğrencilerinden oluşan on kişilik ekip, öğretmenleri eşliğinde 20-30 Haziran 2015 tarihleri arasında Ohrid Grigor Prlicev Okulu’na misafir oldular. Türk 
ve Makedon öğrencilerle birlikte Almanca dil bilgilerini geliştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapan öğrenciler, çevre gezilerine de katıldılar. Kampta 
uzman pedagog, tiyatro çalıştırıcısı ve PASCH Müdürü Stephan REISCHL ile birlikte "Hiç Bitmeyen Öykü" adlı eseri günümüze uyarlayan öğrenciler, 
oyunu Almanca-Türkçe ve Makedonca dillerinde Ohrid Antik Tiyatroda büyük bir kitle önünde sergilediler.
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“Yapay Yer Çekimi Projesi” Avrupa’dan Ödülle Döndü
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Bilim İnsanı Yetiştirme Programı 12. sınıf öğrencisi Barış Volkan Gürses, TÜBİTAK’tan birincilik ödüllü “Yapay 
Yerçekimi Projesi” ile 17-22 Eylül 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Milan şehrinde düzenlenen 27. Avrupa Birliği Genç Bilim İnsanları Proje 
Yarışması(EUCYS2015)’e katıldı. Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa biliminin en parlak genç beyinlerini bir araya getiren yarışmada ülkemizi 
temsil eden Gürses, Jüri Özel Ödülünü aldı.

Açık adı “Elektrostatik Kuvvetten Yararlanarak Yerçekimsiz Ortamda Oluşan Kas ve Kemik Erimesinin Önlenmesi İçin Yapay Yerçekimi Oluşturulması” 
olan proje, Mayıs ayında TÜBİTAK 46. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında fizik dalında Türkiye birincilik ödülünü almıştı.
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TED Ankara Koleji Öğrencileri Google Bilim 
Fuarında Finale Kaldı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencilerinden Sema Akkurt’un “Önlenemez 

Atıkların Doğal Bir Antianjiyojenik Ajana  Dönüştürülmesi” ve Cem Buğra 

Kaboğlu’nun “Yara İyileştirici Sprey” adlı projeleri 120´den fazla ülkeden binlerce 

proje sahibinin katıldığı ve dünyanın en prestijli bilimsel proje yarışmaları 

arasında gösterilen “Google Bilim Fuarı”nda finale kaldı. Dünyayı değiştirecek 90 

parlak ve heyecan verici fikir arasına girerek finalist olan gençlere  öğretmenleri 

Demet İzgü danışmanlık yaptı. 
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SPOR

SEZON BAŞLIYOR

Bayan Basketbol Takımımız:
TED Ankara Kolejliler

Bayan Voleybol Takımımız:
İBA Kimya TED Ankara Kolejliler

Erkek Basketbol Takımımız: 
Rönesans TED Ankara Kolejliler

2015-2016 sezonunda , Kulübümüz erkek basketbol takımı Süper Lig'de, bayan basketbol takımımız 1.Lig'de ve bayan voleybol takımımız ise 
2.lig'de mücadele edecek. 

Sezon öncesi hazırlıklar ve hedeflerle ilgili takımlarımızın baş antrenörlerinden görüşlerini aldık.

Takımımız baş antrenörü Yasin Akıncı: "2015-2016 Türkiye kadınlar 
basketbol 1. Ligi olarak ismi değişen ve takım sayısı 24'e düşürülen 
ligimiz, bir önceki yıla göre daha rekabet içeren bir lig olmuştur. 
Oldukça zorlu bir grubumuz var.Grubumuzda Mersin basketbol 
kulübü ve geçen yıl süper ligden düşen Osmaniye Gençlik, diğer 
rakiplere göre gerek tecrübeli yerli oyuncuları ve  yabancı oyuncu 
kalitesi açısından rakiplerine göre oldukça avantajlı durumdalar.  Bizim 
de aralarında yer aldığımız diğer 7 takım ( Alanya, Bursa, Çankaya Üni., 
İstanbul gücü, Mersin Üni. ve Nevşehir ghsim) birbirlerine denk güçte 
takımlar diyebilirim.Bu  7 takım arasında çok çekişmeli mücadeleler 
yaşanacağını ve hatta averaj hesabına göre sıralama olabileceğini 
düşünüyorum.Rakiplerimize göre daha genç bir kadroya sahibiz ve 
bu durumu tempolu ve agresif basketbola dönüştürerek play-off'a üst 
sıralardan katılmayı hedeflemekteyiz. 

Takımımız baş antrenörü Yusuf Çavuşoğlu : "A Bayan Voleybol takımı 
2015-2016 sezonu çalışmalarına 12 sporcu ile 12 Ağustos Çarşamba 
günü başladı. Geçen sezonki kadromuzdan 8 oyuncuyla yola devam 
ederken üç de yeni transferimizi takım kadrosuna kattık. Ayrıca alt 
yapıdan yetiştirdiğimiz bir oyuncu ile 12 kişilik kadromuz oluşmuş oldu. 
Sezon başlarken koymuş olduğumuz hedef üst  lige çıkamasak da play-
off'lara kalmak idi. Çalışmalarımız da bu hedef doğrultusunda yoğun 
bir şekilde devam etmektedir. Kulüp yönetimimiz ve sponsorumuz İba 
Kimya'nın büyük destekleri ile camiamızı en iyi şekilde temsil etmeye 
çalışacağız."

Takımımız baş antrenörü Hasan Özmeriç:" Takım kadromuz henüz 

tamamlanmadı, 3 yabancı oyuncumuz daha gelecek. Sezon 

çalışmalarımız hazırlık maçlarıyla devam etmektedir. Bu karşılaşmalarda 

özellikle genç oyuncularımıza süre veriyoruz ve onların sezonda neler 

yapabileceğini test ediyoruz. Hedefimiz Koleji başarıyla temsil etmek ve 

ligde play-off'da yer alabilmek.Taraftarlarımız bu sezon agresif , bir top 

için savaşan, mümkün olduğu kadar üst düzey basketbol oynayan bir 

takım ve seyir keyfi yüksek maçlar izleyecek. Tüm camiamızın maçlara 

desteğini bekliyoruz.
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TED ANKARA KOLEJLİLER SPOR KULÜBÜ
www.kolejliler.com

TEDAnkaraKolejlilerSK
  tedkolejliler

  tedkolejlilersk
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KOLEJLİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Dostlarımızla Beraber Yürüyoruz, Beraber Büyüyoruz.

Saygıdeğer Kolejliler,

KİD ailesi olarak öncelikle geçtiğimiz ay TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sn. Haşmet KASAPOĞLU ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine başarılar diliyoruz. Görevinden ayrılan Sn. Kutluhan OLCAY’a bugüne kadar camiamıza yaptığı katkılar ve Derneğimizle 
sürdürdüğü ve sürdüreceğinden şüphe duymadığımız işbirliğinden dolayı teşekkür ediyor, kendisine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir ömür 
diliyoruz.

Bugüne kadar TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ile sürdürdüğümüz işbirliğinin artarak devam etmesi, hem camiamızın daha sık ve etkili 
faaliyetlerde bir araya gelmesi hem de Derneklerimizin daha da güçlenmesi yolunda önemli bir adım olacaktı r. Özellikle toplum olarak zor günler 
geçirdiğimiz ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, Kolejlilerin birbirine daha sıkı sarılmaları güzel bir 
örnek teşkil etmesi açısından da önem arz etmektedir. Biz Kolejliler iyi ve kötü günde hep birbirimize destek olmuş ve olmaya devam eden bir 
camiayız. Bu özelliğimizdir bizi büyük ve güçlü bir camia yapan. Bu ruh ve birlikteliğin, bu dostluğun Türkiye’de de hakim olmasını diliyoruz.

Bu ruh ve birlikteliğin Kolejli iş dünyasında da gelişmesi açısından Ankara’daki çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürürken, ekonomimizin 
lokomotif şehri – mega kent demek belki de daha isabetli olacak- İstanbul’da da yapılanma çalışmalarına hız vermiş bulunmaktayız. Öyle bir 
mega kent ki nüfusu yaklaşık 15.000.000, günlük nüfusu 20.000.000’un üzerinde, İTO’ya bağlı yaklaşık 400.000 firma ve kayıtlı yaklaşık 200.000 
esnaf. Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerin yaklaşık %40’ı bu şehirde hayat buluyor. Bu şehirde elimizde çok güvenilir veriler olmamasına karşın 
10.000 mezunumuzun yaşadığını tahmin ediyoruz. İşte böyle bir kentte Kolejlilerin bir araya gelmesi, hem camiamız hem de Türkiye ekonomisi 
açısından çok ama çok önemli. Önemli olduğu kadar da meşakkatli bir süreç.

Bu “kocaman” şehirde yapılanma çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmalarımızda da bugüne kadar olduğu gibi saygıdeğer 
mezunlarımızın bizi yalnız bırakmayacağına olan inancımız tamdır. Kolejliler bir araya geldiğinde üstesinden gelemeyecekleri zorluk yoktur, 
çünkü biz yukarıda da belirttiğimiz gibi birbirine bağlı, güçlü ve başarılı bir camiayız.

Bu yapılanma çalışmalarının ilk adımı olarak Derneğimizin İstanbul temsilciliği kurulmuş ve temsilci olarak TED’li kuruluşlarda uzun seneler görev 
yapmış, Derneğimiz de başkanlık görevinde bulunmuş ve halen TED Ataşehir 
Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürüten Sn.Uğur BOZ atanmıştır.

Bu yapılanma çalışmaları çerçevesinde İstanbul’da ikamet eden mezunlarımız, 
Yönetim Kurulu üyelerimiz ve İstişare Konseyi üyelerimizin de hazır 
bulunduğu yaklaşık 50 mezunumuzun katılımıyla 30 Haziran 2015 tarihinde 
Tarabya tesislerimizde düzenlediğimiz yemekli toplantıyı, akabinde İstanbul 
yapılanmasında görev alan mezunlarımızın kendi aralarında yaptıkları 
toplantıları ve 8 Ekim 2015 tarihinde Genel Müdürlüğünü 1985 mezunumuz ve 
Derneğimizin üyesi Sn. Şeniz YARCAN’ın yaptığı Yatırım Finansman A.Ş ile KİD’in 
ev sahipliğinde düzenlenen ve 130 mezunumuzun katıldığı yemekli toplantıyı 
sayabiliriz.

Bu çalışmaların sadece bir başlangıç olduğunun ve daha yapacak çok işimizin 
olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle tüm üyelerimizin ellerinden gelen çabayı 
göstereceğinden kuşkumuz yoktur. Tabii ki Türkiye; Ankara ve İstanbul’dan ibaret 
değildir. Başta Kayseri ve Karadeniz Ereğlisi olmak üzere diğer şehirlerimizde de 
yapılanma çalışmaları en kısa sürede başlatılacaktır.

Daha güzel günlerde buluşmak ümidi ile …

Yatırım Finansman A.Ş. Genel Müdürü Şeniz Yarcan'83 ve KİD 
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Mehmet Ali Ertuğrul'83

KİD Başkanı M. Hakan Çınar - KİD & Yatırım Finansman A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen 
"Dünya Ekonomisi ve Seçim Sonuçlarının Türkiye Piyasalarına Etkisi" toplantısı
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KAYBETTİKLERİMİZ

Orhan Oruç

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Fahri Üyesi,

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Ortaokulu

Eski Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni,

Eğitim Destek Uzmanı ve Sportif Faaliyetler Koordinatörü,

Değerli öğretmenimiz Orhan Oruç'u kaybetmenin acısı içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, 

sevenleri ve tüm Kolej camiasına başsağlığı diliyoruz.
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Atilla Kapralı’56
1956 mezunlarımızdan

Sayın Atilla Kapralı'yı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Azmi Binerbay’47
(Ortaokul)

1947 Ortaokul mezunlarımızdan 
Sayın Azmi Binerbay’ı kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ercan Eres’57
1957 mezunlarımızdan

Sayın Ercan Eres’i kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Sehap Önder’60
1960 mezunlarımızdan

Sayın Sehap Önder’i kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Öztürk Erten’61
1961 mezunlarımızdan

Sayın Öztürk Erten'i kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Oğuz Kanterel’63
1963 mezunlarımızdan

Sayın Oğuz Kanterel’i kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Nurtaç Asna 
Boynuk’65

1965 mezunlarımızdan
Sayın Nurtaç Asna Boynuk’u 

kaybettik. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

Aydın Başaran’65
1965 mezunlarımızdan

Sayın Aydın Başaran’ı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.
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Osman Yaylagül’78
1978 mezunlarımızdan

Sayın Osman Yaylagül'ü kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ziya Kayacan’65
1965 mezunlarımızdan

Sayın Ziya Kayacan’ı
 kaybettik. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

Handan Alpuğan’76
1976 mezunlarımızdan

Sayın Handan Alpuğan’ı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Cengiz Utaş’77
1977 mezunlarımızdan 

Sayın Cengiz Utaş’ı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mustafa Serhan 
Oksay’80

1980 mezunlarımızdan
Sayın Mustafa Serhan Oksay’ı 
kaybettik. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

Hakan Renan 
Özden’79

1979 mezunlarımızdan
Sayın Hakan Renan Özden’i 

kaybettik. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

Kerem Dalbudak’88
1988 mezunlarımızdan

Sayın Kerem Dalbudak’ı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yiğit Serttaş
Okulumuz 9.sınıf öğrencisi

 Sayın Yiğit Serttaş'ı kaybettik. 
Kendisine Allah’tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Alp Ali Özdemir’09
(İlkokul)

2009 ilkokul mezunlarımızdan
Sayın Alp Ali Özdemir’i kaybettik. 

Kendisine Allah’tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

KAYBETTİKLERİMİZ
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

%5
Cermodern
Altınsoy Cad. No: 3 Sıhhiye / Ankara
T. 0 312 310 00 00 F. 0 312 310 10 00
www.cermodern.org

Konaklama %40
Teras Restoran 

%15
City Hotel
Oyak 415.Cad. 412. Sok. No: 8 Çankaya / Ankara
T. 0 312 495 01 02 F. 0 312 495 48 44
www.cityresidencehotel.com

%10
Bodrum Ecofarm
Gümüşlük Cad. No:111 Turgutreis / Bodrum
T. 0 252 382 73 76 GSM. 0 536 229 46 74
bodrumecofarm@gmail.com

%10
An Kurye Kargo Taşımacılık Tic.Ltd.Şti.
Sağlık Sok. No: 31 Sıhhıye /Ankara
T. 0 312 230 09 26 F. 0 312 230 09 38
www.ankurye.com

%50
Best Otel Turizm A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 08 80 - 0 312 468 11 22 - 444 BEST
F. 0 312 467 08 85 www.besthotel.com.tr

%10
Bach-çe Sanat Atölyesi
Koru Mah. 2562 Sok. Azatbey Sit. No:35 Çayyolu / Ankara
T. 0 312 236 77 17 
www.bahcesanat.com

%50 TÜRK TABİBLER 
BİRLİĞİ LİSTE FİYATI 

ÜZERİNDEN
Biofiz Sağlık Medikal İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Öveçler Mah. 1332 Sok. No:15 Çankaya / Ankara
T. 0 312 473 88 55 F. 0 312 473 72 22
www.ankaracerrahimerkezi.com

%10
BL and Group İnş.Taah.San.Tic.Ltd.Şti.
Demirhendek Cad. No:48/1-2 Siteler / Ankara
T. 0 312 353 55 88 F. 0 312 353 55 50
www.blandgorup.com.tr

Can Stea Sig.Ara.Hiz.Ltd.Şti.
Rabindranath Tagore Cad. (4.Cad) No:17/3 Yıldız / Ankara
T. 0 312 439 65 06 F. 0 312 439 65 07
www.canstea.com.tr

%5
Peşin %10

%10
Aliye Wedding
Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara
T. 0 312 437 20 70
www.aliye.com.tr

7 Renk Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
İlkbahar Mah. 596. Sok. No:55/A Yıldız / Ankara
T. 0 312 490 13 15-16 F. 0 312 490 99 22
www.7renksigorta.com

%5Peşin

Peşin Fiyatına 
6-7 Taksit

%5
Anadolu Sigorta
Kemal İnal Sigorta ve Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
Mithatpaşa Cad. İnal İşhani No:31/26 Kızılay / Ankara
T. 0 312 433 45 00 F. 0 312 433 45 00 sigorta@kemalinal.com

%10
Delta İş Sağlığı Güvenliği Teknolojileri
Hiz.Don.Dan.Ltd.Şti.
Anadolu Bulvarı 145. Sok. 6/F Yenimahalle / Ankara
T. 0 312 397 14 74 F. 0 312 397 14 74 www.deltaisg.com

Çeşme Ladin Otel
Petek Sitesi Karşısı Dalyanköy Çeşme / İzmir
T. 0 232 724 83 27 F. 0 232 724 70 39
www.ladinotel.com.tr

Temmuz, Ağustos 
Aylarında %10,

Diğer Aylarda %15

%20
Autowax Boraks Bakım Oto San.Tic.Ltd.Şti
Ehlibeyt Mah. 1271 Sok. No:18 Balgat - Çankaya / Ankara
T. 0 312 287 15 54 F. 0 312 287 15 56
fatihnamli9906@gmail.com

Armador Danışmanlık Mak.Ltd.Şti.
Esat Cad. No:35/5 06660 Çankaya / Ankara
T. 0 312 424 04 09 F. 0 312 424 04 10
www.armador.com.tr

Elmas
Uçlarda%3

 Ekipmanda %5

Ariva Turizm Temsilcilk Müşavirlik ve 
Tic.Ltd.Şti
Bestekar Sok. No:70/8 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 427 13 14 F. 0 312 427 13 10 www.arivaturizm.com

%5 Otel, %20 Bilet,
%2 Tatil Otelleri,

%40 Vize 
İşlemleri

%20
Diamond Of Bodrum Hotel
Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:136 Bodrum / Muğla
T. 0 252 316 02 02 F. 0 252 316 11 20
www.diamondofbodrum.com.tr

Deniz Atlanta Hotel Ankara
Necatibey Cad. No:28 Kızılay / Ankara
T. 0 312 232 58 00 F. 0312 232 61 60
www.otelatlanta.com

STD SNG ODA BB 100TL, 
STD DBL ODA BB 140TL, 
STD TRP ODA BB 170TL, 
CRN SNG ODA BB 80TL, 
CRN DBL ODA BB 110TL 

FİYATLAR 
ÜZERİNDEN %30

Diricanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Postane Mah. Gülistan Sok. 4/2 Tuzla / İstanbul
T. 0 216 701 18 80 F. 0 216 701 18 80
www.dreambagturkiye.com

%30
Kupon Kodu:

KOLEJ Dream Story Photography
Fotoğrafçılık Hizmetleri
GSM. 0 532 220 76 01
www.dreamstory.net

%20

%10
Alaçatı İzmir Mercan Köşk Butik Otel
Hacı Memiş Mah. Şehitlik Altı No:9 Alaçatı / İzmir
T. 0 232 716 07 44 F. 0 232 716 07 45
www.mercankoskalacati.com

TED ANKARA KOLEJİ 
MEZUNLARINA ÖZEL 

HİZMETLER

Dünya Göz Hastanesi San. Tic. A.Ş.
Tunus Cad. No:28 Kavaklıdere Ankara
T. 0 312 416 70 00 - 444 4 469 F. 0312 417 93 37
berna.kilic@dunyagoz.com

%30
Denge Tıp Laboratuvarları ve
Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Cinnah Cad. No:36 Çankaya / Ankara
T. 0 312 468 70 45 F. 0 0312 466 91 82
www.dengetip.com

%10
Dr.Çağlar Çırpan Akapunktur - Tibbi Hipnoz
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436. Sok. No: 1/8 
Çukurambar /Ankara T. 0 312 284 83 80 F. 0 312 284 83 90 
www.caglarcirpan.com

%5
Fora Apart Otel Datça
Ali Osman Çetiner Cad. No:11 Kumluk Plaji Datça / Muğla
T. 0 252 712 48 00 F. 0 252 712 05 40
www.otelfora.com

Doğan Motorlu Araçlar San.Tic . A.Ş.
Çetin Emeç Bulvarı No:69 Dikmen 
Ankara Servis: Bahçekap Mah. 2474 Cadde No:11 Şaşmaz Ankara
Showroom T. 0 312 473 03 33 - Servis T. 0 312 278 54 80
7/24 Acil Servis T. 0532 357 46 46 servis@dogan.web.tr

SIFIR KM OTOMOBİL
SATIŞLARINDA %1

SATIŞ SONRASI
HİZMETLERDE %10
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TED ANKARA KOLEJİ 
MEZUNLARINA ÖZEL 

HİZMETLER 

%10
Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19
Beşiktaş 4.Levent / İstanbul
T. 0 212 279 96 07 F. 0 212 279 44 14 www.frobel.com.tr

%10
GEN-ART Kadın Sağlığı
Tüp Bebek ve Üreme Biyoteknolojisi Merkezi
Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara
T. 0 312 442 63 84 F. 0 312 442 63 87 www.genart.com.tr

%30
Harun Şahin Men Hairdesign
Simon Bolivar Cad. Abidindaver Sok. No:41/B Yıldız / Ankara
T. 0 312 439 09 52

Satış Ürünleri Hariç

%40
Hotel Etap Mola
İzmir Cad. No:27 Kızılay / Ankara
T. 0 312 424 18 18 F. 0 312 424 18 19
www.hoteletapmola.com.tr

%10
Hayatın Ritmi Concept Art Center
C.Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No:130/2 Balgat / Ankara
GSM. 0 535 277 01 78
hayatinritmi.cac@gmail.com

%30
Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Tahran Cad. No:38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 466 59 61 F. 0 312 466 59 64
www.integra.com.tr

%15
İlkyaz Çiçekçilik San.Tic.Ltd.Şti.
Kuveyt Cad. No:7/C Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 426 03 06 F. 0 312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr

Suite tek kişi 180TL,
Suite çift kişi 220TL,

Standart Tek kişi 140TL, 
Standart Çift Kişi 180TL 

(Açık büfe
kahvaltı dahil)

Tek Yataklı Oda 65 TL
 İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150TL
(Açık büfe kahvaltı ve

KDV dahildir.)
Hotel Yeni
Sanayi Cad. No: 5/B Ulus / Ankara
T. 0 312 310 47 20 F. 0 312 311 84 39
www.hotelyeni.com

%20
Jineklinik Kadın Sağlığı Merkezi
İran Cad. 33/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 84 95 F. 0 312 468 12 19

%10
Ka-Ergun Halı San.Tic.Ltd.Şti.
Bülbülderesi Cad. No:38/A K.Esat / Ankara
T. 0 312 425 52 98 F. 0 312 425 64 57
www.ergunhali.com

%5
Kalli Makina Madencilik
Tur.İnş.Gıda İth.İhr.Ltd.Şti.
Arı San. Sitesi 1472.Sok. No:99 İvogsan / Ostim / Ankara
T. 0 312 394 07 74 F. 0 312 394 07 84 www.kallimakina.com.tr

%20
Liv Hospital (Ankara)
Bestekar Sokak. No:8 06680 Kavaklıdere - Çankaya / Ankara
T. 444 4 548 F. 0 850 222 2 548
info@livhospital.com.tr livhospital.com

%20
Liv Hospital (İstanbul)
Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5 34340 Ulus / İstanbul
T. 444 4 548 F. 0 850 222 2 548
info@livhospital.com.tr livhospital.com

%5
Lady Med
Bilkent Plaza A3 Blok A Girişi 2.Kat No:23 Bilkent /Ankara
T. 0 312 266 20 60 F. 0 312 266 61 01
www.ladymed.net

%20
MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 19 54 F. 0 312 467 19 25 www.medlab.com.tr

%15
Özel Smiles 312 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Alcaatlı Mah. Mercan İş Merkezi No:15 C3 Blok Çayyolu Ankara
T. 0 312 238 38 78 F. 0 312 238 21 78
www.smiles312.com

%10
%15

Medya Sanat Galerisi
Üsküp Cad. No:35 Zemin Kat Çankaya / Ankara
T. 0312 428 39 55 F. 0 312 428 39 56

%20
La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 467 12 48 F. 0 312 467 12 60

Koza Suite Hotel
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0 312 446 60 67 F. 0 312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr www.kozaotel.com.tr

KOKETİM
0-12 yaş kız çocuklarına özel online butik
T. 0 850 500 09 50
iletisim@koketim.com www.koketim.com

%20
Kupon Kodu: KOLEJ

%10
Moe By Beyaz Butik
Tunalı Hilmi Cad. No:100/6 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 466 79 14 F. 0 312 466 79 14
www.gelinlikankara.info

%25
Melike Şentürk Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Cinnah Cad. No:38/14 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 440 11 95 F. 0 312 440 11 95
melikesenturk2002@yahoo.com

%25
Mty Dizayn-Akrilik Tezgah
Samsun Devlet Yolu Dutluk Mah. No:28 Mamak / Ankara
T. 0 312 369 02 15
www.mtydizayn.com

Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara
T. 0 312 231 77 10 F. 0 312 230 61 33
www.hotelickale.com

S. Single BB 65€,
S. Double BB 90€,

Suite Oda BB 250 €

%10
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar 
Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No: 23/9-10 Kızılay / Ankara
T. 0 312 418 84 00 F. 0 312 418 17 11 www.ofmat.com.tr

%25
Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi
4.Cad. (Rabindranath Tagore Cad.) No:15/B Yıldız /Ankara
T. 0 312 441 66 00 F. 0 312 441 65 00 www.ankaraendomer.com

%15
Özel Bütünsel Sağlik Polikliniği
Arjantin Cad. No:17/8 GOP / Ankara
T. 0 312 467 26 26 F. 0 312 467 26 44
www.butunselsaglik.com

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
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%25
Stalu Boutique Hotel
Yeşilyurt Köyü Kaz Dağları / Çanakkale
T. 0 286 752 51 50 F. 0 286 752 15 16
www.stalu.com.tr

%10
S.O.S. Pet Shop
İncek Bulvarı 2880 Cad. No:55/F
Taşpınar Mah. Gölbaşı / Ankara
T. 0532 684 48 18
sospetshop@hotmail.com

S SO

P
ET S

H
O

P%8
Solomusic Ankara Gitar ve Aksesuarları
Bayındır 1 Sok. No:27/36 Kızılay / Ankara
T. 0 312 433 38 76 
www.solomusicankara.com

%10
Pet Hospital Ümitköy
2432. Cadde No:51 Ümitköy / Ankara
T. 0 312 235 79 70 F. 0 312 235 79 62
www.pethospital.com.tr

%10
Pilatesport
Bağdat Cad. No:401/1 Suadiye / İstanbul
T. 0 216 474 67 43
www.pilatesport.com

%10
Platform Dans ve Sanat Merkezi
Filistin Cad. Kader Sok. No:9/3 GOP / Ankara
T. 0 312 466 19 87
www.platformsanat.com

İndirim Oranları 
İçin Lütfen 

Danışın
Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentası
Şehit Adem Yavuz Sk. No:9/8 Kızılay Çankaya/Ankara 
T. 0 312 466 00 10 F. 0 312 466 11 60
www.pumpkintur.com

Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic. Ltd. Şti
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0 312 815 49 79 F. 0 312 815 49 78
www.prefi.com.tr

100 Bin - 1 Trilyon %1
10 Bin- 100 Bin %3
Konut Alımları %10 %20

Prof.Dr. Erkan Tarhan
KBB ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı
Ankara Tic. Mrkz. A Blok Kat:3 D:18 Çukurambar Çankaya / Ankara
T. 0 312 284 19 20 F. 0 312 284 19 20 www.profdrerkantarhan.com

2 ders ücretsiz

%25Suna Korat Müzik ve Güzel Sanatlar
Akademisi
Arjantin Cad. No:17/7 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 91 31 F. 0 312 468 91 42
www.sunakorat.com

%20
Şafak Perde Çeyiz Ev Tekstil
Reşit Galip Cad. No:53/A GOP / Ankara
T. 0 312 437 39 79 F. 0 312 437 39 81
www.safakperde.com

Yurtdışı tur 

40€-50€
Yurtiçi tur %5

Tempo Turizm ve Seyahat Acentası Ltd.Şti.
Tunalı Hilmi Cad. Binnaz Sok. No:1/4 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 428 20 96 F. 0 312 466 76 76 
www.tempotur.com.tr

%15
Türk - İngiliz Kültür Derneği
Bestekar Sok. No:32 06680 - Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 419 18 44 F. 0 312 418 54 04
www.tba.org.tr

%5
Transfer 312 
Demirhendek Cad. No:71 Altındağ / Ankara
T. 0 312 911 23 12 F. 0 312 911 23 12 
www.transfer312.com

%30
Wall Street Institude Dil Okulu
Atatürk Bulvarı Gama İş Merkezi No:97 Kat:1 Kızılay/Ankara
T. 0 312 419 66 80 F. 0 312 419 66 82
www.wse.com.tr

YÜZDE95
Online Anket ve Araştırma Danışmanlığı Hizmetleri
T. 0 850 500 09 50
communication@01095010.com www.yuzde95.com

%20

%10
Özel Kudret International Hospital 
GMK Bulvarı No: 81 Maltepe / Çankaya / Ankara
T. 444 44 10 F. 0 312 229 98 68 
www.kudretinternational.com

TTB Fiyatları Üzerinden
Muayene %20

Tetkik %30

Özel İlgi Laboratuarlar Grubu ve Tani Merkezi
Koza Sok. No:47/6-8 06700 - GOP / Ankara
T. 0 312 442 13 00 F. 0 312 442 13 02 www.ilgisaglik.com.tr

%20
Özel Medsentez Polikliniği
Büyükelçi Sok. No:12/A Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 428 18 28 F. 0 312 428 18 27 
www.medsentez.com

%15
Pegasus Rent A Car
Güniz Sok. 4/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0 312 468 74 35 F. 0 312 468 74 37
www.pegasusrentacar.com

%10
Zorunlu Sigorta 
Poliçeleri Hariç

ÖZ-TUĞ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
J.F. Kennedy Cad. No: 28/47 Kavaklıdere / Çankaya / Ankara
T. 0 312 427 67 32 - 0 312 427 67 34 F. 0 312 427 38 66
www.danismaniniz.com

%20
Özel Metis Polikliniği
Turan Güneş Bulvarı No:41/A Çankaya / Ankara
T. 0 312 438 99 11 F. 0 312 438 99 14
www.metispoliklinigi.com

%30 İndirim
Göz Muayenelerinde 15 TL 
FTR Muayenelerinde 10TL 

Fark Uygulanacaktır

Özel İlgi Göz KBB Fizik Ted. Hast. Merkezi 
Ziyabey Cad. 1421. Sok. No: 9 Balgat / Ankara
T. 0 312 287 77 33 F. 0 312 285 05 08 
www.ilgigozkbb.com

TTB Fiyatları Üzerinden

 %50
Özel Du-Çe Fizik Tedavi ve Reh. Merkezi
Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sok. No:9 Çankaya / Ankara
T. 0 312 439 28 11 F. 0 312 442 97 09
www.ducefiziktedavi.com

%25
Özel Erk Dora Sürücü Kursu 
Meşrutiyet Cad. No:18/4 Kızılay / Ankara
T. 0 312 417 06 10 F. 0 312 417 53 52 
www.erkdora.com
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1233. Sokak No: 55/A Ostim / ANKARA
Tel: (0312) 386 28 80 (pbx) • Faks: (0312) 386 28 90

www.kmscelik.com.tr • info@kmscelik.com.tr


