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Yasemin Polat'73

Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Kolejliler,
Yaz mevsimini bitirip sonbaharı karşıladığımız bugünlerde
yepyeni projeler, etkinlikler ve Kolej-IN’in yenilenmiş atmosferi
ile sizleri sevgiyle karşılıyorum.
Yeni döneme enerji ve heyecan dolu bir başlangıç yaptık.
07 Ekim 2017 Cumartesi günü Torch Restoranımızın açılış
kokteylini, Kolejli dostlarımızın yoğun katılımı ile gerçekleştirdik.
Gecedeki orkestranın ritmi, bizi zaman yolculuğuna çıkarıp
okul yıllarımızdaki mezuniyet balosu coşkusuna götürdü. Bu
kokteylde, değişen ve yenilenen yüzümüzü sizlere tanıtarak
tesisimizin her geçen gün daha iyiye adım atmasının
mutluluğunu sizinle paylaşmak istedik. Unutmayın ki,
Derneğimiz ve tesisimiz; üyelerimizin, mezunlarımızın ve
velilerimizin verdiği destek ile hep ileriye doğru yönelecek.
Yeni dönem, yeni başlangıçlar…
Derneğimizin çatısı altında kurulması planlanan Mezunlar
Voleybol Takımı için adımlarımızı attık. Müzikal gösterim için
hayata geçirmek istediğimiz Dans Kursu hazırlıklarına da
başladık. Büyük değer verdiğimiz, Mezunlar Tiyatromuz ve
Koromuz ise yeni sezon seçmelerini gerçekleştirdi ve yoğun
çalışma süreçleri başladı. Diğer bir yandan K-Seminerlerimizin
ve K-Sohbetlerimizin çalışmalarına hız vererek bu etkinlikleri

BAŞKAN'DAN
MESAJ
sizlerle buluşturmaya başladık.
Okulumuz yeni eğitim – öğretim dönemine başlarken, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinliklere de
önemle değinmem gerekir. Ulu önderimiz, büyük lider M.Kemal
Atatürk’ün şıklığı bir döneme değil her döneme damga
vurmuştur. Tüm mezunlarımızın davetli olduğu ‘’Yüzyılın En
Şık Lideri, Atatürk Kıyafetleri Sergisi’’ 27 Ekim – 11 Kasım
tarihleri arasında okulumuzun Spor ve Sanat Merkezi’nde ziyarete
açık olacak. Diğer bir etkinlik ise 29 Ekim günü okulumuzda
gerçekleştirilen ‘’Cumhuriyet Koşusu’’ olacak.
Değerli Kolejli dostlarım, Derneğimizin gelecek yıl 50. yaşını
kutlayacak olmasının onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu
kapsamda yaptığımız çalışmalardan biri de ‘’Logo Tasarım
Yarışması’’... Yarışmamızın birincisi mezunumuz Mehmet
Kaymaz’92 oldu, kendisini tebrik ediyoruz. Ve kazanan logonun
2018 yılı boyunca Dernek logomuzun yanında ikinci bir logo
olarak kullanılacağının da altını çizmek istiyoruz.
Cumhuriyetimiz, büyük önder M.Kemal Atatürk’ün bizlere
verdiği en büyük hediyedir. 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramımızı kutluyor, meşalelerimiz ile aydınlatacağımız bu
yolda Kolejli sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
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PORTRE

Kolejli İle
Tanıştığım
Zaman
Mutlu
Oluyorum
’95 mezunlarımızdan Çiğdem
Ayrancıoğlu Gönen, alışveriş
merkezlerinin
Türkiye
ekonomisindeki yerini ve
Kolej yıllarındaki unutamadığı
anılarını anlattı.
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Çiğdem Ayrancıoğlu Gönen’95’i biraz tanıyabilir miyiz?
Eğitim hayatıma TED Ankara Koleji’nde başladım. İlköğretim, ortaöğretim ve liseyi Kolej’de
okudum. 1995 yılında mezun oldum. Aynı sene Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümüne
başladım. Oradaki dört yıllık eğitim hayatımdan sonra ‘99 yılında iş hayatına atıldım. Aynı yıl
Sheraton Otel’de işletme hizmetleri servisinde koordinatör olarak çalışmaya başladım. Üç yıl
kadar orada devam ettim. 2002 yılında Armada Alışveriş Merkezi açılırken, benzer sektörler
olduğunu düşündüğüm için Armada’da pazarlama yöneticisi olarak çalışmaya başladım.
O dönem çok fazla kişide bu tecrübe yoktu. Aslında böyle bir sektör de yoktu. Karum ve
Atakule’yi saymazsak Armada ilklerden biri…
2008 yılına kadar Armada’da pazarlama yöneticisi olarak görev aldım. İlk bebeğimle beraber
kariyerimi de biraz değiştirdim. Sonrasında alışveriş merkezi kiralama şirketinde 5 yıl
boyunca çalıştım. Şirketin Ankara’daki bütün projelerini portföy müdürü olarak yönettim.
Armada büyürken ve yenilenirken tekrar çağırıldım ve 2012 yılında ‘Armada 2’ projesiyle
beraber geri döndüm. Şu anda alışveriş ve iş merkezi müdürü olarak görev yapıyorum. Çok
keyifli ve koşturmacalı bir hayatımız var. 2008’de ve 2011’de doğan iki çocuğum var. Onlar da
şu an TED Ankara Koleji’ne gidiyorlar. Aileden gelen bir Kolejlilik var. Kardeşim, kuzenlerim
hepimiz TED geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz.
Türkiye’de ve Ankara’da alışveriş merkezleri ile ilgili nasıl
bir süreç izlendi?
Herkesin sohbet konusu olan ‘Bu kadar alışveriş merkezi neden yapılıyor?’Aslında Avrupa’ya
ve ABD’ye baktığınızda onların altında bir potansiyel var şu anda… İlklerden olmanın
getirdiği avantajlar ve dezavantajlar var. Avantajlar kısmında, ilksiniz, gözdesiniz, herkesin
aklındasınız… Dezavantaj kısmı da aslında bir nevi avantaj, AVM potansiyelinde bu kadar
büyüme varken, siz de sonuç olarak rekabet ortamında kendinize her zaman çekidüzen
vermek zorundasınız. Tekliğin ve ilkliğin getirmiş olduğu konular rekabetle beraber minimize
ediliyor. 2015 yılında Uluslararası Alışveriş Merkezleri tarafından Avrupa’da “Yılın Alışveriş

Çiğdem Ayrancıoğlu Gönen

Merkezi” seçildik. 2016 yılında da Avrupa’yı temsilen dünya yarışmasına gittik ve ‘Yenileme
ve Büyüme Kategorisi’nde dünyanın en iyi AVM’si seçildik.

İnsanlar
rahatlamaya geliyor
Alışveriş merkezlerinin sayısı her geçen gün artıyor.
Ekonomi ve talep açısından siz bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Rekabet anlamında yeni alışveriş merkezleri mevcutlar için bir avantaj oluyor. Siz de vermiş
olduğunuz hizmetleri bir gözden geçiriyorsunuz. Marka karmanızı gözden geçiriyorsunuz.
Eskiden komşu şehirlerden müşteriler gelirdi. Şimdi her yerde alışveriş merkezi var. Ciddi bir
talep vardı ve talepler karşılandı. Herkes iyi olsun, ekonomi iyi olsun ki alışveriş merkezleri
devam etsin. Biz burada çok keyifli olaylar yaşıyoruz. Organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz.
Artık bir alışveriş merkezinden ziyade yaşam merkezi haline döndü. İnsanlar sadece alışveriş
yapmak istemiyor. Vakit geçirebilecekleri alanlar olsun istiyor. Sinemaya girip çıktıktan sonra
oturup kahve içebilecekleri yerler istiyor.
Her şeyden önce alışveriş merkezlerinde çok büyük bir istihdam yaratıyor. Mesela şu an
sadece mağazalarda 3000 çalışanımız var. İş kulesinde 1000 çalışan var. Yönetimimizde ise
toplam 170 kişilik bir ekibimiz var. İstihdam anlamında bir katma değer var. Ekonominin iniş
çıkışlarından çok etkileniyoruz. Çünkü tüketiciler kendilerini mutlu hissettiklerinde kapıdan
içeri giriyorlar. Ama bir taraftan da AVM’ler rehabilitasyon merkezi görevi görüyor. Geçtiğimiz
sene yaşadığımız olaylarda çok ciddi bir düşüş yaşanmadı. İnsanlar kötü olayları bırakıp,
rahatlamaya geliyor. AVM’ler aslında kendi çapında bir şehir. Bir belediyenin sağladığı bütün
imkânlar sunuluyor. Bir şehir yaşantısı anlamında her türlü fonksiyonu sağlanıyor.
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Alışveriş merkezleri tüketiciler tarafından neden tercih
ediliyor?
Bazen sadece gezmeye, bazen alışveriş yapmaya geliyorlar. Alışveriş merkezlerinin hedef
kitlesi çok önemli…
İnsanları alışveriş merkezine çekebilmek için birçok
proje yapıyorsunuz. Yapılanların hepsi aslında bir algı
yönetimi… Bulunduğunuz toplumun ve hitap ettiğiniz
kitlenin yönetiminin çok iyi yapılması gerekiyor. Bunu
nasıl başarıyorsunuz?
Bizim iki tip müşterimiz var; birisi kiracılarımız, birisi de AVM’nin tüketicileri… Bizim
önceliğimiz; mağazalarımız, markalarımız. Bir AVM’nin yapısını markaları belirler. Zaman
zaman tüketicilerle anket düzenliyoruz. Örnek gruplar belirleyerek firmalarımız ile ortak
çalışıyoruz. Örneğin yeni yıl geliyor, araba verilecek, AVM içerisindeki müşterilerimizin
araçlarının marka, modelleri ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Çocuklara yönelik bir faaliyet
düzenleyeceksek çocuk markalarımızın datasından çalışmalar yapıyoruz. Bütün pazarlama
planımızı oluşturduktan sonra reklam çalışmalarına başlıyoruz. Günümüzde sosyal medya
reklam konusunda bir çığır açtı. Eskiden binlerce lira harcanırken şimdi çok daha ucuz, etkili
ve hızlı bir şekilde oluyor.
Kolej sıralarında otururken hayalinizde hangi meslek
vardı?
Bankacı olmak istiyordum, ama okul bittikten sonra bu mesleğin bana uygun olmadığına

karar verdim, para ile uğraşmaktansa biraz daha sosyal bir iş ile uğraşmak istedim.
Kolej yıllarından unutamadığınız bir anınızı bizimle
paylaşır mısınız?
Ben ilkokulda kız basketbol takımındaydım, sol forvettim. Çok hızlı büyüyen bir genç
kızdım. Diğer arkadaşlarımdan uzundum. Kolej yıllarında oynadığım basketbol, bana takım
çalışmasının ne demek olduğunu öğretti. Ben de şimdi çocuklarıma öğretiyorum. Onlar da
basketbol oynuyorlar. Bir takım sporunda oynuyor olmak, bir ekibi yönetmek ya da koordine
etmek anlamında insana çok şey katıyor. İlkokulda basketbol takımım, Ankara birincisi, İç
Anadolu birincisi ve Türkiye üçüncüsü olmuştu. O anları unutamıyorum. Şimdi ilkokulun
duvarına fotoğrafımız var. Kendi çocuklarıma gösteriyorum; “Size anlattığım basketbol
takımımın burada resmi var” diye.
Birisinin Kolejli olduğunu duyduğumda mutlu oluyorum
Kolejliler, Kolejlilerle çalışmayı her zaman çok seviyor. Çünkü onlarla daha iyi iletişim
kurabiliyorsunuz. Hepimizin ortak bir paydası, ortak bir geçmişi var. Yeni taşındığım bir evde
yan komşumun Kolejli olduğunu duyduğumda bile mutlu oluyorum. İlk yuvamız TED Ankara
Koleji’ydi. Hala da öyle aslında; oradan gelen arkadaşlıklar iş dünyasında da sürekli karşımıza
çıkıyor. Kolejli olmak ve oradan arkadaşlarla iş yapıyor olmak her zaman çok keyifli oluyor.
Ben Kurtuluş’ta okudum ama şimdi İncek’teki kampüsü çok seviyorum. Çocuklarımı
bırakmaya her gittiğimde "keşke orada okusaydım" diyorum. 
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Bizden Mutlu Haberler

Mezunumuz Ekin Akalın’91, Emmy’de Fark Yarattı
Amerikan Televizyon Akademisi tarafından
bu yıl 69’uncusu düzenlenen Emmy
Ödülleri’nde ‘Yaratıcı Sanatlar Kategorileri’
kazananları içinde TED Ankara Koleji
Mezunu Ekin Akalın’91 da ödül alanlar
arasındaydı. 1997 yılından bu yana Los
Angeles’ta yaşayan, çok sayıda belgesel

ve belgesel-dizide imzası bulunan Ekin
Akalın, Emmy’de ödül alarak göğsümüzü
kabarttı. Akalın, Netflix’te yayınlanan Ava
DuVernay’nin yönetmenliğini üstlendiği
’13th’ belgeseli için ürettiği animasyonlarla
Emmy Jüri Özel Ödülü’nü alarak Türk
televizyon sektöründe heyecan yarattı.

Türkiye’nin Gelecekteki Liderleri Arasında
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Amerika Birleşik Devletleri’nin, en
başarılı 2017 Türk mezunları listesi
açıklandı. TED Ankara Koleji’nden
mezun olan Oğul Ersin Üner’13, en
başarılı öğrenciler listesinde yerini aldı.
Ülkemizi kusursuz bir şekilde ABD’de
temsil eden Üner, lise yıllarından
itibaren sağlık bilimlerine yönelmişti.
Bilkent Üniversitesi'nde sumak bitkisinin
karaciğer kanserine olan etkisini araştırdı
ve sonuçlarını derlediği International
Baccalaureate tezi, TED Ankara Koleji
Vakfı Özel Lisesi’nde en iyi tezlerden

biri olarak seçildi. Okul hayatının yanı
sıra, Türk Eğitim Derneği ve Türk Kızılayı
ile gönüllü çalışmalar yürüttü. Lise
hayatının sonunda toplumda lider bir
doktor olmaya karar verdi. “Amerika’nın
25 En Başarılı Türk Mezunları” listesindeki
yerini alarak eğitim hayatına birçok
başarıyı sığdıran Oğul Ersin Üner’in
hayattaki temel amacı uluslararası
düzeyde çalışan, hastalarına hep destek
olan ve insanlık için büyük bilimsel
çalışmalara imza atan bir araştırmacı ve
eğitimci doktor olmak.
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BİZDEN HABERLER

Kolej-IN’in
Kondisyonuna
Tam Puan
İşitme engelliler için yapılan en büyük
spor müsabakası olan “Deaflypics”in 23.sü,
bu sene Temmuz ayında Samsun’da
düzenlendi. Deaflypics, engelli sporcular
için uluslararası düzeyde yapılan ilk
spor aktivitesi olma özelliğini taşıyor.
24 dalda 4000’in üzerinde sporcu
katılımının sağlandığı olimpiyatta, KolejIN ailesinin fitness eğitmeni Emre Terzi’nin
kondisyonerliğini
yaptığı
sporcular,
Engelliler Erkek Milli Basketbol Takımı
Deaflympics, 2017 İşitme Engelliler
Olimpiyatlarında dünya 8.si oldu.
Hocamız
Emre
Terzi
bizimle
görüşlerini paylaştı: “Olimpiyatlar için
6 ay sporcularla birlikte çalıştık. Başlangıçta
benim için çok zordu. Engellerin önemli
olmadığını göstermek, yapabileceklerine
onları inandırmak çok büyük çaba
gerektiriyor.
Engellerinin
olmadığını
göstermek için çok büyük çaba sarf etmek
zorunda kalıyorsunuz. Tabii, bedensel
engel kısıtlayıcı bir unsur. Ama sporcu
ruh, mücadeleci ruh demektir. Engelleri
aşabilecek yürek gerektirir ve bunu

başardılar.
Anlaşabilmek için işaret diline ihtiyaç
duyuyorsunuz. Ama sporun dili bir ve
hepimiz bunun bilincindeydik. Bir ekip
ruhu içinde ağabey-kardeş gibi olduk.
Bütün sorunlarına ulaşmaya çalıştık,
birbirimize inandık. Takım için oldukça
zor bir antrenman programımız vardı.
Alışılagelmişin dışında bir program
uygulayınca çocuklar zorlandılar ama çok
keyif de aldılar.
İlk
geldiklerinde
fiziksel
olarak
kondisyonları çok düşüktü ancak giderek
olimpiyat için hazır duruma geldiler.
Maçtan bir gün önce trafik kazası geçirdik.
Üç sporcumuz sakatlandı. İşte bu bizi

çok zorladı; maç için tekrar motive olmak
zor oldu ama vazgeçmedik, o moral
bozukluğuna
rağmen
olimpiyatlara
katıldık. Mert Karataş, Göktuğ İncearp,
Emrullah Gökalp’in bana yaşattığı anlar
çok gurur vericiydi.
Salonları dolduran ve bizi destekleyen
herkese teşekkür ediyoruz.”

Londra’da TED Ankara Koleji Mezunları
2. Geleneksel Kuru Fasulye Günü
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TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği tarafından düzenlenen
Geleneksel Kuru Fasulye Günü
Londra’daki
Mezunlarımız
tarafından da kutlandı.
TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği tarafından TED Üniversitesi
Kampüsü (TED Ankara Koleji Eski
İlkokul ve Ortaokul Bahçesi’nde) bu
yıl 49.’su düzenlenen Geleneksel

Kuru Fasulye Günü, Temmuz ayında,
Londra’da da kutlandı. Londra’da
yaşayan TED Ankara Kolejliler bir
araya gelerek Geleneksel Kuru
Fasulye Günü’nü kutladı. Londra’da
bu yıl ikincisi düzenlenen Geleneksel
Kuru Fasulye Günü’nde kuru fasulye
yendikten sonra sokaklarda TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin
bayrakları ile gezdiler.
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BİZDEN HABERLER

TED Kayseri Koleji Mezunları Kolej-IN’de bir araya geldi
TED Kayseri Koleji 1984 Mezunları Kolej-IN'de düzenlenen
yemekte bir araya geldi. TEDFED Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim
Bahçecioğlu'84, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim
Kurulu Eski Başkan Yardımcısı Cengiz Bıçakcıoğlu'82'nun da
aralarında olduğu kalabalık grup akşam saatlerinde KolejIN'de toplandı. Adana, Mersin, Kayseri, İstanbul, İzmir ve
Ankara gibi farklı illerde yaşayan Kayseri Koleji mezunlarının
keyifli buluşması geç saatlere kadar devam etti.
Kolej-IN tesisini ilk kez ziyaret eden katılımcılar tesis ile ilgili
beğenilerini de dile getirdi. Mezunlar kış dönemi için tekrar
Kolej-IN'de bir araya gelebileceklerini belirtti.

Aydın Şerbetçioğlu'84
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TED Kayseri Koleji 84 yılı
mezunuyum. İlk defa gelmek kısmet
oldu. Ben de TED Kayseri Mezunlar
Derneği Yönetimi’nde uzun süre
görev yaptım fakat bu tesisi görünce
hayran kaldım. Emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum. İşletme,
dizayn ,
yemekler
harika…
Mezunlar Derneği yönetimine
evlerinin kapılarını bizlere açtıkları,
bu imkanları sağladıkları için
Federasyon Yönetim Kurulu’nda
olan İbrahim Bey’e de teşekkür
ediyorum.

Murat Tezcan’84
Seneler
sonra
arkadaşlarımızla
birlikte
olmak
gerçekten
çok
hoş, atmosfer, her
şey çok güzel…

İbrahim Bahçecioğlu'84
TED Kayseri Koleji 84 yılı mezunuyum. TED Federasyonu
Yönetim Kurulu üyesiyim. Aydın Bey’in de söylediği gibi
tüm TED ailesine, Selçuk Pehlivanoğlu’na ve Yönetim
Kurulu’na katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm TED

camiasının bir arada toplanmasına vesile olan büyük bir
organizasyon oldu. Ben de Kayseri’den gelen arkadaşlarımı
burada rahatça ağırlamaktan gurur duyuyorum. Tesis
sorumlularına da ayrıca teşekkür ediyorum.

.
KOLEJLILER
TED ANKARA

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

Reklam fiyatlarımızı
öğrenmek için

444 0 958

info@kolej.org
yayin@kolej.org
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BİZDEN HABERLER

Zamanı ‘97’ye sardılar
TED Ankara Koleji ‘97 mezunları Kolej-IN Torch Restoran’da bir araya geldi.
Yirmi yıllık arkadaşlar, ilk günkü heyecan ile dostluklarını pekiştirdiler.
Mehmet Ömer Tuncay’97
Kolejli olmayı yaşamın her alanında
hissediyorum. Kendimi lisede gibi
hissediyorum. Bu atmosferde on
yedi yaşıma geri döndüm. Anlatması
mümkün olmayan duygular yaşıyorum.
Organizasyonda sadece kibriti çakan
benim… 100 kişiye yakın bir katılım var
buradaki herkes bu geceyi organize etti.
Herkes benim gibi heyecanlı olmalı, şehir
dışından bile sadece bu buluşma için
gelen kişiler var. Eski arkadaşlarla buluşmak
bu yorgunluğa değiyor.
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Mine Soyarslan Ayaz’97
TED Ankara Koleji Mezunları
Derneği Müdürü olarak böyle
bir
organizasyonda
etkimin
olması benim için gurur verici.
Restoranımız
yenileniyor.
İlk
büyük
organizasyonun
tarafımızdan
yapılması
çok
güzel. Kolejlilerdeki birliktelik
ruhunu başka hiçbir okulda
görmedim. Arkadaşlarımızla yirmi
yıl görüşmesek bile sanki liseden
dün mezun olmuşuz gibi yeniden
o samimiyeti yakalayabiliyoruz.
Zamana baktığımda yaşlandığımı
düşünüyorum. Ama arkadaşlarımı
görünce kendimi lise günlerindeki
gibi
hissediyorum.
Nostaljik
bir ortam var, çok mutluyum.
Uzun zamandır görmediğim
arkadaşlarım var. Bazıları çok
değişmiş,
hatırlayamadıklarım
oldu. Ama hiç değişmeyenler de
var şimdi anılarımızı tazeleyeceğiz.

Elvan Küçükoğlu’97
Arkadaşlarımı yirmi sene önce nerede
bıraktıysam aynı yerdeler. Hiç kimse
değişmemiş. Gözlerindeki ışıktan onları
hala tanıyabiliyorum. Kolej ruhu olmasa
bu kadar insanı bir araya getiremezsiniz.
Kendi dönemimizden olsun olmasın
bir Kolejli gördüğümüzde o sıcaklığı
hissediyoruz. “EN BÜYÜK KOLEJ”

Nihan Sonaer’97
Ben
bu
organizasyon
için
İstanbul’dan geldim. İstanbul’da
yaşadığınızda,
Ankara’nın
ve
Ankara’da
yaşayan
insanların
kıymetini daha iyi anlıyorsunuz.
Şimdi burada o eski heyecanı
yaşıyorum. O eski sıcak, samimi
sohbetlerimizi yapıyoruz. Kolejli
olmanın bir ruhu var. Okurken çok
anlamıyorsunuz ama başka okullara
başka işlere girdiğinizde bu ruh sizi
yakalıyor.

KOLEJLİLER EYLÜL2017

Emre Dayangaç’97
Yirmi yıl kulağa çok
uzun bir zaman gibi
geliyor
ama
nasıl
geçtiğini
anlamadık.
Kolejli olmanın getirmiş
olduğu duygu ile bütün
arkadaşlarımızla lisedeki
samimiyetimiz devam
ediyor. Sanki liseden
daha
yeni
mezun
olmuşuz gibi ilişkilerimiz
devam ediyor.

Efe Gürtuncer’97 - Evrim Şencan Gürtuncer’97
Efe: Uzun bir aradan sonra eski arkadaşlarımı gördüğüm için
çok mutluyum. Keşke daha sık görüşebilsek... Ama herkes farklı
lokasyonlarda.
Evrim: Burada sık sık görüştüğüm arkadaşlarım da var, yirmi
yıldır ilk defa gördüğüm arkadaşlarım da... Bazılarını hemen
tanıyorum ama bazılarının ismini çıkarmakta zorlanıyorum.
Kolejliler dünyaya aynı pencereden bakıyor. Bundan dolayı
birbirleri ile çok kolay anlaşıyor. Biz Efe ile mezunlar buluşması
organizasyonunda bir araya geldik ve çok kısa bir süre içerisinde
de evlendik. İkimiz de Kolejli olduğumuz için arkadaşlarımız,
kültürümüz, hoşlandığımız şeyler aynı bu yüzden hiç yabancılık
çekmedik.
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

HEDİYELİK EŞYA ÜRÜNLERİMİZ

Masa Bayrağı
25.00 TL

Masa Bayrağı
25.00 TL

Çekçekli Çanta
90.00 TL

Yastık
30.00 TL

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

Küçük havlu

Büyük havlu

10.00 TL

42.00 TL

KOLEJLİLER EYLÜL2017

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

V Yaka Meșale Tișört
Beyaz-Kırmızı-Lacivert
45.00 TL

Gömlek Yaka Tișört
Beyaz
25.00 TL

Kașe mont
suni deri kol

Polo yaka
3 Renk
45.00 TL

150.00 TL

Polar Sweatshirt
Beyaz-Kırmızı-Lacivert
50.00 TL

Kapșonlu Ankara Kolejliler Sweat
Beyaz-Gri-Kırmızı-Lacivert

Fermuarlı Sweatshirt
Beyaz-Lacivert

75.00 TL

60.00 TL

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

Old Jaffa

Dünyanın En Zengin Tarihine
Sahip İsrail Toprakları
Yazı geçirmek için en iyi şehirleri sorsak, listenizin ilk on şehri hangileri olur? Miami, Hawaii, Los Angles,
Maldivler, Şeyseller, Nice, Como belki Bodrum, Çeşme… Bu liste Avrupa’dan, Amerika’dan hatta okyanusun
ötesinden, Avustralya’dan, bir sürü şehri içine alarak uzayıp gider ama birçoğumuz için burnumuzun
dibindeki Tel Aviv’in şansı bile yoktur. Oysaki yakından bakınca ilk 10'da yer alır mı bilinmez ama göz ardı
edilmeyecek kadar cazip bir seçenek olduğunu anlayacaksınız.

Başak Erman’12
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Sıradan bir yurt dışı seyahatinde olduğu gibi sağınıza bakarken
solunuzdakileri kaçıracağınız çarpıcı manzaralarla dolu bir
şehir değil. Şehrin en bilindik konumu UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ndeki ‘Beyaz Şehir.’ Şehrin merkezinde bulunan mahallere
dağılmış 4000’den fazla bauhause mimarisine sahip binaya ev
sahipliği yapıyor. Turistik yerlerden bir diğeri ise Eski Şehif, yani
Old Jaffa. Genel olarak modern ve yeni bir havası olan şehir, Arap
mimarisini ve kültürünü gözlemleyebileceğiniz bir alan. Toprak
rengi alçak binalardan oluşan Old Jaffa’da yapılabilecek şeyler; bit
pazarını gezmek, geleneksel lezzetlerin tadını çıkartmak ve butik
mağazaların tasarım ürünlerine göz atmak şeklinde sıralanabilir.
Old Jaffa karma yapısı ve tarihi sokaklarıyla, her ne kadar mimarisi
çok farklı olsa da, Galata’ya benzer etnik bir yapı görebilirsiniz.
Gezilebilecek müzeler arasında ise Tel Aviv Sanat Müzesi, İsrail
Müzesi ve Azrieli Gözlem Evi var. Her ne kadar tarihi ve kültürel
mekanlara ev sahipliği yapsa da Tel Aviv’i ziyaret etmek için asıl
sebep plajları ve eğlenceli hayatı. 15 kilometre uzunluğundaki
sahil başlı başına yazı burada geçirmek için bir sebep.

Kumsal

KOLEJLİLER EYLÜL2017

Başından sonuna kadar kalabalık, canlı ve eğlenceli. Türkiye’de
görmeye alışık olduğumuz plaj manzaralarının aksine burada
her dinden, birçok farklı anlayıştan bambaşka insanları bir arada
görmek mümkün. Turkuaz rengi suyu ve bembeyaz kumuyla ne
yürümeye ne de yüzmeye doyabileceğiniz bir şehir. Eğlenceye
karada devam etmek için Rotchield Bulvarı ve Dizengoff doğru
adres. Gündüz plajlar ne kadar canlı ve eğlenceliyse akşamları
da bu caddelerde bulunan restoran ve barlar ile bir o kadar
hareketli. Lezzetli yemekleri programınıza katmadan seyahati
tamamlayamayanlardansanız inanılmaz falafelleri denemeyi
de listenize eklemelisiniz! Tel Aviv’in yaz için ne kadar cazip
olduğundan bahsettiysek de İsrail denince akla ilk gelen tabii ki
Kudüs. Üç dinin kutsal kenti, belki de dünyanın en zengin tarihine
ev sahipliği yapan şehir. Tarih kitaplarında adını çokça duymuş
olsak da büyük bir çoğunluğun gezip görmeyi aklından kolay
kolay geçirmeyeceği şehirlerden birisi Kudüs... Buraya gitmeden
önce ne fazla bir beklentim ne de fikrim vardı. Gezdikçe insanı
içine çeken, inançlarından ve görüşlerinden bağımsız olarak
etkisi altında bırakan bir atmosfere sahip olduğunu keşfettim.
Şehir planı; Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Ermeni bölgesi olarak
dörde ayrılmış durumda. Bu bölgeleri birbirinden ayıran duvarlar
olmasa da Ermeni ve Yahudi bölgelerinde sadece aynı dine/soya
mensup kişiler yaşarken, Hristiyan ve Müslüman bölgelerinde bir
ayrım yok. Üç din için de büyük önem taşıdığından hangi bölgede

olursanız olun, sağınız solunuz, önünüz arkanız yoğun bir tarih
barındırıyor. Ermeni bölgesinden başlayacak olursak, çiçek gibi
sokaklarıyla içlerinde en ferah, huzur dolu olan bölge demek
yanlış olmaz sanırım. Tarihi kiliselere ve yapılara ev sahipliği
yapsa da şehrin ana yapılarından hiçbirini barındırmıyor. Bu
yapılardan ilki olan; Ağlama Duvarı Yahudi bölgesinin içinde
kalıyor. Ağlama Duvarı olarak anılsa da asıl adı Batı Duvarı.
Yahudilerce kutsal sayılan Büyük Tapınak'ın sağlam kalan Batı
cephesindeki duvar olduğu için bu ismi almış. Ağlama duvarı
tüm dinlerin ziyaretine açık, kadın ve erkek ziyareti için ikiye
ayrılmış durumda. Buraya kadar gelmişken dileğinizi küçük bir
kağıda yazıp duvarın oyuklarına sıkıştırabilirsiniz ;). Ağlama
Duvarının hemen yanında Müslüman bölgesinde Mescid-i
Aksa ve Kubbetüs Sahra Camiisi yer alıyor. Ziyaret etmek için
Müslüman olmak şart koşulmuş. Mescid-i Aksa Müslümanlar
tarafından ilk kıble olarak kabul edilmekteyken iki camii de hem
Müslümanlar hem de Yahudiler tarafından kutsal sayılmaktadır.
Müslüman bölgesinde yer alan önemli bir diğer nokta ise Via
Dolorosa yani İsa’nın çarmıhı taşıdığına inanılan yol, Müslüman
bölgesinde başlayan bu yol Hristiyan bölgesindeki Holy
Sephulchre Kilisesi'nde, yani İsa’nın çarmıha gerildiği noktada
son buluyor. Hristiyanların haç yolu sayılan Via Dolorosa
boyunca farklı noktalarda yol boyunca gelişen olaylara dair
açıklamalar ve eserler bulmak mümkün. 

Kudüs
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Güzel İnsan
Tunca
Gülen'79
Melomani grubunun şefi,
mezunumuz Tunca Gülen’i
saygıyla anıyoruz. Yakın
dostu Sayın Erhan Yalçın'79
ile ‘Onu’ konuştuk.

Levent Solakoğlu (80), Tunca Gülen (79) Erhan Yalçın (79) bir arkadaş ve Uğur Ersoy (79)

Yarışmaya 40 gün vardı. Şartname aldık fakat
Öncelikle Erhan Yalçın’ı tanıyabilir miyiz?
çok detaylıydı. En önemlisi o sene şov grubu
1962 yılında doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi
olmayınca yarışmaya kabul edilmiyordu okullar.
Ankara Koleji’nde okudum. Daha sonra Orta
Biz de lisede ilanlar astık "orkestraya müzisyen
Doğu Teknik Üniversitesi’nde Çevre Mühendisliği
aranıyor, şov grubu aranıyor" diye.
Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans yaptım. O sırada
bilgisayar şirketi kurduk. 25 yıl IBM’in satış ve teknik
servisini yaptık. Daha sonra eşim Elif Soral Yalçın'84
ile müzik sayesinde tanıştım. O da diş doktoruydu.
Sonrasında ben bilgisayar işini bıraktım, Elif de
diş hekimliğini bıraktı. Birlikte profesyonel müzik
yapmaya başladık. Çok radikal bir karardı. Hatta
ben itiraz etmiştim; "hekimliği bırakma" diye. Ama
iyi ki beni dinlememiş. 14 yıla yakın müzik yaptık,
Müzisyenler gelmeye başladı fakat bir
Erhan Yalçın'79
yurt içi ve yurt dışında müzik sayesinde çok yakın
tanesi dışında kimse enstrümanına hakim
dostlar edindik. İki buçuk yıl önce Elif müziği bıraktı
değildi. Bu arada 4 tane kız öğrenci geldi,
ama ben kurumsal ve özel açılış tarzı organizasyonlara devam
ben düşündüğümüz yarışma parçasını çaldım, dans ettiler,
ediyorum. Bir oğlum var, TED Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
müthişlerdi. Meğerse Sait Sökmen’in öğrencileriymiş. Biraz
Fakültesi’nde okuyor.
kendimize güvenimiz geldi en azından şovla belki finale
kalırız diye. Daha sonra Tunca geldi. Okulumuzun efsane bir
Zamansız kaybımız Tunca Gülen’le olan dostluğunuzu biliyoruz.
sınıfı var, U sınıfı, ağabeylerimiz. Bizden yaşça da büyükler.
Kendisini bize anlatır mısınız, arkadaşlığınız nasıl başladı?
Tunca U sınıfı öğrencisiydi. İyi futbol oynardı. Maçlarını
Tunca’yla ilk tanışmamız 1979 yılında Milliyet’in müzik yarışmasına
izlerdik. Oradan tanıyorum ancak hiç konuşmamışız. "Eyvah!
katılırken oldu. Sıra arkadaşım Uğur Ersoy'79 bağlama çalıyordu,
Ne çalıyorsunuz" diye sordum. “Hiçbir şey çalmıyorum ama
ben de biraz org çalıyordum. Ağabeylerimin bir grubu var,
bateri çalabilirim” dedi. “Evde minderlere vuruyorum, çok
İlhan Yalçın da 73 mezunu, evde müzik aletleri var. Bir gün
seviyorum” dediği anı unutmuyorum. Gruba girdi. Biri country
Uğur geldi ve “Al şu gitarı” dedi, o gün birlikte çalmaya başladık.
potburi olan 2 şarkı seçtik, ağabeylerim ritim gösterdi.

‘Evde minderlere
vurmayı çok
seviyorum’
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Milliyet Müzik Yarışması Ankara Elemesi Sonrası
Soldan Sağa Atilla Yeşilyaprak(79) Defne Koz(81) Serhat Güzey(79) Demet Günay(81), Uğur Ersoy(79)
Yakut Akyön(80) Tunca Gülen(79) Erhan Yalçın(79) Bingül Sabuncuoğlu(81) Cengiz Günver(80)
Tunca sadece o iki şarkının ritimini çalabiliyordu. Tunca ile ilk
tanışmamız bu şekilde oldu. Grup çok disiplinli çalışıyordu.
3-4 sesli iyi de vokal yapıyorduk. Ankara elemelerini geçtik,
final İstanbul’da Spor Sergi Sarayı’nda idi. Bu arada rakiplerimiz
Candan Erçetin, Seden Gürel gibi isimlerin olduğu liseler.
Sonuçlar açıklandı. Biz orkestra icra dalında birinci olduk. Kızlar,
şov grubumuz 1000 üstünden 1000 puan alarak birinci oldular.
Sevgili Uğur Ersoy erkek solist dalında birinci oldu. Zaten dört
dal vardı. Bizim de kız solistimiz yoktu o dala katılmamıştık.
Sonra gruba Melomani ismini verdik. Sevgili ilkokul müdürümüz
Ebrize öğretmenimiz bize spor salonunu verdi, okul saatleri
dışında orada çalışmaya başladık. Biz de karşılığında okulumuzun
faaliyetlerinde müzik yapıyorduk.

Serhat Güzey’in anısı
için konser yaptık
Grupta Tunca sayesinde hiç kavga gürültü olmadı. En
büyüğümüzdü, grupta ona şef derdik. O dönemlerde
konserlerimiz oldu ortaokulda ve lisede. Tam o dönemde
grubumuzun gitaristi sevgili Serhat Güzey(79)’i kaybettik. Çok
erken bir kayıptı ve grup yıkıldı. Serhat’ın rock operası vardı,
besteleri vardı. Tunca grubu bir araya getirdi mutlaka; Serhat
için bir şeyler yapmamız lazım diye. O zamanlar Tunalı’da bin üç

yüz kişilik Ses Sineması vardı. Orayı doldurduk. Çok seveni vardı.
Daha sonra Amerikan Kültür’de konser verdik. Sonrasında da
ODTÜ Mimarlık Anfisi'nde konser verdik.
Birlikte başarıya imza attığınız projeler neler?
Başarı çok göreceli bir kavram ama Melomani bir tarihtir. Ödülleri
bir kenara bırakalım, Melomani, sevenleriyle çok kalabalık bir aile
olmuştur. Biz çok şanslıyız ki Melomani bize kısmet oldu, ona
şükrediyorum. İyi günde de kötü günde de Melomani vardı ve o
günleri hep arkadaşlarımızla birlikte paylaştık ve yaşadık. Bence
bu en önemli başarıdır. Ayrıca '79 sonrasındaki yıllarda Ankara
Koleji’ni bu sefer Melomani ve şov grubu olarak Milliyet müzik
yarışmasına hazırladık. Tunca da genç davulculara öğretmenlik
yaptı. Her yıl okul gruplarımız dereceler aldı.
Tunca Gülen’le de çok fazla vakit geçirdiniz.
Unutamadığınız anılarınızı bizimle paylaşabilir misiniz?
Sahne performansında şarkıların trafiği hep bendedir.
Tunca da bana bakmadan rahat edemezdi. Bulvar Palas’ta
bir mezuniyet çayı var fakat davulu sahnenin en ortasına
ve en önüne yerleştirmişler. Yer değiştirmek için vakit yok.
Tunca’nın beti benzi atmıştı beni göremeyecek diye. Sürekli
söyleniyordu.En kenara gittim ama nafile, gece boyunca başını
arkaya çevirdi beni görmek için. Hiç davetlilere bakmadan
bir gece geçirdi, boynu tutulmuştu. Bir hafta gülmüştük.
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Milliyet Müzik Yarışması'ndan kazanılan ödül

Acı kavun yüzünden
bir hafta hapşırdı
Tunca’nın ailesinin Burhaniye Artur’da yazlığı vardı. 1979’dan
itibaren 4 yıl Melomani olarak yazlığa gittik, en keyifli yıllarımızdı.
Gitar götürüyorduk. Yaklaşık 35-40 kişi toplanıyordu, müzik
yapıyorduk. Tunca çok bakımlıydı, saçları kıyafetleri hep çok
özenliydi. Her sabah saçını yıkardı ancak sinüzit oldu. Bir yerden
acı kavun iyi geliyor diye duymuş. Yazlığın önündeki arsalardan
acı kavun topladı. Suyunu süzdü. Tamamını burnuna boşalttı.
Meğerse bir iki damla damlatmak gerekiyormuş. Tüm hafta
hapşırmıştı. Yüzünün o hali hala gözümün önünde. Izdırap
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içindeyken bile kendi haliyle dalga geçip bizi güldürürdü.
Çok zekice espriler yapardı. Saatlerce gülerdik. Üsküdar Amerikan
Kız Lisesi’nde okuyan Artur’dan arkadaşlarımız Melomani
olarak bizi İstanbul’a ,okullarında konser vermeye davet ettiler.
Biz Ankara dışına çıkmamışız İstanbul’da konser vereceğiz.
Heyecanlandık, hazırlandık, tabii maddi imkanlar çok kısıtlı
hepimiz öğrenciyiz. Hatta Milliyet’in yarışmasına hazırlanırken
bile bas gitarımız kiralıktı. Tunca’nın davulunun İstanbul’a
taşınması problem oldu. "En ucuz trendir" dediler, dedik ki
"erken gidelim kondüktör görmeden davulu yerleştirelim."
Büyük parçalar üst raflara sığmadı, kompartımanın en sonundaki
koltukların arkasında boşluk bulup kimse gelmeden oraya
koyduk. Tren kalktı ve kondüktör geldi. “Bunlar sizin mi? Şikayet
var, götüremezsiniz, ayrıca koltukları yatıramıyorlar” dedi. Orada
iki tane kız öğrenci oturuyordu. Tunca ile yanlarına gittik. Önce
itiraz ettiler. Tunca bembeyaz oldu. Sonra bizi ODTÜ’deki
konserden tanıdılar. "Hiç önemli değil" diyerek İstanbul’a kadar
koltukları dimdik gitmişlerdi. Yoksa iniyorduk trenden. İstanbul’da
salona girdiğimizde 400 tane kız öğrenci bize bakıyordu.

Milliyet Müzik Yarışması final öncesi
Tunca çok sakardı. Sahnede sürekli ziller devrilir
bagetler uçardı. Sürekli çakmakla kendini yakardı.
Artur’dayız, giyinirken içeriden ses geldi. Gittik gözünü tutuyor.
Kemerini takarken tokası gözüne gelmiş.
Müzik hastasıydı Tunca, o zamanlar cep telefonu yok kaset
teypler var. Bir şarkıya veya gitar solosuna veya davul atağına
takılır gece vakti arar on kez falan dinletirdi. Çok duygusal ve
hassastı. Grubumuzu çok önemserdi. Sürekli kayıt yapıp dinlerdi.

Kimseyi üzmemek için
sevenlerinden sakladı
Son olarak insanların Tunca ile ilgili yorumlarından bahsetmek
istiyorum. Vefatının ardından 15 gün geçti hala mesajlar
geliyor . Bizim şov grubumuzda Defne Koz'81 vardı, grubun
en küçüğüydü. Tunca ile ilgili bana bir mesaj yazmış.
“Kol kanat geren halini güzel gülüşünü unutmuyorum”
diye. Bir başka arkadaşımız yazmış, “Yakışıklıydın ama
bunu zarafet ve efendiliğinle süsleyince o zamanlar adını
bilmediğimiz karizmatik adam oluyordun, ağabeydin bize…”
Biz Tunca ile Melomani olarak birlikte büyüdük, gençliğimiz
birlikte geçti. Son dönemde kimse üzülmesin diye hastalığını
herkesten gizledi, ben bile çok geç öğrendim. Bir oğlu var, o da
Ankara Koleji’nde ve lise son sınıfta. Ne mutlu ki arkadaşlarımız
sevgili Kaya’ya sahip çıkıyor. Kolej ruhu bu olsa gerek.
Benim bir hedefim var. Çok zor ama mümkün olursa Kolej-IN’de
Melomani ile Tunca Gülen konseri yapmak istiyorum. Bundan
daha hiç kimsenin haberi yok tabii ki. Tunca için umarım bir araya
geliriz.
Güzel bir insanı, iyi bir Kolejliyi kaybettik. Bir dönem arkadaşımızın
dediği gibi “Güzel hatırası sevenlerine teselli olsun." 
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Esas olan
nakit akışı
Özgür SAYGI'90
Her bir ticari firmanın ana hedefi kâr etmektir. Kâr, firmanın
sürekliliğini sağlayabilmesi için gerekli olan katma değerdir.
Ancak kâr, bir faaliyet döngüsünü tamamladıktan sonra elde edilir.
Üretici bir firma için faaliyet döngüsü;
- Stok (hammadde, yarı mamul) girişi
- Üretim
- Satış
- Tahsilat
- Ödeme şeklindedir.
Bu döngünün sonunda elde kalan artı değer, kârdır.
Nakit akışı ise;
- Sermaye
- Yabancı kaynak
- Alım vadesi
- Satış vadesi
- Kâr
ile matriks ilişki neticesinde faaliyet döngüsü içinde, yaratılan artılar
veya eksiler olarak açıklanabilir.
Satışlar kârlı yapılsa bile, faaliyet döngüsü içerisinde nakit akışı terse
dönebilir.
Nakit akışının terse dönmesi durumunda ihtiyaç duyulan finans
kaynağının bulunamaması firmanın sürekliliğini olumsuz etkiler.
Ödemeleri karşılayamayan kaynak yapısı, firmanın taahhütlerini
yerine getirmesine engel teşkil eder.
Nakit akışında yaşanan bu sıkıntı, firmanın piyasada borçlanmasını,
bankalardan kaynak sağlamasını zorlaştırır.
Netice itibariyle döngü tamamlanıp kâr edilecek olsa dahi,
nakit akışında yaşanan bu sıkıntı firmanın sürekliliğini kısıtlar ve
beklenmedik sıkıntılara sürükleyebilir.
Faaliyet döngüsü içerisinde gereksinim duyulan kaynak ihtiyacı,
çoğu zaman kârın çok üzerinde seyretmektedir.
Aşağıdaki örnekte görüleceği üzere yılda 12 milyon TL satış
hacmine sahip olan bir ticaret firmasının, %5 kârlılık ile yıllık brüt
kârı 600 bin TL’dir.
Satış vadesi ile alış vadesi arasında 60 gün fark oluştuğu kabulü
ile firmanın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan işletme
sermayesi ihtiyacı 1,9 milyon TL’dir.
YILLIK SATIŞLAR TOPLAMI 12.000.000 TL
BRÜT KÂRLILIK 5%
MUTLAK BRÜT KÂR 600.000 TL
YILLIK GİRDİ MALİYETİ 11.400.000 TL
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ALIM VADESİ 30 GÜN
SATIŞ VADESİ 90 GÜN
VADE FARKI 60 GÜN
İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACI 1.900.000 TL

Nakit akışının dengeli olabilmesi için bu firmanın 1,9 milyon TL
kaynağa ihtiyacı vardır. Bir yıllık faaliyet döngüsü sonunda ise firma
sadece 600 bin TL brüt kaydedebilecektir.
- Faaliyet hacmindeki artış
- Satış vadesinin uzaması
- Alım vadesinin kısalması
- Yatırım
- Stok artışı
- Zarar
Nakit akışı için gerekli olan kaynak ihtiyacını artıran unsurlardır.
Yılda 12 milyon TL satış gerçekleştiren firmanın, satışlarını iki katına
çıkartması gerekli olan işletme sermayesinin de aynı oranda
artmasına neden olacaktır (diğer unsurlarda değişiklik olmaması
durumunda).
Bu noktada satabilmek kadar, satmak için gerekli olan kaynağı
sağlayabilmek de önemlidir.
Görüldüğü üzere, her ne kadar ticari bir firmanın ana hedefi
kâr etmek ise de hedeflenen kârlılık için gerekli olan nakit akış
dengesidir.
Bu kapsamda, firmanın satış strateji belirlenirken, yalnızca “ne
satarız?” değil aynı zamanda “nasıl finanse ederiz?” sorusunun
sorulması ve karşılaşılabilecek birçok olumsuz etkene göre sorunun
cevabının bulunması da önemlidir.
Mali sıkıntı içinde olan firmaların ortak sorunu, nakit akışlarında
yaşadıkları sorunlardır. Nakit akışının orta ve uzun vadeli
olarak projekte edilmemesi, karşılaşılabilecek nakit sıkışıklığın
önceden öngörülememesine ve gerekli önlemlerin zamanında
alınamamasına neden olmaktadır.
Sonuç olarak bir firma zarar etse dahi nakit akışının kuvvetli olması
koşuluyla mali sıkıntı yaşamadan faaliyetlerini sürdürebilir. Nakit
akışında yaşanacak dengesizlik ise büyük emeklerle hayatını
sürdüren firmalarımızın sonunu hazırlayabilir.
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Hızlı Düşün
Doğru Karar Ver
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Hava
Trafik Kontrol Ünitesi'nde birbirini
bulan Taylan Yeğenoğlu’95 ve İbrahim
Günaydın’98 Hava Trafik Kontrolörlüğü
mesleğini, kullanılan sistemleri ve
Türkiye’nin havacılık sektöründeki
yerini anlattı.
TED Ankara Koleji 95 mezunlarından Taylan Yeğenoğlu, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde hava trafik kontrolörü
olarak görev yapıyor. Şu anda eğitim ve simülatör tesislerinde aktif
olarak eğitmenlik yapan Taylan Yeğenoğlu’95 Arkeoloji mezunu
olmasına rağmen, bir arkadaşı sayesinde mesleği ile tanıştı.
“Mesleğe başladığım dönemlerde insanlar benim mesleğimi
çok fazla bilmiyordu. Şimdilerde insanlar mesleğimizi medya
aracılığıyla yavaş yavaş tanımaya başladılar. Biz burada, hava trafik
kontrolörü olarak emniyetli ve hızlı bir şekilde havadaki trafik akışını
sağlıyoruz. Uçakları yönetiyoruz, pilotlarla sürekli temas halindeyiz”
diyen Taylan Yeğenoğlu, mesleğini ve mesleği ile nasıl tanıştığını
anlattı.
“Mesleğimiz üçe ayrılıyor. Meydan kontrol; herkesin bildiği kule
aslında… Meydan kontrol ünitesi, havaalanlarına iniş-kalkış yapan
uçak trafiğini yönetir. Bunun bir üstünde yaklaşma kontrol ünitesi
var. Yaklaşma kontrol ünitesi ise tanımlanmış belirli bir saha
içerisinde, kalkış yapmış, meydan kontrol ünitesinden devredilen
trafiklere yaklaşma kontrol hizmeti verir ve iniş yapacak uçakları
meydan kontrol ünitesine iletir. Yaklaşma kontrol ünitesinin
bir üzerinde saha kontrol ünitesi var. Saha kontrol ünitesi ise
belirli bir seviyeden itibaren -örneğin 24.500 feet- uçaklara saha
kontrol hizmeti verilir. Her ülkenin bir hava sahası vardır ve saha
kontrol ünitesi o ülkenin hava sahasının büyük bir bölümünden
sorumludur .”
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Mesleğimiz, bisiklete binmek gibi
Taylan Yeğenoğlu’95 mesleğini bisiklete binmeye benzetiyor. “İşi
öğrenmek oldukça uzun zaman alıyor ve paslanmamak için sürekli
devam etmek gerekiyor. Sürekli pratik ve çalışma istiyor” diye de
ekliyor.
Meslek ve okul arkadaşı İbrahim Günaydın’98 söz alıyor. İktisat
Fakültesi’nde okusa da kontrolörlük mesleğini tercih eden İbrahim
Günaydın’98, Kolej’de öğrendiği yabancı dilin avantajını meslekte
de kullandığını ve Kolej’de aldığı eğitimin iş hayatında büyük
etkisinin olduğunu belirtiyor. Mesleğinde dört boyutlu düşünme

Taylan Yeğenoğlu, İbrahim Günaydın

yeteneğinin önemli olduğunu vurgulayarak “Satranç gibi
branşlarda önemli dereceler yapabilen insanlar bile bu mesleğe
başladıklarında ilk eğitimleri geçemeyebiliyorlar. Stres yönetiminin
çok önemli olduğu bir meslek. Zorlukları çok fazla olsa da verdiği
haz tarif edilemez” dedi.
“Mesleğimizde mental ve fiziksel yeteneklerin göz ardı
edilemeyeceği bir gerçek. Mesleğin ilk yıllarında deneyimli
kontrolörler tarafından sürekli takipte oluyoruz.”
Uçaklar da belirli yolları takip ediyor
"Herkes, kocaman gökyüzünde uçaklar nasıl çarpışıyor diye merak
ediyor. Uçakların takip ettiği uyduya dayalı sistemlerle yapılmış
hava yolları var" diyen Günaydın ekliyor: "Bu yolların oluşturduğu
yol ağlarında her gün binlerce uçak uçuyor ve o kocaman gökyüzü
sizin radar ekranınızda küçücük kalıyor." İbrahim Günaydın’98,
GPS teknolojisinin gelişmesi ile beraber havacılıkta da çok önemli
gelişmeler yaşandığını söyledi.
Taylan Yeğenoğlu’95: “Bizim kendi kullandığımız sistemlerde
bizi uyaran ikazlar var. Mesela iki uçak birbirine yaklaştı ve biz
bu durumun farkında değiliz. Sistem bize ikazda bulunuyor ve
müdahale etmemiz için bizleri uyarıyor. Biz de gereken önlemleri
alıyoruz. Bunun fark edilemediği durumlarda ise uçaklarda
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‘son çare sistemi’ dediğimiz bir sistem var. O sistem bizi devre dışı
bırakıyor. Pilotlara sesli ve görsel olarak uçakların pozisyonlarına
göre alçalma ya da tırmanma talimatında bulunuyor ve uçaklar
arasındaki olası bir çarpışma önleniyor” diyerek acil durum
sistemleri ile ilgili bilgi verdi.
En güvenli ulaşım şekli uçak
Taylan Yeğenoğlu ’95; “Pilotlar bizim talimatlarımıza uymak
zorunda. Pilotlar tabii ki bizim kararlarımızı sorgulayabilir ama
nihayetinde bizim komutlarımıza uymak zorunda. Türkiye’de
kontrolör hatasından kaynaklanan havada bir çarpışma yok.
Almanya’da 98 yılında büyük bir kaza yaşandı, kargo uçağı ve
öğrencileri taşıyan yolcu uçağı çarpıştı. Yine de en güvenli ulaşım
şekli uçaklar çünkü senede milyonlarca uçuş olmasına rağmen
kaza oranları çok düşük.”
Avrupa ile aynı yazılımı kullanıyoruz
İbrahim Günaydın’98, “Burada kullandığımız yazılım, Avrupa’da
kullanılan yazılımla aynı. Eurocontrol isminde üye olduğumuz
bir organizasyon var. Bunu havacılığın Avrupa Birliği gibi
düşünebilirsiniz. Biz de bu organizasyonun önemli bir üyesiyiz,
sistemlerimiz son teknoloji ve Avrupa ile birebir uyumlu. Türkiye’de
havacılık sektörü birçok Avrupa ülkesinden çok daha ileri bir
pozisyonda.”
Stresli ve eğlenceli bir meslek
Mesleğinde yaşadığı eğlenceli anısını bizlerle paylaşan Taylan
Yeğenoğlu’95, “Frekansta pilot kullandığı uçağın çağrı ismini
söylemedikçe siz kim olduğunu bilmiyorsunuz ve aynı anda hem
uçaklar birbirini duyabiliyor hem de biz uçakları duyabiliyoruz.

Yabancı bir pilot frekansta şarkı söylemeye başladı ve şarkıyı bilen
birkaç pilot daha pilotun şarkısına eşlik etmişti” diyerek anısını
gülümseyerek anlattı.
“Bizim mandallama dediğimiz bir şey vardır. Sohbet odası gibi
düşünün, sadece bir kişinin konuşabileceği bir alandır. Herkes
aynı anda konuşmasın bir kişi üstünlüğü alsın diye düzenlenmiş
bir sistem. Konuşurken mandala basarak konuşuyorsunuz. Bazen
konuşma anında takılmalar olabiliyor. Bir gün sabah trafiği vardı.
Kontrolör arkadaşımız çalışırken uçaklardan biri frekansta takılı
kaldı. 5-6 dakika boyunca frekansı kilitledi. Aralarında geçen özel
sohbeti herkes dinlemişti. Daha sonradan özür dileyip frekanstan
ayrılmışlardı” diyerek İbrahim Günaydın’98 da kendi eğlenceli
anısını ekliyor.
Mesleklerinin oldukça ciddi bir meslek olduğunu belirten
mezunlarımız, mesleklerinde büyük hatalara yer olmadığını
vurgulayarak, sorumluluklarının çok fazla olduğunu ancak bunun
farkında oldukları için özverili ve ciddi bir şekilde çalıştıklarını
söylüyorlar.
Bu mesleğe nasıl başlayabilirim?
Devlet memuriyeti sınavında başarılı olan adaylar özel bir sınava
tabi tutuluyor. Bu sınav adayın pratik zekasını ve olaylar karşısındaki
tepkilerini ölçüyor. Sınavda başarı gösteren adaylar, bir sene
süren zorlu bir eğitim alıyor. Çeşitli modüller var ve öğrenciler bu
modüllerin hepsinde başarılı olmak zorunda. Bu eğitim sonunda
başarılı olan adaylar ayrıca lisans sınavına giriyor. Başarı gösteren
adaylara kontrolör lisansı veriliyor. Sonrasında ise şehirlerdeki hava
meydanlarına atanıyor. Meydanlarda iş başı eğitimi alınıyor ve
yeterli görünen aday derecelendiriliyor. Bu şekilde eğitim süreci
tamamlanmış oluyor. 
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"İdealistliğimin
Başımı Yaktığı
Çok Oldu"
Kolej ve üniversite yıllarının ardından
farklı süreçlerin gelişmesi ile Londra’ya
yerleşen Işıl Eteş’98, hem iş hayatını hem
de Londra’daki Kolejlileri nasıl bir araya
getirdiğini anlattı.
Orçun DEMİRÇEKEN'12
Öncelikle Işıl Eteş’98’i biraz tanıyabilir miyiz?
98 Ankara Koleji mezunuyum. Walt Disney’in Londra ofisindeki
Hukuk Departmanı’nda Sözleşme Analisti olarak çalışıyorum.
Boş zamanlarımda University of London öğrencilerine ve genç
mezunlarına gönüllü kariyer koçluğu yaparak kuş gözlemi gibi
enteresan hobilerle uğraşıyorum. İdealistim, idealistliğimin başımı
yaktığı da çok olmuştur. Üniversite yıllarımda, dönemin Koç
Holding Bilgi Grubu Başkanı Ali Koç’un yaptığı iş teklifini bu yüzden
reddetmiştim. Son sınıftayken Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın makale
yarışmasından ödül almıştım ve makalenin yayınlandığı dergi
bir şekilde Ali Bey’in eline geçmişti. O sırada kendisinin yönetim
kurulunda olduğu bir çevre vakfında da aktif gönüllüydüm; ismimi
o vesileyle de duymuş. Beni bizzat arayıp, “İstanbul’a geldiğinde
yanıma uğra” dediğinde telefon şakası zannettim. Bir gün gittim.
Ben vakıf ile ilgili şeyler konuşmayı beklerken kendimi mülakatta
buldum. Bir saatlik görüşmenin sonunda ‘seninle çalışmak isteriz’
dedi. Ben ise kendisine özel firmada çalışmak istemediğimi,
devlette çalışacağımı söyledim. “Siyah optimizm” sonradan gelişti.
Londra’da tanıştığım Balkan bir yazar bana ‘ben optimistim çünkü
dünyanın bir gün mutlu bir yer olacağına inanıyorum. Ama siyah
optimistim çünkü o günleri görebileceğime inanmıyorum’ demişti.
Ben de aynısını hissediyorum.
Yurt dışı macerası kuşkusuz mezun olur olmaz başlamadı.
Sizi getiren kariyer yolculuğundan bahseder misiniz?
Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum.
ODTÜ’de aynı alanda yüksek lisans yaptım. Türkiye’de yaşarken bir
yandan düşünce kuruluşlarında (think tank) çalışarak bir yandan
da devlet kurumlarının sınavına giriyordum. Neticede Ata’mızın
ülkemizdeki üniversite hocası açığını kapatmak için başlatmış
olduğu ve bugün MEB tarafından devam ettirilmekte olan yurt
dışı yüksek öğrenim bursunu kazandım. İngiltere’nin Oxford ve
Cambridge’den sonra en iyi hukuk fakültesi olan Queen Mary
University of London’da hukuk alanında yüksek lisansı bitirerek
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doktora kabulü aldım. MEB tarafıma, dönüşte görev yapmak
üzere Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yardımcı doçent
kadrosu vermişti. Ancak ne yazık ki birtakım kadro sorunları oldu
ve bu belirsizlik içerisinde doktoraya devam etmeyerek European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD)’ta çalışmaya
başladım ve zaman içinde aldığım bursu geri ödedim. EBRD’nin
hukuk departmanında çalışırken oradaki avukatlardan etkilenerek
avukatlık kariyerine geçiş yapmaya karar verdim. Gündüz çalışıp,
gece LLB Law (hukuk lisansı) yaptım. Sonrasında da Disney’in
hukuk departmanına transfer oldum.
Ailenizden ve ülkenizden uzakta yaşıyorsunuz. Farklı bir
ülkeye taşınma ve alışma süreciniz nasıl oldu?
Taşınabilmek için geri döneceğine inanman ve çevreni de buna
inandırman lâzım. Doğduğun ülkede bir daha yaşamayacak olma
fikri korkutucu olduğu için hep ‘bir gün döneceğim’ diyorum. 8
yıldır buna inanıp herkesi de inandırdım. Alışabilmem ise diğer
arkadaşlarıma göre daha kolay oldu çünkü yerel insanlarla çabuk
kaynaştım. Bunda hem İngilizlerin sıcakkanlı davranmasının hem
de Kolej yıllarından gelen özgüvenin, sosyalliğin, kültürün ve
İngilizce bilgisinin büyük etkisi var.

KOLEJLİLER EYLÜL2017

Farklı bir alanda kariyerinize devam etmenin sizin için
faydaları ve zorlukları neler oldu?
Otuz yaş üzeri bir aday belli bir sektör kültürü almış oluyor ve
değişmesi zor olabiliyor. Yeni mezunları alıp kendi yetiştirmek
isteyen firmalarda rekabet şansı düşüyor. Mali külfeti başka
ülkelere göre daha fazla. Londra’daki okullar pahalı ve pound
değerli. Hem çalışıp hem okumak durumunda kalanlar için fiziken
ve zihnen yıpratıcı oluyor. Tam zamanlı öğrenciliğe dönseniz
dahi dersleri anlamak için daha genç öğrencilere göre daha çok
emek sarf etmek gerekiyor. İngiltere’de hukuk öğrenmek çok zor
çünkü Türkiye’de kanuna dayalı hukuk sistemi varken İngiltere
içtihada dayalı bir sistemi var. Türk hukukunda olmayan birçok
kavram var. Faydalarına gelince, belli bir olgunluktayken bu kararı
verdiğin için firmalar motivasyonunu sorgulamıyor. Meslekte uzun
süre kalacağını biliyorlar. Disney gibi, tecrübeli adaylara olumlu
bakan ve "tecrübesi bize katkı sağlasın" diyen firmalarda rekabet
şansın yükseliyor. Hepsinden önemlisi her akşam başını yastığa
koyduğunda, o gün hayalin doğrultusunda bir şeyler yapmanın
huzuru ile uyuyorsun. İşini severek yapmanın keyfi paha biçilmez.
Disney ürünleri 7’den 70’e birçok kesimin ilgisini çekiyor.
Walt Disney’in lisans verme sürecinden biraz bahseder
misiniz?
Lisansiye olmak isteyenler ülkelerindeki Disney’in ofisi ile irtibata
geçerek koşulları öğreniyor ve anlaşırlarsa ofisimiz bize bir talep
gönderiyor. Londra ve Amerika’daki hukuk departmanları olarak
gerekli kontrolleri yapıp sözleşmeyi hazırlıyoruz ve anlaşmadaki
karakterlerin çizimlerine erişim veriyoruz. Lisansiyer tasarımlarını
yaparak bize numuneleri gönderiyor. Numuneler onaylandığında
üretime başlıyor. Sözleşme süresince de satışlar üzerinden bize
belli bir yüzde ödüyor.

1-2 kişiye ulaşınca 10 kişi olduk ve buluştuk. Öyle keyifli geçti ki
birbirimizi saatlerce bırakamadık. Tekrar buluşmak için sözleştik ve
bir Facebook grubu başlattık. Grup, çok kısa sürede duyuldu ve
sayımız bir yılın sonunda 120 kişiye ulaştı.
Yurt dışındaki en aktif gruplardan birisi olarak
İngiltere’deki Kolejliler ne kadar sık buluşuyor, nasıl
etkinlikler düzenliyorsunuz?
Yılda bir kere ‘Kuru Fasulye Buluşması’, bir kere de ‘Yeni Yıl Buluşması’
organize ediyoruz. Buluşmalarda Türk Eğitim Derneği Burslu
Çocuk Fonu yararına para topluyoruz. Disney ürünleri getirip bağış
yapanlara çekilişle dağıtıyorum. Çok keyifli geçiyor. Aralarda küçük
gruplar halinde de brunch ya da bir şeyler içmek için buluşuyoruz.
Hedefimiz çocuğumuzu mezuniyete kadar 11 yıl okutmak.
İş hayatına henüz atılmamış ya da yeni atılan genç
mezunlarımıza neler söylemek istersiniz?
Hedeflerine ulaşmak istiyorlarsa çok çalışmayı göze alsınlar ve kolay
vazgeçmesinler. Başarısız olunca tekrar denesinler ama hedeflerini
saplantı haline de getirmesinler. O aşamaya gelip ruhsal ve
bedensel sağlığı yitirmeye başlayan genç mezunlar oluyor. Böyle
anlarda her şeyin kontrollerinde olamayacağını, rastlantıların ve
şansın da önemli faktörler olduğunu unutmasınlar. İş bulmak
ve kariyer edinmek zorlu bir süreç ama yalnız değiller. Mezunlar
Derneğimize üye olsunlar ve Kolej networkunu kullanmaktan
çekinmesinler. Ben çalıştığım her iki işten birini network sayesinde
buldum. Londra’ya gelecek olanlar ise grubumuzla mutlaka
iletişime geçsin. 

Peki Disney eserleri hangi alanlarda kullanılıyor?
Gıdadan giyime, oyuncaktan aksesuara, ev eşyasından kozmetiğe
kadar aklınıza gelebilecek hemen her alanda kullanılabilir. Ancak
sağlıklı yaşam politikası gereği çikolata, şeker gibi ürünlere lisans
verilmiyor.
Kolej sıralarında otururken hayalinizde hangi meslek vardı?
Avukatlık.

Koyu bir Kolejliyim
Sosyal medyada sizleri takip ediyoruz. Londra’daki
Kolejliler oldukça aktif bir şekilde bir araya geliyor.
Birbirinizi nasıl buldunuz ve organize oldunuz?
Koyu bir Kolejliyim ve burada bir mezunlar grubu olmamasının
boşluğunu çok hissettim. Grubu kurmaya karar verince önce
Dernekle iletişime geçtim ancak yurt dışındaki mezunlarla ilgili
ellerinde bir liste yoktu. Eskiden Kolej.org sitesinde bir network
sayfası vardı. Orada yaşadığı yer Londra olan 4 kişi buldum ve
e-posta gönderdim. Hepsi geri dönüş yaptı ve onların da her biri
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Mühendisler ve Hukukçular Bir Arada
1913 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde kurulan “Fédération Internationale des Ingénieurs
Conseils” (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu - FIDIC); inşaat, makine ve elektrik
mühendisliği konularını içeren sözleşme standartları üreten uluslararası bir kuruluştur.
Arb. Av. Serkan ÇATALPINAR’00
Kurucu Hukuk Bürosu
Bu kuruluşun önemi ise; ortaya koyduğu sözleşmelerin ve
sözleşme standartlarının tüm dünyada büyük inşaat projelerinde
kullanılıyor olmasıdır.
FIDIC, günümüzde dünyanın her bölgesinden 60’dan fazla
Müşavir Birliği’ni bünyesinde barındırmaktadır. Kuruluş amacı
bu birliklere mesleki kazanç elde etmek, haklarını savunmak ve
gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamaktır. Her ülkeden
yalnızca tek bir üye kabul eden FIDIC’in 1987 yılından bu yana
Türkiye temsilciliğini TMMMB (Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar Birliği) yürütmektedir.
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Uluslararası inşaat projelerinin yaklaşık %30’unda FIDIC kurallarının
uygulanması, Federasyonun dünya çapında ne kadar kabul
gördüğünün bir göstergesidir. Ülkeler arası ticaret
verilerine göre ise tahkim başvurularının yaklaşık
%21’i FIDIC kurallarına göre yapılan sözleşmeler
sonucunda olmaktadır. FIDIC, örnek olarak
sunduğu sözleşme hükümlerinin birebir
uygulanmasını zorunlu kılmamakta; tarafların
anlaşmalarına göre bu sözleşme hükümlerini
özel şartlar altında değiştirebilmesine imkân
tanımaktadır. 1957 yılından itibaren FIDIC
standart sözleşmelerine çeşitli baskıları yapılmış,

uygulamada yaşanılan sorunları aşmak adına sözleşmeler birçok
kez yenilenmiştir. Günümüze geldiğimizde mevcut projelerde
en son yayınlanan 1999 versiyonları kullanılmakta olup sektör
temsilcilerinden gelen birçok eleştiri sonrasında FIDIC, 2017 yılı
sonunda Londra’da yapılacak konferans ile standart sözleşmelerin
yeni versiyonlarını yayınlayacaktır.
FIDIC kitaplarındaki farklılıklar, büyük ölçüde riskin hangi
tarafça daha fazla üstlenildiğine, bir başka deyişle tasarım
sorumluluğunun hangi tarafa ait olduğuna dayanmaktadır.
FIDIC tarafından İnşaat İşleri Sözleşmelerinin amaçlarına göre Red
Book (Kırmızı Kitap),Yellow Book (Sarı Kitap), Silver Book (Gümüş
Kitap), Green Book (Yeşil Kitap), White Book (Beyaz Kitap), Gold
Book(Altın Kitap),Pink Book (Pembe Kitap), Orange Book
(Turuncu Kitap) gibi çeşitli kitaplar hazırlanmıştır.
FIDIC Kırmızı Kitap (İnşaat İşleri Sözleşme Şartları –
İşveren Tarafından Planlanan Bina ve Mühendislik
İşleri), FIDIC Sarı Kitap (Tesis ve Tasarım-Yapım
Sözleşme Şartları), FIDIC Gümüş Kitap (Anahtar
Teslimi Projelerine Yönelik Sözleşme Şartları)
Türkiye’de yaygın olarak kullanılmakta olan
standart FIDIC sözleşmeleridir.
FIDIC Kırmızı Kitap, ihale ve inşaat sözleşmesinin
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temel ilkelerini tespit etmektedir. Bu kitapta işin projesi işveren
tarafından hazırlanmakta veya hazırlattırılmakta, yüklenici ise bu
tasarıma göre inşaat işlerini yüklenmektedir. Bu kitapta riskler,
işveren ve yüklenici arasında eşit olarak dağıtılmıştır. BatıkentSincan Metro Hattı ve Kızılay-Çayyolu Metro Hattı Projeler’i Kırmızı
Kitap ile yapılmıştır.
FIDIC Sarı Kitap, tasarımı ve inşaatı veya montajı yüklenici tarafından
yapılacak olan yapım ve mühendislik işlerinde kullanılması için
hazırlanmıştır. Sarı kitabın söz konusu olduğu projelerde risk,
daha çok yüklenici üzerindendir. Yapımı devam eden ve Avrupa
Birliği tarafından finanse edilen Samsun-Kalın Demiryolu’nun
Modernizasyonu Projesi ise Sarı Kitap ile yapılmaktadır.
FIDIC Gümüş Kitap ise, enerji santrali, fabrika veya arıtma tesisi gibi
anahtar teslimi yapılacak işler için önerilmektedir. Tasarımın yanı
sıra proje boyunca meydana gelebilecek hemen hemen bütün
riskler yüklenici üzerindedir. Türkiye’de herkesin bildiği Marmaray
Projesi, Gümüş Kitap ile yürütülmüştür.
Avrupa Birliği fonlarının Türkiye’deki bazı inşaat işlerinde de
kullanılıyor olması ve son yıllarda Türk müteahhitlerin yurt dışında
büyük çaplı işler üstlenmesiyle FIDIC, Türk inşaat sektöründe çok
daha önemli bir hale gelmiş ve müteahhit şirketler FIDIC bilgisi
olan uzmanlarla çalışmayı tercih eder hatta elzem görür hale
gelmiştir.
FIDIC sözleşmelerinin kullanıldığı bir projede hem yapılan imalatlar
hem de ilgili dokümantasyon daha kaliteli olabildiği gibi sözleşme
yönetimi de geleneksel şantiye yönetimine kıyasla çok daha
önemli bir hale gelmiştir. 20 maddeden oluşan genel koşullar
ile FIDIC sözleşmeleri, inşaatın başlamasından garanti süresinin
sonuna kadarki süreci belirgin bir prosedürle düzenlemiştir. Bu
prosedürlerin bazılarına zamanında uymayan yüklenicinin birçok
hak kaybı ile karşılaşma riski de dikkate alındığında, bu süreçleri iyi
bilen ve yöneten bir ekiple çalışma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
Türk müteahhitlerin FIDIC ile çalıştıkları ilk yıllarda bu ekibi
bulmakta zorlanmalarından dolayı başta İngiliz olmak üzere birçok
yabancı danışmanlık şirketi, Türk şirketlerine danışmanlık vermiştir.
Ancak günümüzde FIDIC’in önemini yıllarca çalıştıkları yurt dışı
şantiyelerindeki tecrübeleriyle fark eden Türk mühendisleri,
FIDIC’ın kullanıldığı projelerde çalışarak kendilerini bu konuda
yetiştirmişlerdir. Fakat yurt dışındaki mühendislik firmalarının
FIDIC sözleşme çalışmalarında hukukçularla kurduğu iş birliğini
maalesef Türkiye’de henüz görememekteyiz. Sözleşme yönetimi
konusunda çalışan dünya çapında firmaların mühendis-hukukçu
iş birliğine verdiği önemi de dikkate alarak Türkiye’de de aynı
iş birliği söz konusu olursa, dünya çapında büyük projelere
sözleşme yönetimi konusunda danışmanlık veren Türk firmaları
oluşmaya başlayacaktır. Bunun için de başta her yıl farklı bir ülkede
düzenlenen Altyapı Konferansları olmak üzere FIDIC’ın resmi
konferanslarında ve FIDIC konulu diğer eğitim ve seminerlerde
hukukçu ve mühendislerin bir araya gelmesi, (Türkiye’de veya yurt

dışında) Türk müteahhitlerinin yer aldığı projelerde hukukçular ve
mühendislerden oluşan sözleşme yönetimi ekiplerinin kurulması
ve müşavirlik firmalarının müşaviri olduğu projelerde hukukçuları
henüz proje başında (herhangi bir uyuşmazlık çıkmadan) devreye
sokması yararlı olacaktır. Yine FIDIC’in her sene düzenlediği
proje ödüllerine Türkiye’den de başvuruların artması için bunun
Türkiye’de FIDIC’ın Türkiye temsilcisi TMMMB tarafından etraflıca
duyurulması yerinde olacaktır. Bu nedenle TMMMB’nin ve
sektörün önemli temsilcileri Türkiye Müteahhitler Birliği, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği gibi kuruluşlar ile Barolar
Birliği’nin bu iş birliğini sağlayacak adımlar atılmasında öncülük
yapmaları gerekecektir.
Kurucu ortağı olduğum Kurucu Hukuk Bürosu’nda bu iş birliğinin
güzel örneklerini verdiğimizi düşünüyorum. Kontrat müdürlüğünü
yürüttüğüm Dünya Bankası fonlu Kahire Uluslararası Havalimanı
Projesi’nde (Pembe Kitap) mühendis ve hukukçulardan oluşan bir
sözleşme departmanı ile çalıştık ve proje başarıyla işverene teslim
edildi. Halen devam eden ve Avrupa Birliği tarafından finanse
edilen Samsun-Kalın Demiryolu’nun Modernizasyonu Projesi
(Sarı Kitap) ile Dnipro Metrosu’nun Yenilenmesi Projesi’nde (Sarı
Kitap) yine hukukçu ve mühendislerden oluşan ekiple sözleşme
yönetimini yürütmekteyiz.
Bu projelerde gördük ki mühendisler ve hukukçular bir araya
geldiklerinde, çok başarılı işler çıkabiliyor, FIDIC uygulamalarını
her iki disiplin açısından değerlendirme fırsatı bulunabiliyor ve
doğası gereği birbirine uzak bu iki meslek güçlü bir takım olarak
çalışabiliyor. Yukarıda bahsettiğim Kahire Uluslararası Havalimanı
Projesi’nde böyle bir ekibi ilk kuran (en azından benim bildiğim
kadarıyla) yine bir Kolej mezunu Sayın Feyiz Genç’77’e bu vesileyle
teşekkürlerimi sunmak isterim ve onun gibi yöneticilerin Türkiye
ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektöründe artmasını
temenni ederim. 
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Dünyanın
Yeni Çılgınlığı
Amigurumi

1

2

"Sihirli Halka"

İ.Açelya ALTAN’00
Japon kökenli bir kelime olan amigurumi, tığ veya şiş ile yapılmış
anlamına gelen ‘ami’ ve doldurulmuş oyuncak anlamına gelen
‘nuigurumi’ kelimelerinden türemekte. Örgüde yeni bir akım
olarak Japonya’da ortaya çıkan amiguruminin, tüm dünyaya
kısa sürede yayılmasının yanı sıra internet üzerinde önemli
bir satış potansiyeli yaratan amiguruminin koleksiyonerliği ise
favori hobiler arasında yer almakta.
Oyuncağın yanı sıra, nikah şekeri, bebek ve doğum hediyeleri,
kitap ayraçları, anahtarlıklar, araba, çanta ve duvar süsleri, ev ve
ofis dekorasyon süsleri olarak kullanım yelpazesi de oldukça
geniş.
İnsanları bu sanata çeken şey ise; her oyuncağın kendine has
özellikler taşıması. Seri üretilmedikleri için her bir oyuncak
üreticisinden izler taşıyor, hatta kendi ‘amiguruminizi’
yapmanız veya yaptırmanız mümkün. Ebeveynler doğal
olduklarından çocuklarına bu oyuncaklardan almayı tercih
ediyorlar. Anneannelerimizin çocukluk hikayelerinde anlattığı
bez bebeklerin tahtına şimdi amigurumi oturdu. Tığ ve şiş
örgüsünü bilen kadınların kolaylıkla yapabildiği, öğrenmesi
kolay ve zevkli bir el işi olan amigurumi yapımının sonunda
ortaya çıkan sonuç ise muhteşem!
Bu şirin oyuncak ve objelerin yapılmasının temel örgü
tekniği ise sık iğne. Eğer sık iğne tekniğini biliyorsanız harika
amigurumiler de yapabilirsiniz. En can alıcı ve öğrenmeniz
gereken ilk şey ‘sihirli halka’ sonra şifreyi çözmek için birkaç
önemli harf ve sayı… İstediğiniz amigurumileri yapabilmeniz
için hiçbir engeliniz kalmadı demektir. Tek rakibiniz
kendinizsiniz.
Nasıl başlanır?
Amigurumi temeli sihirli halka ile başlar. Sihirli halkayı yaptıktan
sonra içine 6 sık iğne yaparak kapatılır.
İkinci sıra şifreye göre gerekli sayı arttırmaları ve eksiltmeleri ile
örülerek, oyuncağın parçaları tek tek oluşturulur. Tüm parçalar
bitirildikten sonra göz, ağız gibi aksesuarları dikilir veya
takılır. Örülen kısımların içi boncuk elyaf ile doldurup dikerek
birleştirilince oyuncağınız kullanıma hazır hale gelir.
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YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN BASİT BİR ÖRNEK; KÜÇÜK BAYKUŞ
GÖVDE
SH
1.sıra 6x
2.6V(12) (Her sık iğneye 2 sık iğne yaparak
12 ilmek elde edilir.
3. (1X, 1V) *6(18) (1 sık iğne 1 artırma)
4. (2X, 1V) *6(24) (2 sık iğne 1 artırma)
5. (3X, 1V) *6(30)
6. (4X, 1V) *6 (36)
7.-18 SIRA: 30X
19. SIRA: (4X, 1A) *6 (30)
20. SIRA: (3X, 1A) *6 (24)
21. SIRA: (2X,1A) *6 (18)
22. SIRA: (1X, 1A) *6 (12)

aları
Şifre kısaltm V

lka
* SH -Sihirli Ha
Zincir = O
* İlmek
kaydırma = C
* Kesme = CA
* Sık iğne = X
iğne
* Arka Sık
)=X
ek
(Sadece arka ilm
te
ek
ilm
* Ar tırma (1

23. SIRA: CA
GÖZLER: (BEYAZ)
SH
1. SIRA : 6X
2. SIRA: 6V (12)
3. SIRA: (1X, 1V) *6 (18)
KANATLAR
SH
1. SIRA: 6X
2. SIRA: 6V (12)
3. SIRA: (1X, 1V) *6 (18)
KULAK
1. SIRA: SH 3X
2. SIRA: 3V *6

2 sık iğne) =
ekte 3
* Ar tırma (1 ilm
sık iğne) = W
ekten
* Azaltma (2 ilm
1 sık iğne) = A
ekten
* Azaltma (3 ilm
1 sık iğne) = M
=T
* Tekli Trabzan
F
=
n
* İkili Trabza

Şifre açıklaması
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Türk Müziği
Enstrümanlarından Kanun
Türk müziği ile özdeşleşen, herkesin bir yerde kulağına takılan, bazen neşelendiren bazen hüzünlendiren
kanunun tarihi çok uzun yıllara dayanıyor. Peki kanun nasıl yapılıyor?

Erkin Gürdoğan / Eray Gürdoğan’90

M
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üzik aletini yapan kişilere
“Luthiye” denir. Marangozluk
ile
karıştırılmaması
gereken
Luthiyelik, sabır isteyen bir meslektir.
Marangozluk her ağacı ayırt etmeden
kullanırken; Luthiye, ağacın en iyisini ve
belirli bir kısmını enstrüman yapımında
kullanır. Koca ağacın belki de ufacık bir
kısmıdır enstrümana sesini veren. Müzik
aleti yapımı sabır, dikkat ve itina ister.
Enstrümanını yaparken yapıştırılmış bir
parçanın sağlıklı kuruması için bazen
saatlerce hatta günlerce bekleyen
Luthiyelerin sayısı ise bu yüzden oldukça

azdır ve ne yazık ki gün geçtikçe de
azalmaktadır.

Kanun enstrümanı
nasıl yapılır?
Kanunun yapımı için gerekli ağaçların
temini, kurutulmaları ve kullanıma uygun
hale getirilmeleri çok büyük önem
arz eder. Gerektiği gibi kurutulmayan
ağaç hangi müzik aletinde olursa olsun
büyük sorunlara sebebiyet verebilir. İyi
kurutulmayan bir ağaç çatlayabilir veya

dönebilir ve bu da müzik aleti yapımında
istenmeyen bir olgudur.
Kanun yapımında; çınar, ladin, köknar,
akçaağaç, kayın, abanoz, çam, gül,
ceviz ağaçları kullanılır. Bazı süslemeler
için ise başka egzotik ağaçlar da
kullanılmaktadır. Hatta bazı süslemelerde
sedef, kemik ve fildişi bile kullanılabilir.
Yukarıda sıraladığımız her bir ağaç
kanun enstrümanının değişik yerlerinde
kullanılmaktadır. Çam ve köknar ana
iskelette, çınar göğüste, ıhlamur ağacı
burgu tahtasında ve bazen göğüste,
abanoz ve akçaağaç eşik yapımında
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kullanılır. Abanoz aynı zamanda burgu
yapımında da gül ağacından sonra en
çok kullanılan ağaçtır. Bulunması çok zor
olduğundan ve de pahalı olmasından
ötürü çoğu yapımcı kanununda abanoz
kullanmaktan kaçınır. Onun için burgu
yapımında ağırlıklı olarak gül ağacı tercih
edilir.
Kanun enstrümanı görünümü geometrik
olarak dik yamuktur. Kucağa konulduğunda
vücuda yakın kenar uzun, vücuttan uzakta
kalan kısım ise daha kısadır. Teller vücuda
yakın olan kısımda uzundur, ileri doğru
gidildikçe tel boyları kısalır. Teller öne
doğru kısaldığı gibi bir de incelik olarak
da kalından inceye doğru gider ki istenen
titreşim ve ses alınabilsin. Vücuda yakın
olan bölümde sesler pes (kalın) ileri doğru
gidildikçe sesler tiz (ince)’dir.
Kanun yandan bakıldığında yaklaşık 5
cm kalınlığında bir kutudur. Bu kutuya
ses odası da denilmektedir. Ses kutusu
kucağa konulduğunda sağında kalan dört
gözlü bir bölüm bulunur. Bu bölümün
altı boştur ve üstüne deri yapıştırılır.
Kanun yapımında genellikle keçi, dana,
balık (yayın balığı) derileri kullanılır.
Kullanılacak derinin mümkün olduğunca
ince, gözeneksiz ve yağsız olmasına özen
gösterilir. Günümüzde bateri yapımında
kullanılan suni deriler de kanun yapımında
kullanılabilmektedir. Derinin üzerine dört
ayaklı bir köprü yerleştirilir. Bu köprüye

Teller
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Kanunda ilk dönemlerde hayvan bağırsakları
tel olarak kullanılmıştır. 1950’lerden
günümüze ise özel olarak üretilen
naylon teller kullanılmaktadır. Zira naylon
tellerin ömrü bağırsak tellerin ömründen
daha uzundur. Naylon teller sıcaklıktan
ve rutubetten bağırsak telleri kadar
etkilenmemektedir. Bir de günümüzde
bağırsak tel imalatı neredeyse son bulmuş
olduğundan temini oldukça güçtür.

Erkin Gürdoğan
KİMDİR?
1940 yılı İstanbul doğumlu Erkin
Gürdoğan, 1959’da Deniz Harp
Okulunu
tamamlayıp
‘Deniz
Subayı’
olmuştur.
1979
yılına
kadar Donanmamıza bağlı birçok
denizaltıda Makine Subaylığı yapmış
1979 yılında Ankara Deniz Kuvvetleri
Komutanlığı’ndan, Ordonat Şube
Başkanlığından, ‘Yarbay’ rütbesiyle
emekli olmuştur. Kanun çalmaya
17 yaşında annesinin teşvikiyle
başlayan Gündoğan, 1977 senesinde
çaldığı enstrümanı yapmaya karar
verip subaylıktan erken emekliliğini
istemiştir. 1979’dan günümüze kanun
yapımına devam etmekte olan
Luthiye, biri kız biri erkek iki çocuk
sahibidir. Oğlu Eray Gürdoğan da
okulumuz mezunlarındandır.
"eşik" de denilir. Eşiğin üzerinden
geçirilen teller kanunun en sağında kalan,
kanunun en sert yeri diyebileceğimiz tel
tahtasına düğümlenir. Tellerin diğer ucu
ise kanunun sol kısmında kalan burgu
tahtasındaki burgulara sarılır ve gerilir.
Bu gerilme sonucunda teller akortlanır

ve istenen ses elde edilmiş olur. Kanunda
genel olarak her bir nota üç telden
oluşur. Yirmi altı perde olan bir kanunda
yetmiş sekiz tel bulunabilir. Kaba seslerde
bazen 2 tel kullanıldığı da olmaktadır. Bu,
enstrümanı çalan kanuninin isteğine göre
düzenlenebilmektedir.
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Mandallama
Kanun yapımında en yorucu, dikkat
ve sabır gerektiren safha mandallama
sürecidir. Seslerdeki perdeleri belirler.
Mandallar alpaka denen bir metal
alışımından yapılır. İstenen sesin elde
edilebilmesi için de her mandal özel bir
tesfiye işleminden geçer. Eğeleyerek,
tekrar tekrar denenerek doğru ses
bulunduğunda mandallar yerine
çivilerle sabitlenir. Kanunda mandal
kullanımı tam tarihi bilinmemekle
beraber 19. Yüzyıl sonlarına denk
gelmektedir. Ondan önce kanunu
çalan kişiler parmakları ile tellerin belirli
yerlerine bastırıp kaydırarak istedikleri
sesleri elde ediyorlardı. Günümüzde
mandal kullanımı kanun çalımını
oldukça kolaylaştırmış ve seslere daha
doğru tonlar verilmesini sağlamıştır.
19. Yüzyılın en ünlü kanunilerinden
(kanun virtüözü) Hacı Arif Bey ve
onun gibi üstatlar kanun çalarken sol
ellerinin baş parmağının tırnak kısmını
tellerin üzerinde doğru yerlere basarak
gerekli sesleri elde ediyorlardı. Hacı Arif
Bey’in bu mahareti hala Türk Musikisi
literatüründe yerini korumaktadır.
Eski dönemlerde Batılılar kanun için
“Türk piyanosu” tabirini kullanmışlardır.
Bu tabir bazı yönleriyle eksik bile
bulunabilir, zira piyano, bir sekizli
içindeki 12 eşit aralık elde edilecek
şekilde akort edilebilir. Kanunda ise

doğru mandal yerleri tespit edilmiş
kabul edilerek asgari 24 eşit olmayan
aralık elde edilebilir. Hatta bugünkü
imkânlarla çok daha fazla aralık elde
edilmekte ve Türk müziğine ait çoğu
makamdaki perde çeşnisini sağlama
imkânı doğmaktadır.
Kanun genelde her iki elin işaret
parmağının son boğumuna takılan
yüksüklerin içine sokulan dört-beş cm
boyunda 1 cm genişliğindeki mızraplar
ile çalınır. Eğer parmak noksanlığı var
ise orta parmak veya diğer parmaklara
da mızrap takılıp çalınabilir. Kanun
mızrapsız çıplak parmakla da çalınabilir
fakat mızrapla çalınırkenki ses yüksekliği
yakalanamaz. Notadaki sesi tizleştiren

diyez ve pesleştiren bemol işaretlerini
uygulamak için çalma esnasında sol el
(mandal yatırmak veya kaldırmak üzere)
çalmayı bırakarak mandal değişikliğini
yapar ve tekrar çalmaya yönelir. Kanun
çalmayı öğrenmek diğer birçok Türk
Musikisi müzik aletlerine nazaran daha
kolaydır. Zira akortu doğru yapılmış
bir kanunda notanın gerektirdiği tele
mızrap vurulduğunda o ses doğru
olarak elde edilir. Ancak ud, keman,
kemençe gibi müzik aletlerinde,
enstrüman her ne kadar akortlu olsa
da telin belirli bir noktasına parmakla
basınç uygulama sonrası doğru ses
elde edilebilir. Bu da o müzik aletini
çalmaya başlayan kişilerin ilk başlarda
sürekli hata yapmalarına sebebiyet
verir. Birçok müzik sevdalısı enstrüman
çalmayı öğrenmeye başladığı ilk
zamanlarda bu zorluktan ötürü pes
edip o enstrümanı ve hatta müzik aleti
çalma hevesini kaybetmektedir. İşte
kanun bu nedenle enstrüman çalmaya
meraklı kişilerce öncelikli tercih olabilir.
Genel bir deyiş vardır: “Kanun, çalmayı
geliştirdikçe zorlaşır diğer müzik aletleri
ise kolaylaşır.”
Günümüzde kanun Orta Doğu
ülkelerinde olduğu kadar bazı
batı ülkelerinde de rağbet gören
bir enstrüman olmuştur. Hatta
Japonya’dan bile Türkiye’ye gelip kanu
alanlar olmaktadır.

Kanun yapım şekli ve sırası:
a. Malzeme ve ağaç seçimi
b. Yapıştırıcı imali (boncuk tutkal
hazırlanması)
c. Ana iskeletin oluşturulması
d. Sırt ağacının sabitlenmesi
e. Göğüs ağacının (çınar veya ladin)
hazırlanması ve göğüs kafeslerinin
oyulması

f. Göğüsün gövdeye yapıştırılması
g. Derinin yapıştırılması
h. Eşik yapımı ve deri üstüne
yerleştirilmesi
i. Tel takma işlemi
j. İlk akort
k. Mandal çakma ve perdelerin tespiti
l. Son akort

* Bu noktadan sonra kanun çalınmaya hazırdır. İyi dinlenceler. 
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KİTAP AYRACI

Ayfer NİĞDELİOĞLU’81

“Tired with all these” tadında bir roman
Sayru Usman defterine şöyle yazdı:
“Defterimin
sayfaları
çok
güzel.
Yukarıdakiler ve şimdi yazdıklarımın dışında
defterimin sayfaları bomboş. Yazdıkça
hepsinin ırzına geçeceğim.”
Kim mi bu Sayru? Selim İleri’nin “Mel’un
– Bir Us Yarılması” romanının şizofren
kahramanı.
Selim İleri’yi okuyanlar bilir; ben diliyle
tatlı tatlı döker içini. Oysa “Mel’un”da
kurgusuyla, hicviyle, üslubuyla okurlarını
şaşırtıyor yazar. Satırlar akarken sayısız yan
hikaye, tarihi bilgiler, eleştiri okları, edebi
yorumlar dinamizm katıyor 581 sayfaya.
İleri’nin kendi sözleriyle söylersek: “Bu

kitapta kendine önem atfeden herkese bir
alay var.”
Kitap, zengin bir konu ve kişi çeşitliliği
içinde yol alıyor dedim. Tam yedi defter
dolusu içini boşaltmış Sayru. Ne Muhsin
Ertuğrul’u kalmış, ne Nurullah Ataç’ı…
Tevfik Fikret’i, Fuad Köprülü’yü, Dante’yi,
Abdülhak Hâmid Tarhan’ı, Shakespeare’i,
Kanunî’yi yaz ha yaz… Hezeyan dilinin
kaotik ritmi içinde daldan dala atlayan
yazar, okurunun bilgisine ve yorum gücüne
güvenmiş; detayları açıklama zahmetine
girmemiş. İyi de olmuş!
Selim İleri bir röportajında: “Mazisi silinmiş
ve o mazinin silinmesinden, tabuta

“Tired with all these…” diyen Shakespeare gibi…
Bıktım artık dünyadan, bari ölüp kurtulsam:
Bakın, gönlü ganiler sokakta dileniyor.
İşte kırtıpillerde bir süs, bir giyim kuşam,
İşte en temiz inanç kalleşçe çiğneniyor,
İşte utanmazlıkla post kapmış yaldızlı şan,
İşte zorla satmışlar kızoğlankız namusu,
İşte gadre uğradı dört başı mamur olan,
İşte kuvvet kör-topal, devrilmiş boyu bosu,
İşte zorba, sanatın ağzına tıkaç tıkmış.
İşte hüküm sürüyor çılgınlık bilgiçlikle,
İşte en saf gerçeğin adı saflığa çıkmış,
İşte kötü bey olmuş, iyi kötüye köle;
Bıktım artık dünyadan, ben kalıcı değilim,
Gel gör ki ölüp gitsem yalnız kalır sevgilim.

Çeviren: Talât Sait Halman.
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konup toprağa verilmesinden horon
tepecek kadar hoşnut, başına gelen büyük
felaketten daima habersiz bir toplumda,
bu keşmekeşte, bu hercümerçte kime
sesleneceğim?” diye yakınıyor.

Mücrimi’yem didem yaşı
Gamdan ayrılmadı başı
Adülerden yedi taşı
Şen değil gönlüm şen değil
Aşık Mücrimi
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"Şık olmalı kadın dediğin!
Gelişi,
Gülüşü,
Bakışı,
Duruşu...
Hatta;
Gidişi bile."
Cemal Süreya

Bir de Cahide Sonku’yu yazmış Sayru uzun uzun, kara sevdasını,
meczubu olduğu kadını…
Aaah Cahide; efsane Cahide; Türkiye’de hiçbir sinema ve tiyatro
sanatçısı onun kadar şöhret ve servetin doruğuna çıkmamış ve
yine hiçbir yıldız o denli derin bir sefalet çukuruna düşmemiştir.

Gidişi şık olmayan bir başka kadınının hayatına
geçeyim burada: Mary Stuart. 6 günlükken
İskoçya Kraliçesi olan Mary Stuart'ın gerilim
romanlarına taş çıkaran yaşamı idamla son
bulmuştur.

klasik bir örnek olarak gösterilebilir. Dünya
tarihinde belki de başka hiçbir kadın edebiyata
bu kadar çok konu olmamış, dramlarda,
romanlarda, biyografilerde ve tartışmalarda
böylesine çok konu edilmemiştir.

Stefan Zweig diyor ki: "Açık ve belirgin olan,
kendi kendini anlatır; gizemin etkisi ise
yaratıcıdır. Belirsizlik perdesinin gölgelediği
tarihsel kişiler ve olaylar bu nedenle hep
yeniden yorumlanmak ister.

Mary Stuart, üç yüz yılı aşkın bir süre
boyunca yazarları hep cezbetmiş, bilim
insanlarının ilgisini çekmiştir; insan onun
kişiliğini, dinmeyen bir enerjiyle yeniden
şekillendirmeye kendini hâlâ mecbur
hissetmektedir. Çünkü karmaşık olan her şey
açıklığa, karanlık olan aydınlığa kavuşmak
ister."

Mary Stuart'ın yaşam trajedisi, tarihsel bir
soruna dair gizemin tükenmeyen cazibesine

Biyografilerinde daima toplumsal
rollerin ardındaki insana, olayların
ardındaki duygulara yoğunlaşan
Zweig,
“Marie
Antoinette”i
anlatırken şöyle der: “Çünkü
olağanüstü insan, farkında olmadan
kendine olağanüstü bir yazgı arar;
kahramanca ya da Nietzsche’nin
sözüyle tehlikeli yaşamak, bu
yazgının olağanüstü boyuttaki
doğasına organik olarak uyar…”
Nereden

mi

geldik

buraya?

Giyotinden serbest çağrışım!
Mary Stuart da, “Marie AntoienetteVasat Bir Karakterin Portresi” de
biyografi ve Zweig severlere tavsiye
olunur.
Eee, yeni yazarlardan haberin
yok mu? diye mi soruyorsunuz…
Bir dahaki yazımda, “Bambaşka”
romanı
144.
baskı
yapmış
olan
Kahraman
Tazeoğlu’nu
anlatacağım. Mevlana’nın dediği
gibi:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi,
Her gün bir yere konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,
Dünle beraber gitti cancağızım
Ne kadar söz varsa düne ait
Şimdi yeni şeyler söylemek lâzım.” 
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GURME

Ankara'nın Lezzet Durakları
Türkiye’nin neresinde olursanız olun herkesin yolu bir gün Ankara’ya
düşer. Biz de sizler için Ankara’nın lezzet duraklarını derledik. Bu sayımızda
İtalyan mutfağından, Meksika mutfağına, Türk mutfağı lezzetlerinden,
meyhane kültürünü barındıran birçok mekânı bulabileceksiniz.

Ankara’yı Bir Mekânda
Yaşamak: Akşamcı By Italic
Ankaralıların çok sevdiği, uzun yıllar gece hayatının kalbi olan
Italic Cafe, Akşamcı by Italic ismi ile meyhane konseptinde kendini
yeniledi. Akşamcı by Italic; samimi, sohbetine doyum olmayan
Ankaralıların kalbine, bu kez farklı bir menüyle dokundu. Zamanın
nasıl geçtiğini anlamadığınız sıcacık bir ortamı olan Akşamcı by
Italic, bağımlılık yapan anne yemeği lezzetleri ile misafirlerini
ağırlıyor. Sade tasarımı, anıları gözümüzde canlandıran seçkin
müzikleri ile konuklarına evlerindeki rahatlığı sunuyor.
Kolejlilerin buluşma adreslerinden biri olan Akşamcı by Italic,
Ankara'yı, Ankaralı olmayı en güzel anlatan mekanlardan birisi.
Keyfine su katmayı seven ya da sek tercih eden, sebepsiz yere
gülümseyerek, anıların en güzelini hatırlayıp, hayallerin en derinini
kuran, güneşi birlikte batırıp, gece yarısına kadar güzel vakit
geçirmek isteyen herkese kapıları açık...
Güneşle ayın birbirini selamlayarak yer değiştirdiği Akşamcı'da
buluşmak üzere..

Adres: Tunalı Hilmi Caddesi Bestekar Sokak
65/1 Kavaklıdere Ankara
Rez: 0312 426 30 17

Farklı Müzik Tarzları ile
Keyifli Anlar Behzat'ta
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Adres: Yukarı Dikmen Mah. 630. Sokak No:7
Oran/Çankaya / Ankara
Rez: 0312 496 37 77 - www.behzat.com.tr

Ankara’nın ilk restoran zinciri sahibi By Bekiş Grubu’nun yeni gözdesi
Behzat Oran, masa başı mangal keyfiyle yaz aylarını aratmayacak bir
hizmet sunuyor. Alakart, limitli ve limitsiz fiks menü seçeneklerinin
yanında, et, balık ve meze çeşitleri ve ara sıcakları ile geniş bir menü
yelpazesine sahip. Güler yüzlü personeli ile kaliteli hizmeti ilke edinen
Behzat Oran, her akşam farklı müzik tarzları ile konuklarına keyifli
anlar yaşatıyor. Serpme köy kahvaltısı, öğlen set menü seçenekleri, grup
toplantıları, özel gün yemekleri ve kutlamalarıyla da müşterilerine farklı
alternatifler sunuyor. Çocuk oyun alanında çocuklarınız eğlenirken
sizler rahat bir yemeğin tadına varabilirsiniz. Sektörün vazgeçilmezi olan
By Bekiş Grup; yerinde kokteyl ve catering hizmeti de vererek kendini
yenilemeye devam ediyor. Kısacası, restorancılık sektöründe aradığınız
her şeyi By Bekiş çatısı altında bulabilirsiniz, onlar için siz çok özelsiniz.
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Makkarna, Chaine Des
Rotisseurs İle Koruma Altında

Adres: Reşitgalip Caddesi No:89 G.O.P
Rez: 0312 436 80 88 - www.makkarna.com.tr

On iki yıldır Ankaralılara ve Ankara ziyaretçilerine hizmet veriyor olmanın
mutluluğunu taşıyan Makkarna, ilk gün gibi aynı heyecan, aynı özen, aynı keyif
ile İtalyan mutfağının lezzetlerini sunmaya devam ediyor.
Makkarna Türkiye’nin en ince pizzasını ve en lezzetli ristosunu yiyebileceğiniz
özel mekanlardan. 40’a yakın makarna/sos çeşidinin yanında et yemekleri
menüsü, salatalar ve tatlılar yer alıyor. Zengin şarap kavı yemeklerinize eşlik
edebilir. Özel gecelerde başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir ‘plak menüsü’ ile
konuklarını ağırlayan Makkarna, özenli ve keyifli bahçesinde sıcacık bir ortam
sunuyor. Makkarna yemekleri, iyi yemeğin korunması ve sofra zevklerinin
yaşatılması amacı ile faaliyet gösteren uluslararası gastronomi kulübü Chaine
Des Rotisseurs’a üyeliği ile koruma altında. Sahibi Kaan Küce’nin dost sohbetleri
eşliğinde yeriniz burada her zaman hazır.

MantıVilla’da Evinizdeki
Sıcaklığı Yakalayın
Geleneksel Kayseri yemeklerini modern bir sunumla müşterileriyle buluşturan
MantıVilla, butik mimariye sahip villada misafirlerini ağırlıyor. Restoranın
bahçesinde, ev samimiyetinde tasarlanan salonunda ya da size özel localarda
lezzetli yemekleri deneyebilirsiniz. MantıVilla, menüsüne önderlik eden el
yapımı gerçek Kayseri mantısı ile keyifli bir yemek vaat ediyor. Şimdiye kadar
yediğiniz mantıların aksine; usulüne uygun pişirme yöntemleriyle hazırlanıyor.
Tamamen katkısız ve taptaze malzemelerle hazırlanan mantılar, kendine özel
soslarla buluştuğunda unutulmayacak bir lezzet şölenine dönüşüyor. Geleneksel
yağlama, yağ mantısı, tepsi mantısı ve etli yaprak sarması gibi yapması zor
yemesi keyifli alternatifler sunuyor. Yine Kayseri’ye özgü tatlılar olan nevzine
ve gül baklava ile mantı şölenini taçlandıran MantıVilla’da yöresel serpme
kahvaltı da bulunuyor. Kahvaltılarında meşhur sucuk içi ve katmer barındıran
MantıVilla ile güne güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Klişelerden sıkılıp, yeni
lezzetler, yeni yerler keşfetmek isteyenlerin vazgeçilmez durağı olacak bir yer.

Adres: İncek Bulvarı. Bağlar Cad. No: 290 06830
İncek/Ankara
Rez: 0312 460 09 99

Meksika Mutfağı
TACO'yla Ankara’da
Taco Hut’dan Not: Misafirlerimizin en çok sordukları soru
internet şifresi oluyor, şimdiden söyleyelim. İnternet şifremiz:
birbirinizlekonuşun

Adres: Yıldızevler Mahallesi, Cezayir Cd. 5/A,
06550 Çankaya/Ankara
Rez: 0312 438 04 00

İnstagram: tacohut_tr
Facebook: Taco Hut Türkiye
Web: tacohuttr.business.tr

Meksika mutfağı, Taco Hut ile Ankaralılarla buluşuyor. Turan Güneş
Bulvarı’nda Cezayir Caddesi’ndeki tek adreslerinde ev yapımı Meksika mutfağı
lezzetleri sunan Taco Hut, müşterilerini kendilerini rahat hissedebilecekleri ev
ortamı ile karşılıyor. Malzemelerin seçiminden, sosların yapımına kadar her
şeyi kendileri yapan Taco Hut, kendileri için uygun bulmadıkları hiçbir ürünü
müşterilerine sunmuyor. Tüm siparişlerine aynı özeni gösteren restoran, en
büyük kazanımlarının müşterilerinin memnuniyeti olduğunu söylüyor. Taco
Hut, küçük işletmelerine, sohbet etmekten keyif alan, farklı tatlar denemek
isteyen veya Meksika yemeklerine ilgili olan herkesi bekliyor. 
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"Torunlarıma
anlatabileceğim
hikâyelerim oldu"
Sporun her dalına imrenen Prof. Dr.
Sadık Ersöz’79, spor hayatındaki
başarılı kariyerine bir yenisini daha
ekleyerek Manş Denizi’ni yüzerek geçti.
Ersöz, iş hayatına, hobilerine ve Kolej
yıllarına dair anıları bizlerle paylaştı.
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Sadık Ersöz'79'ü biraz tanıyabilir miyiz?
Ben 1962 yılında Ankara’da doğdum. Öğretmen bir annenin ve
subay bir babanın oğluyum. İlkokul üçüncü sınıfta TED Ankara
Koleji’ne başladım ve dokuz sene Kolej’de okudum. Hemen yanı
başımda bir Kolej şapkası var. Kolejli olmak mükemmel bir duygu,
gelenlerin görmesi ve bunu bilmesinden her zaman hoşnut
olmuşumdur. Kolej’in ardından Hacettepe Tıp Fakültesi’ni bitirdim.
Ardından Ankara Üniversitesi’nde Genel Cerrahi üzerine ihtisas
yaptım. 1991 ve 1993 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Pittsburg
Üniversitesi’nde böbrek nakli ve karaciğer cerrahisi ile ilgili iki yıl
üst üste ihtisas yaptım. Ancak bu ihtisaslarım Türkiye mevzuatında
olmadığı için resmiyet kazanmadı. Ankara Üniversitesi’nde
çalışmaya devam ettim. 1997 yılında Doçent, 2003 yılında Profesör
oldum. Birçok karaciğer ve böbrek nakli gerçekleştirdim. 2015
yılında Ufuk Üniversitesi’nde böbrek nakli programını başlattım.
Halen karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi ve organ nakli
cerrahisi ile ilgileniyorum. Bu şekilde hayatıma devam ediyorum;
hastalarıma hizmet etmeye çalışıyorum.
Arnavutluk’ta da bir nakil gerçekleştirdiniz…
Arnavutluk’tan Türkiye’ye birkaç hasta geldi. Burada ameliyatlarını
gerçekleştirdim. Ülkelerinde Tiran Üniversitesi’ndeki hocalar
vakayı takip ediyordu. Daha sonra Arnavutluk’tan talep geldi,
“Burada yapamaz mıyız?” diye… Her şey hazırlandıktan sonra
nakli gerçekleştirdik. Arnavutluk’un, 2007 yılında ilk böbrek,
2013 yılında da ilk karaciğer naklini yaptım. Altyapıyı hazırladım.
Arnavutluk ile ilişkilerim devam ediyor. Orada yapılması güç olan
karaciğer, pankreas ve organ nakli ameliyatları için gidiyorum. 2015
yılında Arnavutluk Cumhurbaşkanı’ndan, ülkelerinin en büyük sivil
nişanı olan ‘Üstün Hizmet Nişanı’nı özel bir törenle aldım. Tüm
kariyerim boyunca başıma gelen en güzel olaylardan biridir…
Çalışmalarınızın karşılığını almanız, marifetin mükâfata tabi olması
güzeldir.
Başarılı bir kariyeriniz var, sırrınızı bizimle paylaşır mısınız?
Aslında biraz şanslı olmanız gerekiyor. Türkiye’de işleriniz yolunda
gitmeyebilir. Benim işlerim hep yolunda gitti. Tabii bunlar tesadüf
değil planlı oldu ama şansınızın da olması gerekiyor. Burada

Sadık Ersöz

eğitimin çok büyük önemi var. Hem TED Ankara Koleji hem
de Hacettepe Üniversitesi çok kaliteli okullar. Arkadaşlarınız ve
hocalarınız da sizi çok etkiliyor. Bundan sonrası kişinin kendine
kalıyor. Sürekli kendinizi standartların dışına yönlendirmeniz,
kendinizi cesaretlendirmeniz gerekiyor.

“Topunu alıp maç yapmaya
giden bir çocuğun heyecanı
ile işe gidiyorum”
Yoğun ve stresli bir çalışma hayatınız var. Kendinize vakit
ayırabiliyor musunuz? Hobileriniz var mı?
Bizim işimiz mesaisiz… Sabah 05.30’da da ameliyat oluyor akşam
da. İşimiz biraz plansız ama çok zevkli olduğu için eğlenerek
yapıyorum. Ben sabahları, topunu alıp sokağa arkadaşlarıyla
maç yapmak için çıkan bir çocuğun heyecanı ile işe geliyorum.
Her ameliyata o heyecanla giriyorum. Hayatımı çok olumlu
etkiliyor. Yorulmuyorum. Daha doğrusu yoruluyorsunuz ama
ruhen yorulmuyorsunuz. Bu yüzden ben de bu heyecanımı
kaybetmemeye çalışıyorum. Benim hayatımda yatıp dinlenmek
diye bir şey yok. Aktif olarak dinleniyorum. Spor hobilerimle,
arkadaşlarımla dinleniyorum.
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İş hayatınızdaki başarılı kariyeriniz gibi spor kariyeriniz
de başarılarla dolu. Spor hayatınız nasıl başladı? Hangi
alanlarda başarılara imza attınız?
Ben küçük yaşta ODTÜ’de yüzme kulübüne başladım. 7 yaşında
minik bir yüzücüydüm. O günden sonra spor ile ilişiğim hiç
kesilmedi. O zamanlar Ankara’da kapalı yüzme havuzu yoktu
sadece İstanbul ve İzmir’de vardı. O yüzden sadece yazın
yüzebiliyordum. Kışın kara antrenmanı yapıyordum. 15 sene kendi
başıma uzun mesafeler yüzdüm. Usta kategorisinde aynı yaştaki
kişilerin yarıştığı yarışmalar ortaya çıktı. Türkiye’de ve dünyada
çok popüler, her yaştan insan antrenmanlarını yapıyor. Kendi
yaş grubunuzda yarışıyorsunuz. 50 yaşında Türkiye rekortmeni
olabiliyorsunuz. Bu düşünce insanı heyecanlandırıyor ve motive
olmasını sağlıyor, daha iyi antrenman yapmaya başlıyorsunuz.
Bu sırada sizin bir takımınız oluyor, takım arkadaşlarınız oluyor.
Birlikte sözleşip buluşuyorsunuz tekrar lisans çıkarıyorsunuz. Tıpkı
çocuklukta olduğu gibi! Şimdi benim bir master takımım var.
Takımımızın adı Hacettepe Master Yüzme Takımı. Takım halinde
Manş Denizi’ni geçmek için beraber hazırlandık. Hepimizin daha
önceden uzun mesafe dereceleri var. Hepimizin dereceleri var.
Ağustos ayının ilk haftalarında “Manş Denizi’ni Bayrak Takımı” olarak
geçmeye karar verdik. İngiltere Dover’den denize girdik, Fransa
Kalesi’nin oraya kadar yüzdük. Su çok soğuktu. Medcezir nedeniyle
denize gece yarısı girmek zorunda kaldık. Çok zevkli ve çok
güzeldi. Torunlarımıza anlatabileceğimiz bir hikâyemiz oldu. Takım
arkadaşlarımla motive olduk. Farklı okyanuslarda bu tür aktiviteler
yapmaya karar verdik. Hepimiz çok hevesliyiz. Önümüzdeki sene
Cebelitarık’a gitmeyi düşünüyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde
bu şekilde birçok parkur var. Kendimize bu hedefleri koyuyoruz
tabii ama her sene Manş Denizi gibi büyük parkurlarda yüzmeyi
düşünüyoruz.
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“Gündüzün geceden ne
kadar farklı olduğunu bu
yaşımda tekrar öğrendim”
Antrenman sürecinizi nasıl tamamladınız?
Serüvenimiz bir arkadaşımın oradaki Yüzme Kanal Birliği ile
yazışması ile başladı. Hava şartlarından dolayı gün tam olarak
netleştirilemiyor. Belirli bir zaman aralığı veriliyor ve uygun günde
çıkıyorsunuz. Bir tekne ve bir hakem size eşlik ediyor. Tekneye
dokunmak, ipini tutmak yasak. Arkadaşlarımın da benim de
çok fazla vaktimiz yoktu. Hakem “hava çok iyi değil başarısız
olabilirsiniz” dedi. Rüzgarlı bir hava vardı ve deniz dalgalıydı. Biz
kabul ettik ve yola çıktık. Su çok soğuktu. İlk 6 saat çok zorlu bir
yolculuk oldu. Yolun yarısında Fransa’ya yaklaşırken güneş doğdu.
Güneşle birlikte moralimiz düzeldi. Parkurumuzu tamamladık. Her
şey güzel oldu. Hatıraları bize kaldı. Gündüzün geceden ne kadar
farklı olduğunu bu yaşımda tekrar öğrendim. Güneşin doğuşu
müthiş bir olaydı. Çok heyecan verici bir şeydi. Sporun tadı; çalışıp,
üşenmeyip oralara gidip antrenman yapıp bu işlere kalkışınca
çıkıyor.
Yüzme dışında ilgilendiğiniz spor dalları var mı?
Ben aynı zamanda bir kayakçıyım. Küçük yaşta kayağa başladım. O
zaman her ilde Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü vardı. Şimdiki
Gençlik ve Spor Bakanlığı… Türkiye genelinde düzenlenen bir
yüzme yarışmasında birinci olduk. O dönemki Bölge Müdürü
bizi çağırdı. Ben de kayağa hevesliydim. 10 yaşında falandım.
Bölge Müdürü tebrik etti bizi, küçük hediyeler verdi. "Sizler
için ne gerekiyorsa ben yaparım" dedi. Ben hemen atladım,
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“Ben kayak kaymak istiyorum” diye (gülümsüyor). “Ama bu işe
nasıl başlayacağımı bilmiyorum, çok hevesleniyorum” dedim.
Bölge Müdürü, “Önümüz sömestr tatili, Elmadağ’da bizim kayak
kampımız var. Ben seni hemen oraya kaydettireceğim. Oraya
gider 15 gün kalırsın” dedi. Sözünü tuttu. Beni oraya gönderdiler.
Böylece kayağa başlamış oldum ve hiç bırakmadım. Yurt içinde
ve yurt dışında bazen günübirlik, bazen 5 günlüğüne Avrupa’ya,
Amerika’ya gidiyorum. Kayağı çok seviyorum. Aslında sporun
her dalına imreniyorum. Atletizme olduğu gibi karikatüristlere
de imreniyorum… Aslında başarılı olan her şeyi kıskanıyorum. İyi
anlamda kıskanıyorum, çok özeniyorum onlara.
Peki yüzme mi kayak mı?
Kayak daha zevkli, yüzmenin antrenmanı biraz sıkıcı ama yüzdükten
sonra o antrenmana değdiğini hissediyorsunuz. Kayakta ise her
an zevkli, doğada olmak çok güzel, yapılabilecek çok fazla doğa
sporu var. Ben Boğaziçi Maratonuna defalarca katıldım. Geçen
sene kendi yaş grubumda Çanakkale’de 1. oldum. Bu sene 30
Ağustos’ta düzenlenen yarışmada da birinciliğimi korudum.
Hepsinin yeri ayrı benim için ve herkes yapsın istiyorum. Herkes
aktif dinlensin istiyorum. Ne iş yaparsanız yapın mutlaka vaktiniz
olur. Özellikle stresli, işi zor insanlar spor yapmalı. İşlerini daha iyi
yapmalarına faydası olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımızı küçük

yaşta yetenekleri doğrultusunda spora yönlendirmeliyiz. Sporla
birlikte hayatımızı sürdürmeyi öğrenmeliyiz.
Kolej yıllarında aklınızda bir meslek var mıydı?
Ben öğrenciyken DNA yapısı, moleküler genetik yeni yeni
gelişmeye başlıyordu. İnsanların bir şifresi var ve bu şifreyle insanı
laboratuvar ortamında yapmak düşüncesi çok heyecan vericiydi. O
yüzden benim biyolojiye karşı bir ilgim vardı. Ablam da Hacettepe
Tıp Fakültesi’nde okuyordu. Ondan da etkilendim. İşimi çok severek
yapıyorum.
Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınız var mı?
Orhan Oruç ve Nuri Turan beden eğitimi öğretmenlerimdi. İkisinin
de bugünkü sporcu kimliğimin oluşmasında etkisi büyüktür.
Geliştirilmiş bir beden eğitimi dersinden ziyade insanların
özelliklerini soran sorgulayan hocalarımızdı. Bizim jenerasyonda
bu iki hocayı bilmeyen yoktur. Çok şey öğrendim onlardan. Çok
kaliteli hocalarım vardı. Hepsini şükran ve minnetle anıyorum.
Anı deyince aklıma hep yaptığımız muzurluklar geliyor. Kızların
oyununu bozmak üzerine kurulu bir oyunumuz vardı mesela ‘top
dikmek’ diye. Onlar voleybol oynarken toplarını alıp havaya atardık.
Tabii bunlar hep ortaokul zamanlarıydı. Liseye geçtiğimde daha
ciddi bir hal aldı. Okulun TÜBİTAK takımları vardı, orada yer aldım.
Okulumun her gününü güzel hatırlıyorum. Çok güzel anılarım var. 
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Dağcılık bir spor değil
yaşam biçimidir
Doğaya ve kampa olan sevgisinin küçük
yaşlardan beri içinde olduğunu söyleyen
Tunç Fındık’89, “Dağcılık bir spor değil
yaşam biçimidir, ona göre yaşayarak
hazırlık yapıyorum” diyerek dağcılık
serüvenini anlattı.
Merve Naz ABANOZOĞLU ‘15
Tunç Fındık’89’ı biraz tanıyabilir miyiz?
Profesyonel dağcı, tırmanıcı ve motivasyon konuşmacısıyım. Şu an
için The North Face, Beal ve Grivel Yerel Atlet Takımları üyesiyim.
14x8000 olarak bilinen bir dağcılık projesinin içindeyim.
Dünyada 8000 metre yüksekliği aşan sadece 14 adet dağ zirvesi
vardır ve 8000 metrelik dağların hepsinin zirvesine ulaşmak bir
dağcılık rekorudur. Günümüze kadar bu projeyi bitiren 15 milletten
40 kişi var, ben de bunu yapacak ilk Türk olmak için çalışıyorum. Her
çıkılan 8000’lik zirve, büyük zorluklar, sınırsız tehlikeler ve harcanan
çaba nedeniyle olimpiyatta on altın madalya kazanmakla eş
değerdir; hatta daha fazlasıdır. İnsan bedeninin var olmasının
mümkün olmadığı aşırı yüksekliklerden bahsediyoruz. Güncel
olarak toplamda 12 adet (2 sefer farklı rotadan Everest Dağı ile
beraber, K2 8611m, Kanchenjunga 8586m, Lhotse 8516m, Makalu
8463m, Cho Oyu 8205m, Dhaulagiri 8167m, Manaslu 8163m, Broad
Peak 8047m, Gasherbrum II 8035m, Shishapangma 8013m) 8000
metrelik dağa çıktım. Geçen zaman diliminde 14x8000 artık bizim
milli projemiz haline geldi. Ülkemizin bayrağını dünyanın en zor ve
en yüksek doruklarında dalgalandırmam herkese ve en çok bana
gurur veriyor.

dağcılık yaşantımı profesyonel boyutta devam ettirebildim.
Pakistan’da 8047 metre yüksekliğindeki Broad Peak’e
tırmandınız. Dağa çıkan ilk Türk oldunuz? Neden Broad Peak?
Dünyadaki en yüksek 12. dağ olan Broad Peak, benim 14x8000
projemde tırmandığım 11x8000’lik zirve oldu. Benim için her
8000 metrelik dağ gibi önemli bir dağ zirvesi oldu Broad Peak.
2002 ve 2014 yıllarında denemiş ancak kötü hava ve çığ riskinden
dolayı zirveye çıkamamıştım. Nitekim bu yıl, uygun olmayan iklim
koşullarına bağlı olarak iki ay süren uzun bir bekleme süreci ve
birkaç ayrı denemenin ardından zirveye ulaştım ve çok mutlu
oldum. Çünkü Broad Peak zor ve tehlikeli bir dağdır, rotası çok
uzundur.

Dağcılık serüveniniz nasıl başladı?
Tırmanış öncesi nasıl hazırlık yapıyorsunuz?
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Küçük yaştan beri doğa ve kamp yaşamı ile iç içe olmama karşın,
benim dağcılık maceram, Bilkent Üniversitesi’nin Dağcılık ve Doğa
Sporları Kulübü’ne 1991 yılında katılmam ile başladı. Dağcılığın,
yani açık havada zor bir aktivitenin içinde olmak çok hoşuma
gidiyordu. Küçüklüğümden beri hep arazide olma isteğim var.
1995 yılından sonra Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek İrtifa
Takımı bünyesinde ülkemizi yurt dışındaki yüksek dağlarda milli
sporcu olarak temsil ettim ve dünyanın en yüksek doruğu olan
Everest Dağı’na çıkma şansını yakaladığım 2001 senesinden sonra

Aslında dağcılık bir spor değil yaşam biçimidir. Ona göre yaşayarak
hazırlık yapıyorum ben de. Dağların zorlu ortamında her şeye
karşı hazırlıklı olmanız gerekir. Ama fiziki olarak hazırlıklı ve güçlü
değilseniz, zaten dağcılık ve tırmanış yapmak mümkün olmaz.
Beden olarak çok antrenmanlı ve teknik tırmanışa alışık olmanız
önemlidir. Dağlarda ve şehirde bolca antrenman ve tırmanış
yaparak fiziki hazırlık yaparım. Bu da sadece kayada ve buzda
tırmanmakla oluyor. Bu arada, 8000 metrelik tırmanışın ayrı, donmuş
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bir şelaleye tırmanışın ayrı, kayada tırmanışın ayrı antrenmanları
var; kısaca sezonuna göre farklı antrenmanlar yapmak gerekiyor.
Antrenmanlarımın bir kısmı mukavemete yöneliktir; mesela çok
ağır sırt çantası ile uzun süre yamaçlarda yükselmek ve inmek
gibi bazı diğer çalışmaları da beni yüksekliğe adapte edecek
şekilde tasarlıyorum. Spor salonunda ağırlık kaldırarak veya yolda
koşarak dağa hazırlık olmaz ama yapay kaya tırmanış duvarında
tırmanış antrenmanı da gerçek kayaya insanı hazırlar. Ayrıca,
dağcılık yegane kas gücü gerektiren bir spor değildir; deneyim
ve birikiminden kaynaklı güven benim için vazgeçilmezdir.
Gideceğiniz rotayı araştırmak, tasarlamak, planlamak da zihinsel
bir antrenmandır. Mental güç, azim ve kararlılık dağcılığın bir
parçasıdır. Bunu da sadece zorlu tırmanışlarda, zor durumları
gerçeklikle deneyimleyerek edinebilirsiniz. İnsan, özellikle yüksek
dağcılıkta irade sınırını çoğunlukla zorlar ve aşar. Söylemem gerekir
ki, yüksek dağlara zihin olarak çok hazırlıklı olmak gerekir, yoksa
dağ insanı yerle bir eder!
Yurt içinde ve yurt dışında birçok tırmanış gerçekleştirdiniz.
Size en çok heyecan veren, unutamadığınız tırmanışınız hangisi
oldu? Neler yaşadınız? O tırmanışı unutulmaz kılan neydi?
Bugüne kadar çok sayıda teknik, zorlu ve potansiyel olarak ciddi
tehlikeler içeren çıkışlar yaptım. Mesela uzunluğu 800 metreyi
bulan kaya duvarları, yüzlerce metrelik donmuş şelaleler veya
6000, 7000, 8000 metrelik Himalaya dorukları… Sadece tek bir
çıkışın ‘en şahane’ olduğunu söylemek benim için imkansız.
Çünkü her tırmanışım, hatta antrenman için gittiklerim dahil,
çok değerli ve zevkliydi. Düşününce binlerce tırmanış rotası
ve dağdan bahsediyoruz. Yine de, Nepal-Himalaya’daki 6856
metrelik Ama Dablam dağı -ki dünyanın en güzel ve estetik
dağlarından biri olarak bilinir- kendi açımdan en güzel bulduğum
tırmanışlarımdandır. Ve tabii, dünyadaki en yüksek ikinci zirve
olan K2 dağı… Kötü havası, devamlı teknik zorluğu ve çığ riski
ile en zor dağ tırmanışı olarak kabul edilen bu muhteşem dağda
gerçekleştirdiğimiz çıkışımız unutulmazdı. Bu dağa çıkabildiğim
için dünyanın en şanslı insanlarından olduğumu düşünüyorum.
8611 metrelik K2, 8586 metrelik Kanchenjunga, 8463 metrelik
Makalu ve 8167 metrelik Dhaulagiri, benim açımdan en ‘zor’lar
arasında... 2009 yılında Himalaya’nın 8167 metrelik Dhaulagiri
doruğuna sadece iki kişi çıkmak, fizik ve zihin olarak çok zorluydu.
Çünkü binlerce metre dimdik mavi buz duvarları, 7500 metrede
batak kar alanları, kafanıza her an çığ olarak düşebilecek ev
boyutunda buz duvarları ve yıldırımlı, fırtınalı havasıyla bu dağ
muazzam bir engeldi. O zorlu zirveye oksijen desteği kullanmadan
tırmanabildim. Pakistan’da, yeryüzünün ikinci en yüksek dağı olan
8611 metrelik K2 zirvesi fiziksel ve zihinsel açıdan zor olanlardan
biridir; K2’nin zirvesine varan her üç kişiden birinin can verdiği
istatistik bir gerçektir ve K2 gibi bir dağa yola çıkarken yüzde elli
ihtimalle eve dönemeyeceğinizi bilirsiniz. K2’de, 8000 metredeki

son kamptan başlayan zirve çıkışı kesintisiz 16 saat sürdü ve en son
çıkışın yapıldığı 2008 yılında 11 kişinin çığda hayatını kaybettiği
‘Bottleneck Buz Kulvarı ve Traversi’ni tırmanmak müthiş heyecan
verici, uç noktada bir deneyimdi. Sanırım ‘kolay oldu’ diye
tanımlayabileceğim hiçbir tırmanışım yok; yüksek dağcılık hep
zorlu bir arenadır.
Tırmanışlarda yaşadığınız yoğun heyecanı herkesle
paylaşmak istiyorsunuz. Birçok esere imza attınız. Sizi
kitap yazmaya iten duygu ne oldu?
Aslında bu kitapların çoğu sadece kendim için tuttuğum tırmanış
güncesi ve notlarıdır. Rehber dağ kitapları konusu önde olmak
üzere, bilgi birikimini insanlarla paylaşmak gerektiğine inanıyorum,
özellikle de ülkemizde dağcılık ve tırmanış sporunun gelişimine
katkıda bulunmak istiyorsak. Şu anda rehber dağ kitapları, teknik
kitaplar ve anı kitapları olarak 10 farklı kitabım var, ancak bir kısmının
baskısı tükenmiş durumda. Doğu Karadeniz-Kaçkar Dağlarına
yönelik ‘Kaçkar-Verçenik Tırmanış Rehberi’, Aladağlar konusundaki
‘Aladağlar - Dağcılık Ve Tırmanış Rehberi’ ‘’Tanrıların Tahtına
Yolculuk- Everest Tırmanışımın Hikâyesi’, ‘Kış Dağcılığı- Teknikler ve
Taktikler’, ‘İrtifa 8000-Yüksek Macera’, ‘K2-Dağların Dağı’ ve ‘Altitude
8000’ adlı kitapların yazarıyım. Ayrıca, daha eskiden en önemlisi
‘Dağcılık- Zirvelerin Özgürlüğü’ olmak üzere, toplamı 2500 sayfayı
bulan beş adet kitabın İngilizce’den Türkçe’ye çevirisini yapmıştım.
Yeni kitap projelerim elbette hep var, Türkiye’nin dağlarına yönelik
genel bir rehber kitap ve geleneksel dağcılık tarihi ve teknikleriyle
ilgili bir diğer kitap üzerinde çalışıyorum. Ancak kitap yazıp basmak
ve dağıtmak o kadar zor ve dertli ki, en sonunda Tunç Fındık
Yayınlarını kurmam gerekti! Kitabın güzelliğine inanıyorum ve elde
tutulan bir kitap kadar hoş bir şey olmadığını düşünüyorum. 
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Gerçek Yaşınız Kaç?
Doğduğumuz günden bu yana geçen zaman “Kronolojik Yaşımızdır.”
Ancak, gerçek yaşımızı “yaşam tarzımız” belirler ve kronolojik
yaşımızdan genç veya yaşlı olabiliriz. Buna “Biyolojik Yaş” diyoruz.
Bu testi kendinize uygulayabilir, gerçek yaşınızı öğrenebilirsiniz.

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu'72
Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı
Sorulara dürüstçe cevap verin ve seçeneklerin yanındaki
değerleri yaşınıza ilave edin. (+) değerleri yaşınızla
toplayın, (-) değerleri yaşınızdan çıkarın. 21 Soruluk bu
testimiz için kağıt ve kaleme ihtiyacınız olabilir. Başlayalım;
1. Eğitim durumunuz
•
•
•

İlk - Orta .......+1
Lise ............... 0
Üniversite ..... -1

2. Ailenizde (Anne-Baba, Büyükanne-Baba)
koroner kalp hastalığı veya kanser var mı?
•
Var .............. +1
•
Yok ............. -1
3. Sigara kullanıyor musunuz?
•
Hayır, hiç kullanmadım ................ -3
•
Günde 10 adet veya daha az ......... +1
•
Günde 10-20 sigara ...................... +2
•
Günde 20’den fazla ...................... +3
4. Alkol kullanıyor musunuz?
•
Hiç kullanmam .............................. -1
•
Haftada 1-2 gün, 1 kadeh ........... +1
•
Her gün 1-2 kadeh .......................... +2
•
Günde 2 den fazla ......................... +3
5. Hareket (Aktivite)
•
Hareketsiz bir yaşam ........................ +2
•
Normal günlük hareketler ................ 0
•
Hareketli bir yaşam .......................... -1
•
Düzenli yürüyüş / spor yaparım ....... -2
6. Uyku
48

•
•
•

Günde 4 saatten az ................ +2
Günde 4-6 saat ...................... +1
Günde 6-8 saat ...................... -1

7. İlişki durumunuz
•
Bekarım / Yalnızım ................... +2
•
Mutsuz bir ilişki ........................ +2
•
Eh işte ....................................... +1
•
Mutlu bir ilişki .......................... -1
•
Çok mutlu bir ilişki ................... -2
8. Meslek / İş hayatınız
•
Mutsuz ................................... +2
•
Eh işte .................................... +1
•
Mutlu ..................................... -1
•
Çok Mutlu ............................. -2
9. Stres / Sinir / Endişe
•
Hiç ....................................... -1
•
Arada sırada ........................ 0
•
Sık sık ................................. +1
•
Her zaman .......................... +2
10. Her konuda güvenebileceğiniz kaç dostunuz var?
•
Yok ...................................... +1
•
1-2 ....................................... -1
•
Çok ...................................... -2
11. Düzenli olarak (yılda 1 kez ) check-up yaptırıyor
musunuz ?
•
Hayır .................. +1
•
Evet .................... -1
12. Düzenli olarak Diş kontrolü ve tedavisi yaptırıyor
musunuz?
•
Hayır ..................... +1
•
Evet ........................ -1
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13. Tansiyonunuz ne alemde? ( ilaç kullanmaksızın )
•
Baktırmıyorum ................... +2
•
100 / 60 ............................... -2
•
120 / 70 ............................... -1
•
140 / 80 ............................... +2
•
Daha yüksek ....................... +3
14. Kan Şekeriniz ne alemde? ( ilaç kullanmaksızın )
•
Normal ............................ -1
•
Biraz Yüksek .................. +1
•
Şeker Hastalığı ............... +3
15. Kolesterolünüz (özellikle kötü kolesterolLDL ) ne alemde ?
•
Normal .............................. -1
•
Biraz yüksek ..................... +1
•
Çok yüksek ....................... +2
16. Kilo durumunuz?
•
Zayıfım ............................... 0
•
Normal kilodayım .............. -1
•
Kilo fazlam var .................. +1
•
Şişman sayılırım ................ +2
•
Çok şişmanım .................... +3
17. Et Tüketiminiz (Tavuk ve Balık dahil) ( 1 pors. : 150 gr )
•
Vejetaryen ................................................ -1

•
•
•

Haftada 1-2 gün, 1 porsiyon .................... 0
Her gün 1 porsiyon kadar ........................ +1
Her gün 1 porsiyondan fazla ................... +2

18. Günde kaç porsiyon meyve / sebze / salata yersiniz?
( 1 pors. : 150 gr )
•
Çok az, bazen hiç ............... +2
•
1 porsiyon .......................... +1
•
2-4 porsiyon ...................... -1
•
5-7 porsiyon ...................... -2
19. Günde kaç bardak (1 bardak : 200 ml ) saf su içersiniz?
•
Hiç içmem, çay-kahve-gazoz içerim ............... +2
•
1-2 bardak ........................................................ +1
•
3-5 bardak ........................................................ -1
•
6-8 bardak ........................................................ -2
20. Kuruyemiş yer misiniz? ( Ceviz, Badem, Fındık )
•
Hiç veya çok az ...................................... +1
•
Haftada 1-2 kez 50 gr. kadar .................. -1
•
Her gün 50 gr. kadar yerim .................... -2
21. Suni Gıda tüketiminiz? ( suni tatlandırıcılar, kolalı
meşrubatlar, hazır gıda ve tatlılar )
•
Ağzıma koymam ............................... -2
•
Çok az - haftada 1-2 kez ................... 0
•
Her gün birkaçını kullanırım ............ +2

(+) puanları yaşınıza ekleyin, ( - ) puanları yaşınızdan çıkarın. Çıkan rakam biyolojik gerçek yaşınız olacaktır.
Sonucunuz nasıl çıktı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi, yaşam tarzımızla ilgili ufak gibi görünen faktörler bir araya gelince
sağlığımızı ve ömrümüzü önemli ölçüde etkiliyor ve belirliyor. Bu listedeki olumsuz faktörleri olumluya çevirmek elinizde.
Yaşam tarzınız, 65 yaşında koroner bypass ameliyatı olmak ile tenis oynamak arasındaki farkı belirler.
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Hayatın
Kaynağı “Su”
Tarihin ilk filozofu olarak kabul edilen Thales milattan
önce 6. Yüzyılda doğayı “su” ile açıklamıştı. Bugün,
bu düşüncenin ortaya çıkmasından binlerce yıl sonra
tüm maddelerin atomdan, atomun proton, nötron ve
elektrondan, bunların da kendi alt parçacıklarından
meydana geldiğini öğrenmiş olsak da hayatın
kaynağının su olduğu gerçeği hala değişmedi.

Başak Erman’12
Su, insan yaşamı için oksijenden sonra gelen en önemli öğe ve
beslenmemizin vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsan, besin almadan
haftalarca canlılığını sürdürebilmesine karşı, susuzluk durumunda
ancak birkaç gün yaşayabilir. Peki suyu bu denli önemli yapan
fonksiyonları neler?
İyi bir taşıyıcı ve metabolizmada yardımcıdır. Kandaki
karbonhidratlar, proteinler, hormonlar ve oksijeni çalışan kaslara
taşır. Ayrıca amonyak, karbondioksit ve laktik asit gibi maddeleri
dokulardan uzaklaştırır.
Isı düzenleyicidir. Sportif uygulama sonucu organizmada meydana
gelen yüksek ısıya karşı, yeterli su alınmadığı zaman vücudun
soğutma sistemi olan terleme durumu gerçekleşmeyecektir. Isının
dağıtılmaması ise, dolaşım ve sinir sistemini bozacaktır.
Su bir araçtır. Hücre içinde oluşan kimyasal olaylar, yaşam için gerekli
enerjiyi sağlarlar. Su bu olayların oluştuğu bir ortam, yani aracıdır.
Vücutta daha fazla su, daha fazla olay oluşması demektir. Suyun

olmadığı bir ortamda, enerji oluşumu da gerçekleşmeyecektir.
Soğuk algınlığı, kabızlık, idrar yolu enfeksiyonları, cilt sağlığının
korunması, organizmanın toksinlerden arındırılması, kilo kontrolü
programlarında zayıflamaya yardımcı olması olduğu biliniyor.
Tüm bu rollerine karşın sanıldığının aksine, minerallerin vücuda
alınma kaynağı su değil besindir.
İnsanlar su gereksinimlerini genelde; içecekler, besinler ve
metabolizma olmak üzere üç kaynaktan sağlar. Besin içerisinde
bulunan öğelerin yakılması sonucunda su oluşur. Örneğin; sebze
ve meyvelerin yaklaşık %85 - %90'ı, bir su bardağı sütün ise, %90'ı
sudur. Kafein içeren içecekler ise her ne kadar sıvı ihtiyacımızı
karşılasa da uygun su kaynakları olarak sayılmazlar. Kafein içeren
kahve içildiğinde su alırız ancak, diüretik etkisinden dolayı daha
fazla idrar çıkışı yaparak, daha fazla sıvı kaybederiz. Genel bir kural
olarak, vücutta oluşan zararlı maddelerin atımını sağlamak ve
vücut sıvı dengesini koruyabilmek için günde 8 ila 10 bardak su
tüketilmesi önerilmektedir. 

Thales: “Su evrenin ana maddesi, her şeyin temel
ilkesi, tüm varlıkların yaratıcısıdır.”
BIRK AÇ KÜÇÜK ÖNERI:

•
•
•
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•
•
•

a, bir bardak su
ılması gereken işlerin başınd
Sabah kalkıldığında ilk yap
içmek de olmalı,
mak için bir
kaybedilen sıvıyı yerine koy
Her tuvalete gidişten sonra,
bardak su içilmeli,
en su tüketimi
le sıcak havalarda çalışırk
Egzersiz yaparken ve özellik
artırılmalı,
alı,
uklarında su tüketimi artırılm
Özellikle hava ve deniz yolcul
ama hissi
sus
lı,
lma
uru
und
bul
de
bir yer
Su her zaman görünür
özen gösterilmelidir.
beklenmeden su tüketmeye
hayat olacak
hep
ı,
att
Unutmayın, su hep hay
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21. Yüzyılın
Sağlık
Sorunu:
“Teknoloji
Kullanımı”
Doç. Dr. Onur POLAT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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Tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 21.
Yüzyılın gelmesiyle birlikte bilgisayar kullanımı hızlı
bir şekilde yaygınlaştı. Bilgisayar kullanımına bağlı
gelişen rahatsızlıkların sayısında da anlamlı şekilde
artış meydana geldi. İnsanlar eskiye nazaran artık
evde veya iş yerinde bilgisayar başında çok daha
Bilgisayar Karşısında İdeal Oturma Pozisyonu:
uzun süre vakit geçirmekte. Bunun sonucunda
Bilgisayar kullananlarda yaygın olarak görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları
ise kas iskelet sistemi sorunları başta olmak
çalışanı, yapılan işi ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyerek iş gücü kaybına
üzere, bireylerin kişilik, sosyal ve ruhsal durumları
ve bireyin sağlığında olumsuz etkilere neden olmaktadır. Yalnızca yukarıda
üzerine de olumsuz etkiler görülmektedir. Dünya
bahsettiğimiz gibi alınacak basit ama etkili önlemler ile bireylerin hem
Sağlık Örgütü, yoğun bilgisayar kullanımının, kas
sağlığını hem de çalışma konforunu arttırmak mümkün olmaktadır.
iskelet sistemi hastalıklarına neden olduğu ve bu
hastalıkların sıklık ve maliyetinin dramatik olarak
parmaklar ile ilişkin olarak görülür. Bunlar arasında el-bilek sinir
arttığını bildirmektedir.
sıkışma sendromu (carpal tünel sendromu), dirsekte sinir sıkışması
Kişilerin ekran karşısında uzun süre ara vermeden zaman
(cubital tünel sendromu), başparmak tendon sıkışması (dequervian
geçirmeleri, uygun olmayan duruş biçimi ve fiziksel kondisyonlarının
tenosinovitis), kas ağrıları (miyofasiyal ağrı sendromu), golfçü
düşük olması, bu hastalıkların oluşmasında başlıca etkenlerdir.
dirseği (medial epikondilit), tenisçi dirseği (lateral epikondilit),
Bireyler bilgisayar kullanırken gün içerisinde genellikle durağan
boyun fıtığı (servikal disk hernisi), bel fıtığı (lomber disk hernisi)
bir pozisyonda belirli hareketleri sık olarak tekrarlarlar. Bu durum
başlıca tanımlananlardır. Şimdi bu rahatsızlıkları yakından
ise kas iskelet sistemi üzerinde risk oluşturmaktadır. Yineleyici ve
inceleyelim:
hatalı hareketler, kişilerin fiziksel kondisyon zayıflığı ile bir araya
geldiğinde kas iskelet sistemi üzerinde hasara yol açmaktadır.
El Bilek Sinir Sıkışma Sendromu (Carpal Tünel Sendromu):
Kas iskelet sistemi üzerinde oluşan hasarın belirtileri hafif ağrıdan
El bileğinin bir hastalığıdır. Bilgisayar kullanırken uygun olmayan
şiddetli ağrılara kadar değişik düzeyde olup, işlev zorluğuna
oturma pozisyonu ve mouse kullanımı sonucunda el bileğindeki
yol açabilir. Erken dönemde ağrılar yorgunlukla ortaya çıkıp, işi
tünelden geçen median sinirin sıkışması sonucu ortaya çıkar.
bırakınca kaybolurken, orta dönemde ağrılar işin başlangıcından
Geceleri ellerde ortaya çıkan ve zaman içinde giderek şiddetlenen,
hemen sonra ortaya çıkar, ileri dönemde ise ağrılar dinlenme sırası
elde uyuşmalar ve ağrılar görülür. Uykudan uyandıracak kadar
dahil olmak üzere sürekli vardır ve hafif işler bile zorlukla yapılır.
kötü olabilir ve kola, omuza yayılabilir. Avuç içinde ve parmaklarda
Sık ve uzun süre bilgisayar kullanımına bağlı gelişen ortopedik
his kaybı, uyuşma veya elektrik çarpması hissi (özellikle bu bulgular
rahatsızlıklar başlıca omurga, omuz, boyun, sırt, dirsek, el bileği,
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sonucu oluşan ödem ve ağrı ile ortaya çıkabilmektedir.

baş, işaret ve orta parmaklarda) görülür. Elde kuvvet
kaybı, tutamama, tutulan şeyleri düşürme ve eli
sallamakla bu ağrıların hafiflemesi başlıca görülen
belirtilerdir.
Dirsekte Sinir Sıkışması (Cubital Tünel
Sendromu): Bilgisayar kullanırken dirseğin uzun
süre katlı pozisyonda hareket ettirilmeden ve
kolu uzatmadan sürekli kapalı kalması sonrasında
görülür. Ulnar sinir tüm kol boyunca uzanır, dirsek
ve el bileğini geçerek sonlanır. Bu sinirin dirsekte
sıkışması nedeniyle belirtiler oluşur. Belirtiler
arasında dirseğin iç kısmında oluşan gerginlik hissi,
geceleri oluşan elin küçük ve yüzük parmağında
uyuşma hissi, kavrama ya da ayıklama işleminde
güçsüzlük hissi ayrıca tüm kolun iç yüzünde ağrı hissetme
gibi şikayetler oluşabilir.

Boyun Fıtığı (Servikal Disk Hernisi):
Bilgisayar başında uzun süre çalışan
kişilerde baş ve boynun kısa periyotlarla
dinlendirilmemesinden ve ani yapılan
baş hareketleri sonucunda halk arasında
boyun fıtığı denilen servikal diskin
omuriliğe ve sinirlere baskı yapması sonucu
kollara yansıyan ağrı, his ve kuvvet kaybı
görülebilmesidir.
Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi): Masa
başında bilgisayar kullanırken dik durmamaya,
sırt kısmına destek konulmamasına ve uzun süre
ara verilmeden çalışmaya bağlı olarak görülmektedir.
Lomber diskin baskı yaptığı sinirin fonksiyonuna bağlı olarak
şiddetli bel, bacak ve sırt ağrısı, bacaklarda güçsüzlük başlıca
görülen belirtilerdir.
Sık ve uzun süre bilgisayar kullanımından kaynaklanan sağlık
sorunlarından etkilenmemek için bilgisayar kullanırken dikkat
etmeniz gereken hususlar ve bazı önlemler şunlardır:

Onur POLAT

Başparmak Tendon Sıkışması (Dequervian Tenosinovit):
Bilgisayar kullanımına bağlı gelişen diğer bir ortopedik
rahatsızlıktır. El bileğinin daha önce alışık olmadığı yeni bir
hareketin farkında olmadan defalarca yapılması sonucu oluşur.
Başparmağımızın hareketini sağlayan bazı tendonlar el bileği
seviyesinde etraflarını saran bir kılıf ile korunurlar. Bu tendonların
zorlanması ve gerilmesi, reaksiyona, ödeme yol açar ve klinik
belirtilerin oluşmasına neden olur. En önemli belirti el bileğinin
başparmak tarafında ağrı oluşmasıdır. Yavaş yavaş artarak veya ani
olarak ortaya çıkabilir. Ağrı, başparmağa veya yukarıya kola doğru
yayılabilir. El veya başparmağın hareketleri ağrıyı artırabilir.
Kas Ağrıları (Miyofasiyal Ağrı Sendromu): Bilgisayarın uzun
süreli kullanımı, kullanım sırasında ki duruş bozukluklarına bağlı
olarak miyofasiyal ağrı sendromu son yıllarda giderek daha
sık görülmektedir. Genellikle bel, boyun,diz ve sırt bölgesinde
görülse de aslında kas dokusunun olduğu her yerde ortaya
çıkabilmektedir. Kaslarda ağrı ile ağrıya eşlik eden spazm,
batma, uyuşma, karıncalanma, çekilmenin yanı sıra eklem
hareket açıklığında kısıtlılık, tutukluluk ve yorgunluk gibi birçok
yakınmalarla seyretmektedir.Bu sendromun oluşmasında da ana
etken uygun olmayan oturuş ve çalışma biçimidir.
Golfçü Dirseği (Medial Epikondilit): Sıklıkla raket ve golf sporu
yapanlarda görülmekle birlikte bilgisayar başında uzun süre yazı
yazan kişilerde de görülür. El bileğinin bükülmesinden sorumlu
olan kaslar, dirsekteki epikondil denen kemik parçasına yapışır. Bu
kaslar aşırı kullanıldığında ve zorlandığında tendonlarda yırtıklar ve
ödem oluşur, bunun sonucunda dirseğin iç kısmında ağrı oluşur.
Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit): Golfçü dirseğine benzer
şekilde raket sporu yapanlarda görülmekle birlikte bilgisayar
başında uzun süre yazı yazan kişilerde de görülür. El ve kol kasların
uzun süre yanlış kullanımına bağlı dirseğin dış kısmında ağrı
meydana gelmesidir. Eli yukarı hareket ettiren kasların dirsek dış
kısmındaki yapışma yerinde (lateral epikondil) mikro travmalar

 Bilgisayar karşısında sandalyeye oturduğumuz zaman
başımız dik, sırtımız destekli, kollarımız rahat, gözlerimiz
ekranın tam karşısında olmalıdır.
 Bilgisayar kullanırken oturacağımız sandalyeyi alırken
yanlarda kolları dinlendirebilecek yerlerinin olması ve sırtlığının
dik ve ayarlanabilir olması gibi özelliklerinin olmasına dikkat
edilmelidir.
 Bilgisayar kullanırken oturacağımız masa yüksek olmamalı
omuzlar ne aşağı inmeli ne de yukarı çıkmalıdır.
 Bilgisayar ekranına olan uzaklığımız ortalama 50-70 cm
arasında olmalıdır.
 Bilgisayarda uzun süre çalışılacaksa en azından saatte bir,
mümkünse daha da sık aralıklarla mola verilmeli ve hareket
edilmelidir.
 Sandalyeye otururken temel kural dik oturmaktır. Ardından
dirsek ve diz açısını yaklaşık 90-110 derece arasında, kalça ve
ayak bileği eklem açısını ise 90 derecede tutmak gereklidir.
 Kollarımız 90 derece dirsekten kıvrıkken, dirsek ve ellerimiz
aynı hizada olmalıdır.
 Mouse olabildiğince vücuda yakın tutularak omuz el
bileği ve dirsekteki, gerilim azaltılmalıdır.
 Mouse ve klavye, kolların rahatlıkla ulaşabileceği bir
uzaklıkta ve yükseklikte olmalıdır.
 Mouse
sıkılmamalı,
düğmelere
fazla
baskı
uygulanmamalıdır.
 Yazı yazarken ve parmaklar tuşlara dokunurken
kasılmamalı ve yavaşça dokunulmalıdır.
 Bileğimizi düz bir çizgide tutma ve sağa sola yukarı aşağı
döndürme hareketini çok sık yapmamak gerekir.
 Bilgisayar kullanırken ayaklarımız yere değmelidir, eğer
değmiyorsa ayak altına destek konmalıdır. 
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GÜZELLİK

Op. Dr.
Can Öztekin’90

Vaser liposuction ile ayrıntılardaki güzelik
Kadınlarda incecik bir belin yanı sıra; karında orta hatta ve yanlardaki oluklar, kasık
geçişinde ve kaburga altlarındaki gölgeler. Erkeklerde ise ince bir belin yanında, six
pack, adonis ve göğüs şekillenmesi… Op. Dr. Can Öztekin’90 bizlere liposuction ile
vücut şekillendirme anlayışında gelinen noktayı, Vaser Liposuction cihazı ile yapılan 4-D
Liposuction diye de adlandırılan “High Definition Liposuction” yöntemini anlattı.

Vaser High Definition Liposuction
(4-D Vaser Lipo) Nedir?
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Eskiden “liposuction” sadece yağ alma ve bölgesel incelme için
kullanılırken; günümüzde buna temel iki amaç daha eklenmiştir.
Birincisi gerçek şekillenme; yani gözümüze estetik gelen
ayrıntıların yaratılması “4-D High Definition.” İkincisi ise çalışılan
alandaki germe etkisinin ve sıkılaşmanın sağlanmasıdır.
“4-D Lipo” yani “High Definition Lipo”; “Vaser Cihazı”nın sağladığı
olanakların eklenmesi ile yapılmaktadır. Temelde teknoloji, belirli
bir estetik anlayış ve tecrübe ile başarılabilen ileri bir liposuction
tekniğidir. Vücuttaki kaslara ait gölgelenmeleri, oluklanmaları ve
çizgileri ortaya koyma yöntemidir.
Kadın- erkek herkes bu anlayış ve uygulamadan kendi vücudu
nispetinde faydalanabilmekle birlikte; ciddi sarkıklığı olmayan,
vücudunun belirli kısımlarında bölgesel yağlardan yakınan
hastalar daha ideal adaylardır. Kişinin, ciddi sarkıklığı olmadığı
sürece, yüksek yağ miktarı problem olmamaktadır.
Vaser Liposuction’da vücut bölgelerindeki yağ miktarının
azaltılmasının yanı sıra; derin, yüzeysel, geçiş (ara) liposuction
tekniklerinin de kullanılmasıdır. O bölgeye ait olması gereken
estetik vurgu noktaları ile olukların yaratılması veya var olanın
artırılıp öne çıkarılması tekniğidir.

İşin teknoloji kısmında ise” Vaser Lipo System” bugüne kadar
geliştirilmiş dokuya en saygılı liposuction sistemidir. Ultrasonik
yüksek enerjili ses dalgaları, yağ hücreleri arasındaki su balonlarını
patlatarak yağların hücre hücre ayrılmasını sağlamaktadır. Bu
sistemde bölgedeki sinirler, kan damarları gibi hiçbir yapı zarar
görmez. Bu ameliyat çok daha az morluk ve yüksek konfor
demektir. Doku ile öylesine dosttur ki yağ hücreleri görsel olarak
bir eriyik halinde alınmasına rağmen; alınan yağ hücrelerinin
kendisi bile zarar görmez ve canlılıklarını korur. Rakipleri olan,
yüksek ısı oluşturarak dokuların hasarlanmasına neden olan
lazer sistemlerinin aksine alınan bu canlı yağ hücreleri, yağ
enjeksiyonunda da kolayca kullanılabilir.
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“4-D High-Def Vaser Lipo”nun “Liposuction” dan Farkı Nedir?
Liposuction uzun yıllardır güvenle
kullanılan, bölgesel olarak yağların
alındığı ve incelmenin sağlandığı çok
güzel bir bölgesel zayıflama yöntemidir.
En sık kullanıldığı bölgeler; karın, bel,
basen ve bacak bölgeleridir. Bunun
yanında egzersiz ve diyete rağmen

kurtulamadığınız gıdık, kol, bel, basen ve
erkeklerde göğüs kısmı gibi alanlardaki
vücut yağlarından da kurtulmanızı sağlar.
Hatta günümüzde enerji bazlı cihazlar
ve yüzeysel liposuction sayesinde
belirli
oranlarda
sıkılaştırma
dahi
yapabilmekteyiz. Bunun yanında çekici

vücut ise sadece incelmiş vücut değildir.
Bizleri çekici kılan estetik vurguların da
artırılması gerekir. ‘4-D High Definition’dan
kasıt estetik vurgu noktalarının, olukların
ve çizgilerin oluşturulmasıdır. Bu belli bir
estetik anlayış, tecrübe ve teknoloji ile
mümkün olmaktadır. 
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SOSYAL SORUMLULUK

Türkmen Çocuklar
Kampüste
Türk Eğitim Derneği, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve
Ankara Kolej Lions Kulübü, ülkelerinden kaçarak Türkiye’ye
sığınan Türkmen çocuklar için bir sosyal sorumluluk projesi
gerçekleştirdi. Dört gün süren proje kapsamında 7-17 yaş
arasındaki 80 çocuk TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin
tesisi Kolej-IN’de yüzme eğitimi aldı. Eğitmenler eşliğinde yüzen
çocuklar, oyun parkında ve Kolej kampüsünde mutlu ve keyifli
zaman geçirdi. Ankara Kolej Lions Kulübü 18U Yönetim Çevresi
Federasyon Başkanı Sayın Adnan Babür Gündüz, “Ülkelerindeki
iç savaş ortamından kaçarak ülkemize sığınan çocukların bir
nebze olsun ihtiyaçlarını karşılamak istedik. Yaptığımız proje ile
onları savaş ortamından biraz olsun uzaklaştırmayı hedefledik.
Önümüzdeki günlerde Türkmen çocuklar için yeni projeler
yapmayı planlıyoruz” dedi. Ankara Kolej Lions Kulübü Başkanı
Sayın Nusrat Haluk ÖZTRAK’73, bu aktivitenin başarılı geçmesine
yardımcı olan ve destek veren Türk Eğitim Derneği’ne, TED
Ankara Koleji Mezunları Derneği’ne ve çalışanlarına teşekkür etti.
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Detaylı bilgi için
444 0 958

Hey Kolejli! İster kilo ver, ister sıkılaș, istersen de
arkadașların ile birlikte egzersiz yap. Sağlıklı bir yașam
için tecrübeli eğitmenlerimiz Kolej-IN’de hizmetinizde!
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TARİH

Bir Sır; Latife Hanım
Bir sır gibi korunan, konuşulmayan, tarih
kitaplarında birkaç paragraf ile üstünkörü
anlatılan Latife Hanım… Yaşadığı dönemin
erkekleri tarafından “şımarık, aksi, kendini
bilmez” olarak betimlenen Latife Hanım’ı
bir tarihçi profesyonelliği ile olmasa da
kendimce başka bir bakış açısıyla sizlerle
tanıştırmak, tarihimizdeki önemine ise bir
nebze olsun değinmek istedim.
İ.Açelya ALTAN’00
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Kimdir Latife Hanım?
17 Haziran 1898 yılında İzmir’de doğan, sonradan Uşaklıgil soyadını
alan Uşakızade’lerden Latife Hanım… “Kızların okutulmadığı,
okutulmasının gereksiz olduğuna inanıldığı” bu yıllarda eğitime
son derece önem veren Muammer Bey’in kızlarından biri…
Görgüsü, kibarlığı ve o yılların kadınlarında pek görülmeyen
özgüveniyle dikkat çeken Latife Hanım, girişken kişiliği ve cesur
duruşuyla insanlarda iz bırakan bir genç kızdı.
Öyle ki Yunan işgali esnasında Fransa’ya ailecek kaçmış ancak
orada eğitimine devam etmişti. Fransa’ya kaçmalarından üç
yıl sonra babaannesinin İzmir’de hastalanma haberi gelmiş,
babasının İzmir’de öldürülme riskini göze alamayarak, tek başına
İzmir’e yola çıkmıştı. İzmir’e olan seyahati esnasında öncelikle
İstanbul’a uğrayarak direnişçilerden İzmir’e ulaştırılmak üzere
evrak almış, sırf çarşaflı kadınlar aranmıyor diye giymeye hiç alışık
olmadığı çarşafı giymiş, evrakı çarşafının içine saklayarak İzmir’e
kadar götürmüştü. Nitekim Fransız pasaportuyla İzmir’e giriş
yaptığı için İzmir’in zengin bir ailesinin kızı olmasına rağmen ajan
sanılmış, Yunanlar tarafından üzeri aranmak istenmiş, buna izin
vermediği için ise hapse dahi atılmıştı…
24 yaşında sadece yukarıda bahsettiğim yaşadıklarından bile
onlarca Hollywood filmi çekilebilecekken tarihimiz sayfalarında
birkaç paragrafla geçiştirilen Latife Hanım, bir dönem İzmir’in
sembolü olan evleri Beyaz Köşk’ü direnişçilere düşünmeden
vermiştir. Köşk karargâha çevrildikten sonra Mustafa Kemal’e ve
silah arkadaşlarına ise evin hanımı olmasına rağmen hizmetkârı
gibi “direnişçilere” hizmet etmekten bir an için erinmemişti.
Yunanlar çekilirken yerle bir ettikleri, ateşe verdikleri İzmir’i, Beyaz
Köşk’te Mustafa Kemal ile beraber üzülerek izlerken bile kaybolan
mülkleri için gözyaşı dökmemiş, “Mal mülk yeniden yapılır yeter ki
vatanımız kurtulsun” diyebilmişti. Belki de bu cümlesi ile Mustafa

Kemal’in dikkatini çekmiştir. Kim bilebilir ki?
Ülkenin ‘çağdaşlık’ simgesi
Beyaz Köşk dönemlerinde çevre tarafından övülerek bahsedilen
Latife Hanım, ne olmuştu da Mustafa Kemal Atatürk ile evlendikten
sonra “şımarık, aksi, kendini bilmez” diye sıfatlandırılmıştı? Sanırım
bunun cevabı “tarih, geçtiği zamanda değerlendirilmelidir”
klişesiyle açıklayabiliriz. Erkeklerle oturan, sohbet eden, eşine
ismiyle hitap eden, onunla seyahatlere çıkarak halkı kucaklayan,
topluma örnek olmak adına Avrupai giyim tarzının üzerine
belli belirsiz bir baş örtüsü örten, özgüveni yüksek bir kadının
-günümüz şartlarında düşünüldüğünde garip gelse de- o dönem
insanları tarafından hoş karşılanmaması doğal olabilir.
Yüz yıllarca geri kalmış bir ülkenin belki isteyerek belki biraz
Mustafa Kemal Atatürk’ün de ön ayak olması ile “çağdaşlık”
simgesi vizyonunu gerek ülkemizde gerekse dünya çapında
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başarıyla taşıdığı ise tartışılamaz. Dünya’nın merakla izlediği,
bu yeni kurulan ülkenin gelecekte nasıl olacağını ve olması
gerektiğini dünyaya göstermiştir. Başka bir deyişle Mustafa Kemal
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini ve Türk kadınının
olması gerektiği noktayı hem vatandaşlarına hem de dünyaya
Latife Hanım ile kanıtlamıştır.
Ticaretin merkezi olan İzmir’den o yıllarda küçük bir köy olan
Ankara’ya geldiği ilk zamanlarda zorlanmışsa da kısa sürede bu
hayata alışarak, diğer mebusların (milletvekili) eşleriyle görüşmeler
ayarlamış ve onlara “örnek olma” yolunda da ilerlemiştir. Mustafa
Kemal Atatürk ile yaptığı yurt gezilerinde de kadınlarla ayrıca
görüşmüş, akşam sohbetlerinin kadın erkek beraber yapılması için
Mustafa Kemal’e destek vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin “ilk First
Lady’si” Latife Hanım, sadece vitrin görevi üstlenmemiştir. Meclis’e
girerek görüşmeleri izleyen ilk kadın olmasının yanı sıra, Mustafa
Kemal Atatürk’ün sekreterliğini de üstlenmiş, yazışmalarını yapar,
işlerini takip eder olmuştur.
Asıl ilginç olan ise, sadece erkeklerin oy kullanabildiği ve aday
olabildiği Haziran seçimlerinde Latife Hanım aday olamamasına
rağmen Konya’dan 39 oy almıştı.
Bunun dışında ülkemizde kadın hareketlerini desteklemiş,
demeçler ve konferanslar vermiş, Türk kadınının hakları ve eşitliği

için birçok alanda savaşmıştır. Hatta kadın hakları konusunda
uluslararası basına açıklamalarda bulunmuş, Türk kadınının olması
gerektiği yeri ve bununla ilgili yapılan çalışmaları açıklamıştır.
Başka bir deyişle, iki buçuk yıla yakın süren evliliklerinde Türk
kadını ve O’nun hakları için çalışmış, çabalamış ve Mustafa Kemal
Atatürk’ün yol arkadaşı olmuştur.
Latife Hanım’ın Atatürk’e olan “Sessizlik sözü”
Evliliklerinin bitmesi hakkında ise birçok dedikodu var diyebiliriz.
Bunun sebebi ise devlet arşivlerindeki mektupların ve diğer
belgelerin ne yazık ki tam anlamıyla açıklanmaması. Bu sır perdesi,
evliliklerine şahit olmuş birkaç kişinin kendi yorumlarını da
katarak anlattıklarıyla biraz olsun aralanmış olsa da devlet arşivleri
açılıncaya kadar gizemini sürdürecek.
Evlilikleri ne sebeple bitmiş olursa olsun, Latife Hanım -1975
yılında 75 yaşında vefat edene dek- hem kendisine hem de
Mustafa Kemal Atatürk’e ait evlilik yüzüklerini saklayacak kadar
aşık, boşanırken Mustafa Kemal Atatürk’e vermiş olduğu “sessizlik
sözünü” tutarak yıllar boyunca kapısını çalan yerel ve yabancı
basını çevirecek kadar onurlu bir kadın olduğu da kesin…
Başka bir değişle; Latife Hanım, Atamızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
tarihinde bir dipnot olmaktan çok daha fazlasını hak etmektedir. 
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TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
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69948367
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Bakanlıklar Şb.

0083032-3

IBAN: TR57 0004 6001 5388 8000 0830 32

2- Kredi Kartı Talimatı ile;
Aşağıda işaretlemiş olduğum ödemelerin, aksine talimat vermediğim sürece belirtmiş olduğum kredi kartı
hesabımdan Derneğimiz hesabına alacak kaydedilmesini rica ederim.
………………………………………………………………..........................................................................................
Üye No
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Banka Adı: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Son Kullanma Tarihi ve Güvenlik Kodu:

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

Geçmiş yıllara ait birikmiş aidatlarımı (

.........

TL)

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

.........

TL)

Bir defada tahsil edilmesini istiyorum.
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Diğer yıllar Aidatlarımı;
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İmza:

3 - www.kolej.org sayfamızdaki online işlem merkezinden.
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

TEOG Şampiyonu
Kardeşler TED
Ailesine Katıldı
Muş’un Varto ilçesinden katıldığı Temel Eğitimden
Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavında Türkiye
Şampiyonu olan Eda Beytaş ve aynı sınavın geçen yılki
şampiyonlarından ablası Ezgi Beytaş, artık öğrenimlerini
TED’de sürdürecek. Vartolu Beytaş kardeşler, 2017-2018 eğitimöğretim yılında TED İstanbul Kolejinin öğrencileri oldular.
Yaz tatili süresince TED Üniversitesi bünyesindeki İngilizce Dil
Okulu’nda kendilerine özel hızlandırılmış İngilizce programına
katılan öğrencilerimiz, üniversite eğitimlerinin sonuna kadar
Tam Eğitim Bursu sistemine dahil oldular.

“Cambridge Secondary
Stage 1” Kitabı Yayınlandı
Türk
Eğitim
Derneği
ve
Cambridge University Press
arasında imzalanan işbirliği
kapsamında
hazırlanan
ilk
kitap
yayınlandı.
Ortaokul
mezuniyetleri
öncesinde

“Cambridge Secondary Stage
1” İngilizce sınavına girecek
öğrencilerin kullanacağı ders
kitabında, TED İngilizce Öğretim
Programı ile Cambridge Programı
kazanımları birlikte verilmektedir.

TEDMEM Kürsü’ nün Konuğu Eğitim Ekonomisti
Eric Hanushek Oldu
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Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu
TEDMEM’in
düzenlediği,
“TEDMEM
Kürsü” etkinliği 21 Eylül 2017 tarihinde
TED Üniversitesi Çok amaçlı salonda
gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu
etkinliğe Dünyaca Ünlü Eğitim Ekonomisti
ve Stanford Üniversitesi öğretim üyesi Erik
Hanushek konuk oldu.
İki oturumda gerçekleşen etkinliğin ilk
oturumunda Erik Hanushek ‘’Beceriler ve
Ulusların Zenginliği ‘’ konulu bir sunum
yaptı. Hanushek, sunumunda eğitim
politikalarından, alternatif yaklaşımlara
birçok konuya değindi. Ülkelerin gelişme

hızlarıyla beceri düzeyleri
arasındaki ilişki hakkında
çarpıcı
açıklamalarda
bulundu. Eğitim gündeminin
son 30 yılında önemli
tartışmalara yön veren
çalışmalar
gerçekleştiren
Ünlü
Ekonomist,
sınıf
büyüklüğünün azaltılması,
öğretmen
niteliğinin
ölçülmesi,
becerilerin
ekonomideki karşılığı gibi akademik ve
politik olarak tartışılagelen konularda
gerçekleştirdiği
analizlerle
eğitim

politikalarına vurgu yaptı.
Etkinliğin ikinci oturumunda
ise ‘’Yeni Bir Başarı Hikayesi
için Beceriler’’ konulu panel
düzenlendi. Prof.Dr. Emin
Karip’in Moderatörlüğünü
üstlendiği
panelde,
Hacettepe
Üniversitesi
Öğretim
Üyesi
Prof.
Dr. Yüksel Kavak, TED
Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aslıhan
Salih ve Bloomberg TV Haber Editörü Ali
Çağatay konuşmacı olarak yer aldı.
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2017-2018 Zümre Başkanları Toplantısı Gerçekleşti
TED Okulları Okul Öncesi ve İlkokul Zümre
Başkanları toplantısı 9-10 Eylül 2017 tarihleri
arasında TED Üniversitesi Yerleşkesinde

gerçekleştirildi. Toplantıda alanları ile ilgili
eğitimler alan öğretmenler, Genel Merkez
Eğitim Danışmanlarının eşliğinde TED

Okullarındaki eğitim öğretim ortamlarını
zenginleştirme
ve
standardizasyon
çalışmalarına yönelik paylaşımlarda bulundular.

TYLE ve Access Yaz
Kampları Düzenlendi
Türk Eğitim Derneği ve ABD Ankara Büyükelçiliği’nin ortaklığıyla
yürütülmekte olan Türk Gençliği İngilizce Öğreniyor-2 (TYLE-2) ve
Access-7 Projeleri kapsamında yıl boyunca TED öğretmenlerinden
İngilizce eğitim alan devlet okulu öğrencileri Bursa Uludağ’da
düzenlenen yaz kampında bir araya geldi. Öğrenciler, Geleceğin
Yıldızları Yaz Kampı’nda hem İngilizcelerini geliştirme, hem de
eğlenceli aktivitelerle yaz tatillerini keyifli bir şekilde geçirme fırsatını
elde ettiler. 

Ankara’da 200 Öğrenciye
Karşılıksız Tam Destek Bursu!
Türk Eğitim Derneği; burs sistemi kapsamında “Tam
Destek Bursu” almakta olan mevcut öğrencilere ek olarak;
2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara’da resmi liselere
devam eden 200 dokuzuncu sınıf öğrencisine de Tam
Destek Bursu veriyor.
Burstan yararlanan öğrencilerin akademik ve psikososyal olarak takip edilmesi ve desteklenmesinin yanı
sıra; ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir spor/sanat
dalında eğitim olanağı sunulması planlanmaktadır.
Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek üzere
gerçekleştirilecek Akademik Destek Programı’na ek olarak,
öğrencilere kariyer planlarına ilişkin profesyonel rehberlik
çalışmalarından yararlanması imkânı da tanınacaktır.
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KAMPÜS

2017 MEZUNLARIMIZIN
YERLEŞTİKLERİ FAKÜLTELER

Fakülte

Öğrenci Sayısı

Mühendislik / Mimarlık

237

İktisadi ve İdari Bilimler

98

Hukuk

36

Tıp / Diş Hekimliği / Eczacılık

40

Fen – Edebiyat

29

Eğitim

2

Diğer Fakülteler

17

Toplam

459

2017 yılında öğrencilerimizin %21’i devlet üniversitelerine, %33’ü vakıf üniversitelerinin burslu bölümlerine
yerleşmiş; %17’si 1. tercihine ve %60’ı ilk 3 tercihine yerleşmiştir. Ayrıca, sınava girmeyen ve/veya tercih
bildirmeyen 30 öğrenci yurt dışında seçkin üniversitelerden kabul almıştır.

2017 MEZUNLARIMIZIN YERLEŞTİRİLDİKLERİ ÜNİVERSİTELER
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Üniversite

Öğrenci Sayısı

Üniversite

Öğrenci Sayısı

BOĞAZİÇİ Ü.

5

TED Ü.

42

ODTÜ

38

BİLKENT Ü.

162

HACETTEPE Ü.

7

BAŞKENT Ü.

52

ANKARA Ü.

8

TOBB ETÜ.

31

GAZİ Ü.

9

KOÇ Ü.

13

MİMAR SİNAN G.S.Ü.

2

SABANCI Ü.

11

İSTANBUL TEKNİK Ü.

7

BAHÇEŞEHİR Ü.

6

İSTANBUL Ü.

3

YEDİTEPE Ü.

3

DOKUZ EYLÜL Ü.

1

Diğer Devlet ve Vakıf Üniversiteleri

53

İSTANBUL BİLGİ Ü.

6

TOPLAM

459
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2017-2018 Eğitim Ve Öğretim Yılı Heyecanla Başladı
TED Ankara Koleji’nde 2017-2018 eğitim ve
öğretim yılı 11 Eylül 2017 Pazartesi günü
başladı. Okullarımızda gerçekleştirilen
açılış törenlerinde Okul Müdürlerimiz,
öğrenci ve velilerimize seslenerek
okulumuzun Mustafa Kemal Atatürk’ün
ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda
çağdaş, laik, bilim ve teknolojiyi kullanan,
özgüveni yüksek, bilgi ve donanımı tam,
özgür bireyler yetiştirmeye devam ettiğini
ifade ederek yeni eğitim ve öğretim yılının
başarılı ve huzurlu geçmesini dilediler.
Törenlerin sonunda öğrencilerimiz, Kolej
Marşı’nı coşkuyla söyleyerek dönemin ilk
dersi için sınıflarında yerlerini aldılar.

Balkan Coğrafya Olimpiyatları’ndan
İki Gümüş Madalyayla Döndük
Slovenya’nın Ruse kentinde
25 Haziran-1 Temmuz 2017
tarihleri arasında düzenlenen
3.
Balkan
Coğrafya
Olimpiyatları (BIGEO-2017)’ye
Türk Coğrafya Kurumu'nun
oluşturduğu 12-15 yaş milli
takım kategorisinde katılan
TED Ankara Koleji Vakfı
Özel Lisesi öğrencileri Barış

Akıncıoğlu, Mete Hergül,
Ural Can Şahin, Kerem Erdal,
Coğrafya Öğretmeni Mustafa
Yavuzer
rehberliğinde
ülkemizi temsil ettiler.
Yazılı test, multimedia ve
arazi çalışmalarından oluşan
sürecin sonucunda Mete
Hergül ve Barış Akıncıoğlu
"Gümüş Madalya" kazandı.

Kodu Cup 2017 Yarışmasında
Üçüncülük Kupası Bizim

Microsoft ve Finansbank işbirliğince yürütülen "Minik Parmaklar
Geleceği Programlıyor" projesi kapsamında 12 Eylül 2017 tarihinde
İstanbul'da, öğrencilerin 3 boyutlu oyun programlama, problem
çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirme
imkânı bulduğu “KODU CUP 2017” yarışması düzenlendi.
Türkiye genelinde 150 takımın katıldığı "Yeni Nesil Turizm"
konulu yarışmada TED Ankara Koleji Vakfı Özel Ortakokulu 5. sınıf
öğrencileri Can Erden, Bora Öncü ve Batu Tezcan’dan oluşan
"TED Code Land" takımı, bilişim teknolojileri dersi öğretmeni
Elif Yonca Kılıç rehberliğinde oyun geliştirme aracını kullanarak
programladıkları "Tasarlıyorum, Kodluyorum, Ülkemi Geziyorum"
isimli bilgisayar oyunu ile 8-11 yaş kategorisinde Türkiye 3.sü oldu.
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TEDÜ
TEDÜ BAHAR ŞENLİĞİ’NDE
UNUTULMAZ ANLAR YAŞANDI
26-27 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenen TEDÜ Bahar
Şenliği’nin ilk gününde, Çim Amfi’de açık hava sineması
kurularak “Her Şey Güzel Olacak” filminin gösterimi
gerçekleştirildi. TEDÜ Ailesi, şenliğin ikinci günü Çim Amfi’de
düzenlenen Pamela konseri ile de unutulmaz bir akşam yaşadı.

TEDÜ, KURU FASÜLYE GÜNÜ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin geleneksel olarak
düzenlediği ''Kuru Fasulye Günü'' etkinliği 4 Haziran 2017
tarihinde TED Üniversitesinde gerçekleşti. Sahneyi öncelikle
geçen yıl Ankara Kolejinden mezun olan ''B8'' grubu aldı.
Sonrasında ise Mezunlar Korosu, ardından Ankara Koleji
mezunlarının da bulunduğu Grup Fadiyez sahne alarak akapella
olarak seslendirdiği şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı. Çeşitli

standların kurulduğu, ödül oyunlarının oynandığı etkinlikte,
sahneye son olarak Antipass çıktı. Uğur Ersoy'79, Hakan Ertek'81,
Alper Perçinel'82 TED Ereğli Koleji, Murat Bağcıoğlu'62 dönemi
ilkokul mezunu ve Rauf Arısoy birbirinden güzel şarkılar
söyleyerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gösterinin
sürprizi Erhan Yalçın'79, İlhan Yalçın'73 ve Elif Soral Yalçın'84 'ın
sahneye çıkarak grup ile şarkılar seslendirmesi oldu.

TEDÜ FUTBOL TAKIMI, TARİHİNİN İLK
MAÇINI GALİBİYETLE TAÇLANDIRDI
TED Üniversitesi Futbol Takımı, TOBB ETÜ ile TED Ankara Koleji
Stadyumu’nda gerçekleşen dostluk karşılaşmasında, tarihinin ilk
maçını 4-1’lik galibiyet ile taçlandırdı. Maçın ardından sporcular,
TEDÜ Futbol Takımı formasını TED Genel Başkanı Selçuk
Pehlivanoğlu’na hediye etti.

TEDU SUMMER ACADEMY
İLK MEZUNLARINI VERDİ
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Lise öğrencilerinin kendilerine uygun
akademik alanları seçmelerinde yol
gösterme amacı taşıyan ve bu yıl
ilk defa düzenlenen TEDU Summer
Academy programı, 3-9 Temmuz
2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Çeşitli spor aktivitelerini de içeren
program boyunca, Ankara, İstanbul,
Eskişehir, Antalya, Bodrum, Zonguldak
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
gelen öğrenciler, TED Üniversitesi
öğretim üyeleri ile pek çok farklı
bilimsel konuyu eğlenerek ve
uygulayarak öğrendiler. Öğrenciler
ayrıca, mimarlık, mühendislik, eğitim

bilimleri, iktisadi ve sosyal bilimler gibi
pek çok farklı alanı yakından tanıma
fırsatı da buldu. Program sonunda
katılımcılar, Rektör Vekilimiz Prof. Dr.
Belgin Ayvaşık’ın elinden sertifikalarını
alırken önümüzdeki yıl tekrar
katılmak üzere programı heyecanla
bekleyeceklerini söylediler.

ANTASYON
EN YENİ TEDÜ’LÜLER, TEDÜ ORY
GÜNLERİ’NDE BİR ARAYA GELDİ
11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında
TEDÜ Oryantasyon Günleri
gerçekleştirildi. Oryantasyon
Heyet
Mütevelli
Günleri,
ğlu
vano
Pehli
k
Selçu
Başkanımız
H.
Dr.
Prof.
miz
Vekili
ve Rektör
arıyla
şmal
konu
şık’ın
Belgin Ayva
başladı. Oryantasyon Günleri
kapsamında gerçekleştirilen
Öncüleri’nde
Kariyer
soft Türkiye
Micro
ız,
konuklarım
mcısı Sayın
Yardı
ür
Genel Müd
Gelecek
ve
Erkan
Levent
nden
tüsü’
Ensti
arı
Araştırmal
oldu.
nbay
Dola
un
Sayın Coşk
on
ntasy
Orya
,
rimiz
Öğrencile
an
kurul
nca
boyu
Günleri

topluluk stantlarını ziyaret
ederek ilgi duydukları alanlarda
kendilerini geliştirebilmelerine
olanak sağlayan sosyal aktivite
imkanlarını tanıma; aldıkları
öğretim
derslerle
çeşitli
iz ve
rsitem
Ünive
,
üyelerimiz
ında
hakk
tları
haya
akademik
rilen
kleşti
gerçe
e;
bilgi edinm
ise
larla
oyun
ve
likler
çeşitli etkin
vakit
i
keyifl
arak
tanış
e
birbirleriyl
geçirme fırsatı buldu.
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“HARİTA VE PLANLARLA ANKARA
BAYKAN GÜNAY BELGELİĞİ” İSİMLİ
SERGİ ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞTU
TED Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi Şehir ve Bölge
Planlama Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Baykan Günay’ın
“Harita ve Planlarla Ankara
Baykan Günay Belgeliği”
isimli sergisi, 28 Haziran
2017 tarihinde Fatma Semih
Akbil Fuaye Alanı’nda açıldı.
Sergi, açılış kokteylinin
ardından Baykan Günay’ın
sunumuyla devam etti.
İlginin yoğun olduğu

“Harita ve Planlarla Ankara
Baykan Günay Belgeliği”
isimli sergi, 5 Temmuz
2017
tarihine
kadar
ziyaretçileriyle buluştu.

TEDÜ’DE TANITIM GÜNLERİ’NE BÜYÜK İLGİ

11 Temmuz – 26 Temmuz 2017 tarihleri arasında Kampüsümüzde
gerçekleştirilen TEDÜ Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı
kapsamında; Ankara’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden Üniversitemizi
ziyarete gelen ve tercih danışmanlığı hizmeti almak isteyen aday
öğrenci ve veliler, kampüsümüzün Çim Amfisi’nde kurulan stantlarda
fakülte ve programlar hakkında hocalarımızdan detaylı bilgi
alırken, tanıtım ekibimizle kampüs turlarına çıkarak Üniversitemizi
öğrencilerimizden dinleme ve yakından tanıma fırsatı buldu. “Bonus
Hoca” olarak tanınan Süleyman Beledioğlu ve İsmail Yolcu ise tercih
danışmanlığı almak isteyen ziyaretçilerimizden oldukça yoğun ilgi
gördü. TEDÜ Tanıtım Günleri ve Tercih Danışmanlığı döneminin final
gününde ise Tanıtım Ekibimiz, Genel Sekreter Vekilimiz Mualla Çelik
Hıdıroğlu ve Öğrenci Dekanımız Pınar Baloş’un katılımıyla pasta kesti.
Özverili çalışmalarıyla Üniversitemizi en güzel şekilde temsil eden
TEDÜ Tanıtım Ekibimize tekrar teşekkür ederiz.

TEDÜ MEZUNLAR DERNEĞİNDE
SEÇİM HEYECANI YAŞANDI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMÜZ
MEKSİKA 16. DÜNYA SU KONGRESİ’NDE

TEDÜ Mezunlar Derneğinin 1.
Olağan Genel Kurulu düzenlendi.
Genel Kurul öncesinde verilen
kokteylde, kurucu üyeler ile
yeni üyeler birbirleriyle tanışma
ve sohbet etme imkanı
buldu. Genel Kurul'un açılış
konuşmasını Kurucu Başkan
Çağrım Koçer yaptı. Çağrım
Koçer'in konuşmasının ardından
İstiklal Marşı ve saygı duruşunda
bulunuldu. Divan Kurulu için
öneri dilekçesi gereğince, Cengiz

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melih
Çalamak'ın bölüm lisans öğrencileri Aslı Kobal, Gizem Bilgin
ve Halit Demirkapu ile birlikte yürüttüğü "Kemirici Hayvanların
Toprak Dolgu Barajların Sızma Davranışı Üzerindeki Etkileri" başlıklı
lisans araştırma projesinin bulguları, bu yıl Cancun Meksika'da
düzenlenen 16. Dünya Su Kongresi'nde bir poster ile sunuldu.

Bıçakcıoğlu oy birliğiyle Divan
Başkanlığı’na seçilirken TEDÜ
Mezunlar Derneğinin seçilen
Yönetim Kurulu’nun Başkanlık
görevini ise Batuhan Önder
üstlendi.

TEDÜ’DE MEZUNİYET COŞKUSU
1 Temmuz 2017 tarihinde TEDÜ’de mezuniyet heyecanı
yaşandı. TEDÜ 2016 – 2017 Akademik Yılı Mezuniyet
Töreni, üniversitemizin Çim Amfisi’nde gerçekleştirildi.
Tören öncesinde gerçekleştirilen kokteylde keyifli anlar
yaşanırken, sonrasında öğrencilerimizle toplu fotoğraf
çekimi yapıldı. Saatin 19.00’u göstermesiyle birlikte başlayan
törende, mezunlarımızın Atatürk posterleriyle konukları
selamlaması büyük ilgiyle karşılandı. Tören, Mütevelli Heyet
Başkanımız S. Selçuk Pehlivanoğlu, Eski Rektörümüz Prof.

Dr. Murat Tarımcılar ve Üniversite Birincimiz Melih Artar’ın
konuşmasıyla devam etti. Dereceye giren öğrencilerimize
Mütevelli Heyet Başkanımız S. Selçuk Pehlivanoğlu ve
Eski Rektörümüz Prof. Dr. Murat Tarımcılar hediyelerini
takdim etti. Akademik eğitimlerini başarıyla tamamlayan
lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz, hocalarının elinden
diplomalarını alarak yeni yaşamlarına “merhaba” dedi.
Büyük bir heyecan ve coşkunun yaşandığı tören, gecenin
ilerleyen saatlerinde kep atma töreni ile son buldu.
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BİZİMLE

SAHAYA ÇIKMAYA

HAZIR MISINIZ?
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KOLEJLİ İŞADAMLARI DERNEĞİ

Barış Öney'80

Fikret Özgümüş'86, Ali Dalbay'69, Mehmet Ali Ertuğrul'83

Ahmet Büyükhanlı'83

Yerli Araç Üretiminde Teknolojik
Altyapı Geleceğe Hazır
Kolejli İş Adamları Derneği (KİD), her ay geleneksel
olarak gerçekleştirdikleri İstanbul buluşmasında
Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan
Acar’ı ağırladı.
KİD İstanbul Komite Başkanı Barış Öney’in
açılış konuşması ile başlayan organizasyon
KİD Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Çınar’ın
sunumu ile devam etti. Çınar, konuşmasında
Kolejli İş Adamları Derneği’nin faaliyet
alanlarına ve kuruluş amaçlarına değinirken
Türkiye ekonomisine kattıkları faydadan da
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Şeniz Yorcan'83

bahsetti. Ayrıca Ankara Esenboğa Havaalanı’nın
uluslararası uçuşları hakkında bulundukları
girişimlerden sonuç alamadıkları vurgulayan
Çınar, “Bu konudaki çalışmalarımız tüm hızı ile
devam edecek. Ankara’nın Global iş dünyasını
yakından ilgilendiren konumunun böyle bir
olanağının olmaması ön görülebilir değil. Bu
konuyu en yakın zamanda sonuçlandırmayı
planlıyoruz” dedi. KİD Başkanı M. Hakan Çınar
konuşmasının ardından sözü Doğuş Otomotiv
Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar’a bıraktı. 

Kİ D Yönetim Kurulu

KOLEJLİLER EYLÜL2017

Zeynep Yaratan'85

Murat Aka'93

Aclan Acar'73

Ayşe Tuğra Yazar'84

Şeref Topkaya'84

Hakan Çınar'78

Uğur Boz'82

İlknur Seven'80

71

Başka,
başka türlü

Arı, has

Medeniyet

Tırmık

Ötekilerden
önce gelen

Genellikle,
çoğu kez,
çoğun

Zarara uğrama

tehlikesi

Şaşma sözü

Konik sıvı
aktarma
aracı

4

Kongo
Demokratik
Cumhuriyeti'
nin başkenti

Konuşması
çok iyi
anlaşılmayan

Önemsiz,
çok az
Hatay' da bir
ırmak

12

Arkadaş, dost

17

İşleyim, uran

Dünya'nın, yö-

Susuz
pişirilmiş et

rüngede dolanım süresi

5

Türkiye'nin

15

Mutlak, kati

Asya kıtasında

bulunan
toprağı

Lezzet

14

Tek hücreli
Demiryolu
bir canlı
taşıtı, katar,
İri
dişli bir
şimendifer
törpü

'Hercai ...'
(Bir çiçek)

20

Harç sıvama
aracı

Fransa' da
bir nehir

Mizaç, huy

8

10

Raketle
oynanan bir
oyun
Bir tür cila

7

Sporda kural
dışı hareket

Tasarlanan
düzen

Sodyum' un
simgesi

Ötücü bir
kuş

'.. oturma'(Uy-

gun gelme)

28,35 gramlık
birim

Başlangıç

Aykırılık ol-

Fizikte
salınım

mama durumu

1

16

Su yolu, açık
oluk

18

Bir yere
sürekli gelen

9

Hamur
yaprağı

Subaylarda
rütbeyi gösteren parça,
omuzluk

Nakış ipliği
yumağı

Bir torna
aleti
Erdemleri
bakımından
çok büyük

11

Alışveriş
belgesi

Büyük erkek
kardeş

Aynı işi yapan esnafın
bölümü
Etli bir bamya
yemeği

Rastlantı ile
olan nitelik,
araz

Sanat ve
bilim eserlerinin sergilendiği yapı

Aşırı sevgi,
amor

Üç deniz
millik ölçü

Bir bağlaç

6

Kadın rakip

Molibden' in
simgesi

En büyük
gölümüz

İlgiyi kesme

19

Naz, cilve

2

Slovenya' nın
ülke kodu

Güney Amerika'da büyük
bir şelale

Becerikli,
mahir

13

Ateşten arta
kalan
Darmstadtiyum simgesi

3

65 cm. lik
eski uzunluk
ölçüsü
Sanatta
güzeli en
üstün sayan

Bellek yitimi
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ANAHTAR
KELİME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

KARE BULMACA
1

SOLDAN SAĞA
1. Çocuk oyunlarında, önceden kararlaştırılmış yere
ulaşıldığında söylenen söz - Volkanik tüf 2. Tropikal
bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli
esen rüzgâr - Bir peygamber 3. Eski Mısır' da güneş
tanrısı - Çabuk eriyip dağılan 4. Hızlı, çabuk - Veri,
done 5. Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at
arabası - Kısa ömürlü küçük bitkiler 6. Kenya' nın
İnternet kodu - Dirlik, rahat 7. Eski dilde uluslar 8.
Bir şeyin niteliklerini övme - Eksiksiz 9. Türkiye' nin
İnternet alan adı - Piston 10. Rus Kazakların
başbuğuna verilen unvan - Kısaca 'Türk Lirası' 11.
Kuzey Afrika' da bir ülke - Parlak renkleri olan, iri
gövdeli bir papağan 12. Taklit
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Büyük delikli kalbur - Genellikle tek parçalı kadın
giyeceği 2. Gerçekleşme olasılığı bulunan - Arka, geri
3. Bizmut' un simgesi - Din bilginleri - Gösteriş, çalım
4. Öncesiz - Güven, emniyet 5. Geç olmayan Gelişmemiş, cılız bitki - Kaygı, endişe 6. Belli bir süre
için, geçici olarak 7. Letonya' nın başkenti - Duyuru Dünya' nın uydusu 8. Birçok organik maddeyi
eritmekte kullanılan uçucu bir sıvı - Yer altı treni 9.
Güzel sanatların herhangi bir dalında eser veren
kimse, artist - Toplumsal bir birlik, boy

E F S
Ş E #
A # E

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

YAPBOZ BULMACA

SUDOKU

Verilen ipucunu kullanarak parçaları doğru yerlerine koyunuz.

Boş karelere 1' den 9' a kadar olan rakamları
yerleştirin. Her satır, her kolon ve 3x3' lük
bölümde her bir rakam bir kez kullanılabilir.

İ D E # R G E # İ
# A R İ N # B E L
A M E Z # T A T A
# N E A H İ Y Ö R
D E # F E N O D #
A K A E K # N E B
A N E # İ S E F S
L A T E M E Ş E #
G Z O T # M A # E
# İ L N A Z N E #
İ R # T A B A N D
K E C İ # E # E S

2
7
3
4 7
9
6

7
1
4
3 6 5

3

5
6
2 1
8
9 2 6
4
5
8
6
9
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Selim İlkin'58

Hatice Ö.Tekelioğlu Barışta'60

Dilek Akadlı Dinler'61

Nami Çağan'65

1958 mezunlarımızdan
Selim İlkin'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan
Hatice Örcün Tekelioğlu Barışta'yı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1961 mezunlarımızdan
Dilek Akadlı Dinler'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1965 mezunlarımızdan
Nami Çağan'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Cihat Küçükhüseyin'65

Münür Korhan Berkasal'67

İbrahim Hızal'75

1965 mezunlarımızdan
Cihat Küçükhüseyin'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1967 mezunlarımızdan
Münür Korhan Berkasal'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1975 mezunlarımızdan
İbrahim Hızal'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1979 mezunlarımızdan
Tunca Gülen'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ahmet Akın'81

Murat Bağlarlıoğlu'82

Akın Akman'84

Levent Öztürk'92

1981 mezunlarımızdan
Ahmet Akın'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1982 mezunlarımızdan
Murat Bağlarlıoğlu'nu kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine
başsağlığı dileriz.

1984 mezunlarımızdan
Akın Akman'ı kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

1992 mezunlarımızdan
Levent Öztürk'ü kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Tunca Gülen'79

89

75
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PEŞiN

%5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

7 Renk Sigorta Aracılık Hiz.Ltd.Şti.
Birlik Mah. 436.Cad. No:14/3 Çankaya / Ankara
T. 0312 490 13 15-16 F. 0312 490 99 22
www.7renksigorta.com

%25
%15

Biletlerde

%20 Tatil Otelleri%2
%5 Vize%40

Otellerde

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

Besek Bilişim Elektronik Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Güzeltepe Mh. Ahmet Mithat Efendi Sk. No:40/5 Çankaya / Ankara
T. 0542 453 81 64 F. 0312 425 38 22
www.besek.net / bekirkoksal@besek.net

Konaklama

%40
%15

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

%30

Denge Tıp Laboratuarı ve Tıbbi Görüntüleme Merk.
Alaçam Sk. No:1/5-28 Çankaya / Ankara
T. 0312 468 70 45 F. 0312 466 91 82
www.dengetip.com

%10

Diyet Kapımda
Mustaf Kemal Mah. 2141.Cad. No:33/6 Çankaya / Ankara
T. 0312 219 53 10
bilgi@diyetkapimda.com ankara@diyetkapimda.com
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Antique Roman Palace
Oba Mah. Atatürk Cad. No:31 Alanya/Antalya
T. 0242 255 57 80
www.antiqueromanpalace.com

%8

%50
Best Otel Turizm A.Ş.
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 08 80 - 444 BEST F. 0312 467 08 85
www.besthotel.com.tr

Temmuz Ağustos
Aylarında
Diğer Aylarda

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

%5
%3

Ekipmanda
Elmas Uçlarda
Armador Danışmanlık Mak. Ltd.Şti.
Esat Cad. No:35/5 06660 Çankaya / Ankara
T. 0312 424 04 09 F. 0312 424 04 10
www.armador.com.tr

Bach-çe Sanat Atölyesi
Koru Mah. 2562.Sok. Azatbey Sit. No:35 Çayyolu / Ankara
T. 0312 236 77 17
www.bahcesanat.com

Bilişim ve Danışmanlık
Hizmetlerinde
%20 İndirim

Teras Restoran

An Kurye Kargo Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.
Sağlık Sok. No:31 Sıhhıye / Ankara
T. 0312 230 09 26 - 0850 495 00 26 F. 0312 230 09 38
www.ankurye.com

%10

Nakitte
Kredi Kartı
Aka Diyet
Bağdat Cad. Işıldar Apt. Kat1 No:250/25 İstanbul
T. 0216 411 85 13
www.akadiyet.com

%10

%10
Aliye Wedding
Filistin Cad. No:6/2 GOP / Ankara
T. 0312 437 20 70-16 F. 0312 490 99 22
www.aliye.com.tr

%10
%15

%30

Denge Tıp Laboratuarı ve Tıbbi Görüntüleme Merk.
Cinnah Cad. No:38/5-23 Çankaya / Ankara
T. 0312 466 28 66 F. 0312 466 91 82
www.dengetipzayıflama.com

%10
Dr. Çağlar Çırpan Akupunktur - Tıbbi Hipnoz
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. 1436.Sok. No:1/8
Çukurambar / Ankara T. 0312 284 83 80 F. 0312 284 83 90
www.caglarcirpan.com

%10
Behzat
Güzeltepe Mh. Ahmet Mithat Efendi Sk. No:40/5 Çankaya / Ankara
T. 0542 453 81 64 F. 0312 425 38 22
www.besek.net / bekirkoksal@besek.net

%10
%5

PEŞİN

Can Stea Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti.
Rabindranath Tagore Cad. No:17/3 Yıldız / Ankara
T. 0312 439 65 06 F. 0312 439 65 07
www.canstea.com.tr

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

%20

Diamond of Bodrum Hotel
Kumbahçe Mah. Atatürk Cad. No:136 Bodrum / Muğla
T. 0252 313 84 84 F. 0252 313 84 83
www.diamondofbodrum.com.tr

%20
Dr. Yusuf Hakan Turan
Jineclinic Kadın Sağlığı Merkezi
İran Cad. No: 33/2 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 468 84 95 F. 0312 468 12 19

KOLEJLİLER EYLÜL2017
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%20
Dream Story Photography
Fotoğrafçılık Hizmetleri
Gsm. 0532 220 76 01
www.dreamstory.net

%10
Hayatın Ritmi Concept Art Center
C. Atuf Kansu Cad. Gözde Plaza No: 130/2 Balgat / Ankara
Gsm. 0535 277 01 78
hayatinritmi.cac@gmail.com

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

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

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

%20

M

Y

CM

MY

CMY

K

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

%10

%5

Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19
Beşiktaş 4.Levent / İstanbul
T. 0212 279 96 07 F. 0212 279 44 14 www.frobel.com.tr

Fora Apart Otel Datça
Ali Osman Çetiner Cad. No:11 Kumluk Plajı Datça / Muğla
T. 0252 712 48 00 F. 0252 712 05 40
www.otelfora.com

GEN-ART Kadın Sağlığı Tüp Bebek ve
Üreme Biyoteknolojisi Merkezi
Cinnah Cad. No:47/A Çankaya / Ankara
T. 0312 442 63 84 F. 0312 442 63 87 www.genart.com.tr

13:26

CY

%10

%10
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TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARINA ÖZEL
HİZMETLER
Dünya Göz Hastanesi San. Tic. A.Ş.
Tunus Cad. No:28 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 416 70 00 F. 0312 417 93 37
berna.kilic@dunyagoz.com

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

1

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel
Hizmetler

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel
Fiyatlar

Güven Hastanesi / Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü
Şimşek Sk. No:29 Kavaklıdere / Ankara
Alacaatlı Cad. No:15 Çayyolu / Ankara
T. 0312 457 25 25 www.guven.com.tr

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

%10

%40

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

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

%10

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

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

%20
İlkyaz Çiçekçilik San. Tic. Ltd. Şti.
Rabindranat Tagore Cad. No: 19/A Çankaya / Ankara
T. 0312 426 03 06 F. 0312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr

%10
Kelebek Mutfak
Turan Güneş Bulvarı No: 92/B Çankaya / Ankara
T. 0312 438 39 00 F. 0312 438 39 00
mete@metesozen.com.tr

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

Kemal İnal Sigorta Aracılık Hizmetleri
Mithat Paşa Cad. İnal İşhanı No:31/26
Kızılay / Ankara
T. 0312 433 45 00 F. 0312 433 45 00
sigorta@kemalinal.com

%5
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%20

KUPON KODU: KOLEJ

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

%20
La Vie Estetik Lazer Güzellik Merkezi
Buğday Sok. No:2/10 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 467 12 48 F. 0312 467 12 60

%10

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

%25
MTY Dizayn-Akrilik Tezgah
Önder Mah. Ereğli Cad. No:107/A7-8 Siteler
Ankara T. 0312 369 02 15 F. 0312 369 79 35
www.mtydizayn.com

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

%20

Liv Hospital (Ankara - İstanbul)
Bestekar Sokak No:8 06680 Kavaklıdere
Çankaya / Ankara T. 0312 666 40 00
F. 0312 666 40 40
info@livhospital.com.tr

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

%10
%15

%15
Lokal 71
Üniversiteler Mah. Ankuva AVM No:32
Bilkent / Ankara T. 0312 266 40 71
www.lokalbilkent71.com

%10
Att Maya Sağlık ve Estatik Hiz. Med. Tic. Ltd. Şti.
Kızılırmak Mah. 1426. Cad. No:22/C Çankaya - Ankara
T. 0312 444 5 707
info@mayasante.com.tr / www.mayasante.com.tr

%10
%15

Liste Fiyatlarında

Check-Up

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

%20
MEDLAB Aile Doktorluğu Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Cad. No:13/13 Kavaklıdere Çankaya / Ankara
T. 0312 467 19 54 F. 0312 467 19 25
www.medlab.com.tr

%50

* SGK'lıya % 20 indirim

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

TTB Fiyatları Üzerinden

%50

Özel Du-Çe Fizik Tedavi ve Reh. Merkezi
Simon Bolivar Cad. Abdullah Cevdet Sok. No:9 GOP / Ankara
T. 0312 439 28 11 F. 0312 442 97 09
www.ducefiziktedavi.com
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%20

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

%10
OFMAT Teknoloji ve Bilgisayar Hiz. San. Tib. Ltd. Şti.
Meşrutiyet Cad. Hatay Sok. No:23/9-10 Kızılay / Ankara
T. 0312 418 84 00 F. 0312 418 17 11
www.ofmat.com.tr

%10
Özel Bütünsel Sağlık Polikliniği
Arjantin Cad. No:17/8 GOP / Ankara
T. 0312 467 26 26 F. 0312 467 26 44
www.butunselsaglik.com

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

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

%25
Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merk.
Rabindranath Tagore Cad. No:15/B Yıldız / Ankara
T. 0312 441 66 00 F. 0312 441 65 00
www.ankaraendomer.com

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

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

KOLEJLİLER EYLÜL2017

%15

%10

Zorunlu Sigorta
Poliçeleri Hariç
ÖZ-TUĞ Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
J.F. Kennedy Cad. No:28/47 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 427 67 32 - 0312 427 67 34 F. 0312 427 38 66
www.danismaniniz.com www.oztugsigorta.com

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

Prefi Prefabrik Yapı End. Bilişim ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Yolu 30.km Sarayköy Kazan / Ankara
T. 0312 815 49 79 F. 0312 815 49 78
www.prefi.com.tr

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

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

04 Nisan 2016'ya kadar yapılacak
rezervasyonlarda indirim oranı %45
05 Nisan 2016'dan itibaren % 25
(Sezon Başlangıç-Bitiş)
22.04.2016-31.10.2016

Turunç Hotels Premium
Turunç Merkez Mh. Cumhuriyet Cd.
No:1 Marmaris / Muğla
T. 0850 850 00 49 - 0252 476 71 51
prm.reservation@turunchotels.com.tr

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

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

S O S

%10

%20
Reve Event
Üsküp Cad. No:37/B Çankaya / Ankara
T. 0533 630 38 16

%25

%10

S.O.S. Pet Shop
İncek Bulv. 2880.Cad. No:55/F Taşpınar Mh. Gölbaşı / ANK
T. 0532 684 48 18
sospetshop@hotmail.com

%10

%25
Prof. Dr. Haldun Oğuz KBB ve Ses Hastalıkları Kliniği
Ulusoy Plaza Hekim Center 1450.Sk. No:9/59 Çukurambar
T. 0312 284 28 88
dr@haldunoguz.com www.haldunoguz.com

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL
İNDİRİMLER

PET SHOP

%8

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

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

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

%10

Pegasus Rent A Car
Birlik Mah. 441. Cad. 444.Sok. No:10/13 Çankaya / Ankara
T. 0312 468 74 35 F. 0312 468 74 37
www.pegasusrentacar.com

İçkale Turizm İnş.San.Taah. ve Tic. A.Ş.
İskele Mevkii Belek / Antalya
T. 0242 715 35 35 F. 0242 715 13 37
www.spice.com.tr

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

%10
%15

Yedek Parça
İşçilik

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

%20
Turunç Hotels Eskişehir
Büyükdere Mh. Bayraktepe Sk. No:4
Odunpazari / Eskişehir - T. 0222 233 1 222
eskisehir@turunchotels.com.tr

Turunç Hotels Resort
Turunç 48740 Marmaris / Muğla
T. 0850 850 00 48 - 0252 476 70 24
rst.reservation@turunchotels.com.tr

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

04 Nisan 2016'ya kadar yapılacak
rezervasyonlarda indirim oranı %40
05 Nisan 2016'dan itibaren % 25
(Sezon Başlangıç-Bitiş)
22.04.2016-31.10.2016

%5

Zenova Medya
Şehit Osman Avcı Mah. 1071 Malazgirt
Caddesi No:43 D Blok No:54 Etimesgut/Ankara
T. 0312 504 03 90
www.zenaovapromosyon.com
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2

3

4

5

6

Sodyum' un
simgesi

'.. oturma'(Uy-

gun gelme)

1

16

7

10

11

12

Sanat ve
bilim eserlerinin sergilendiği yapı

Molibden' in
simgesi
İlgiyi kesme

2

13

Ateşten arta
kalan

Darmstadtiyum simgesi

3

Sanatta
güzeli en
üstün sayan

9

18

Bir yere
sürekli gelen

65 cm. lik
eski uzunluk
ölçüsü

8

Subaylarda
rütbeyi gösteren parça,
omuzluk

Nakış ipliği
yumağı

Becerikli,
mahir

Bellek yitimi

1

10

Slovenya' nın
ülke kodu

Güney Amerika'da büyük
bir şelale

ANAHTAR
KELİME

Mizaç, huy

Bir bağlaç

6

En büyük
gölümüz

Naz, cilve

Harç sıvama
aracı

Aşırı sevgi,
amor

Üç deniz
millik ölçü

Kadın rakip

20

Fizikte
salınım

Bir torna
aleti

11

Alışveriş
belgesi

Başlangıç

Su yolu, açık
oluk

Rastlantı ile
olan nitelik,
araz

'Hercai ...'
(Bir çiçek)

Ötücü bir
kuş

Aykırılık ol-

Hamur
yaprağı

15

Bir tür cila

mama durumu

Erdemleri
bakımından
çok büyük

17

İşleyim, uran

Tasarlanan
düzen

28,35 gramlık
birim

Sporda kural
dışı hareket

Konuşması
çok iyi
anlaşılmayan

Önemsiz,
çok az

Raketle
oynanan bir
oyun

7

Kongo
Demokratik
Cumhuriyeti'
nin başkenti

H
V
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S İ N
N
İ
F İ Ş
M A L A
T E N İ S
A N
N A
B E C E
K U K A
A Ş K
P
B E
M O
O
K Ü L
N D A Z E
E S T E T

Hatay' da bir
ırmak

Lezzet

14

Tek hücreli
Demiryolu
bir canlı
taşıtı, katar,
şimendifer İri dişli bir
törpü

4

Mutlak, kati

Asya kıtasında

Şaşma sözü

Konik sıvı
aktarma
aracı

Susuz
pişirilmiş et

rüngede dolanım süresi

5

İ
E
L I K
K
S
K E
T E R
A B İ
T A
P L
S
A
A R K
K A
A K İ
S L
U
E
Z İ
Genellikle,
çoğu kez,
çoğun
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15
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17

18
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20
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ÇİKOLATANIN LEZZETİNE
EŞSİZ BİR ANLAM KATTIK
TED ÇİKOLATA

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

0 312 489 85 90

www.tedisletme.com.tr
tedcikolata@ted.org.tr

