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Sevgili Kolejliler,

Uzun bir aranın ardından tekrar merhaba! Yaz aylarını 
karşılamaya hazırladığımız bu günlerde Derneğimizde oldukça 
hareketli bir süreç yaşanıyor. Geleneksel Mezunlar Balosu ve 
Geleneksel Kuru Fasulye Günü’nün heyecanı şimdiden tüm 
mezunlarımızı sardı. Her sene olduğu gibi bu sene de eğlenceli 
ve keyifli bir organizasyon geçirmeniz için tüm Yönetimimiz, 
ilgili Komisyonlarımız büyük bir çaba sarf etmekte… Dönemi 
3 ve 8 ile biten tüm mezunlarımızı Kolejli dostlarıyla buluşmak 
üzere Balomuza, tüm mezunlarımızı ise yine yine yeniden bir 
araya gelmek için Kuru Fasulye Günü’ne davet ediyoruz.

Peki, Aralık sayısından itibaren neler yapıldığına 
bakacak olursak…

11 Ocak 2018, Derneğimizin 50. yılını Anıtkabir’de Ulu Önder 
Atatürk’ün huzuruna çıkarak kutladık.
13 Ocak 2018, Derneğimizin Geleneksel Kuruluş Kokteylini 50. 
yılımıza yakışır şekilde yoğun katılım ile kutladık. Bizi yalnız 
bırakmayan, destek olan mezunlarımıza bir kez daha teşekkür 
ederiz. Nice nice senelerimiz olsun.

Derneğimizin 50. yılı çerçevesinde yapılan çalışmalar 
kapsamında Kolejliler TV, ilk bölüm konuğu Fazıl Say ile yayın 
hayatına başladı. 

“İletişim” kanallarımızı efektif olarak kullanma çabasıyla emekli 
öğretmen ve mezunlarımız ile gerçekleştirdiğimiz röportajları 
sosyal medya üzerinden yayınlamaya başladık. 
Derneğimizin ilk kez bir Mezunlar Voleybol Takımı oldu. 
Takımımız, 21 Ocak 2018’de ilk maçını oynadı. Yeni sezonda da 
takımımıza desteklerimiz devam edecek.

Şubat ayını dolu dolu K-Seminerlerle geçirdik. 6 Mart 2018’de 
düzenlenen “Kararlı Kadınlar, Karar Alan Kadınlar” panelimize BM 
Nüfus Fonu Temsilcileri Azra Akın ve Songül Öden gibi birçok önemli 
isim katıldı. Cinsiyet eşitliği ve kadının toplumdaki yeri hakkında 
farkındalığını artırmak için bizler de katkıda bulunmaya çalıştık. 

K-Seminer ve K-Sohbetlerimize, Serhat Kılıç, Nevşin Mengü, 
Nergis Kumbasar, Özgür Aksuna ve Tansu Polatkan gibi birçok 
ünlü, konuşmacı olarak katıldı.

Kolej-IN’de gerçekleştirilen resim sergisiyle Kolejli sanat 
severlere ulaşmaya çalıştık.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kolej-IN’deki 
Festivali ile kutladık. 

29 Nisan 2018’de mezunlarımıza yönelik “Faaliyet ve Mali 
Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirdik. Oldukça verimli 
geçen toplantıda, Dernek ve İktisadi İşletme hakkında detaylı 
bilgilendirmede bulunduk.

Dönem Elçileri…

TED Ankara Koleji mezunları için yeni proje hayata geçti. Ulu 
Önder Atatürk’ün kurmuş olduğu okulun mezunları, büyük 
ve köklü bir ailenin bireyleri olarak güçlü iletişim demek 
“dayanışma” demek… Bu perspektifte, TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği Yönetim Kurulu ve şahsım adına hedefimiz; 
mezunlarımızla Derneğimiz arasında kuvvetli bir iletişim ağı 
kurmak. Dönem Elçileri projesi; bu ağı kurmak için tasarlanan 
önemli bir araç. Tüm mezunlarımızın katılımını bekliyoruz.

Kolejli Sevgi ve Saygılarımızla

BAŞKAN'DAN
MESAJYasemin Polat'73

Yönetim Kurulu Başkanı
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Tülay Kocatürk’92’ü biraz tanıyabilir miyiz?
1974 Ankara doğumluyum. Orta ve lise öğrenimimi TED An-
kara Koleji’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi 
İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü’nü bi-
tirdim. 1997’de İstanbul’a gelerek iş hayatına atıldım. 2004 
yılında Sihirli Annem adlı diziyle yönetmenliğe başladım. O 
tarihten beri fi lm ve dizi yönetmeni olarak kariyerime de-
vam ediyorum. 

Birçok başarılı projeye imza attınız. “Suda Balık” 
filmi ile Berlin International Filmmaker Festival of 
World Cinema’da yabancı film alanında birçok kate-
goride aday gösterildiniz ve ödül aldınız. En iyi yö-
netmen seçildiniz. Neler hissettiniz? 
Doğrusu emeğin, alın terinin karşılığını almak gibisi yok. 
Suda Balık benim ilk fi lmim.  Senaryoyu yazmaya 2012’de 
başladım. O senaryo 2016’da bir fi lme dönüştü. Dolayısıyla 
dört senelik emeğin karşılığı bu ödüller. Sadece benim için 
değil, başından beri bu fi lme emek veren herkes için. Ber-
lin’de altı dalda aday gösterildik ve iki ödül aldık. Daha sonra 
Milano’da, Olimpiyat Komitesi tarafından da desteklenen 
35. Milano FICTS FEST-Spor Filmleri Festivali’ne Türkiye’den 
davet edilen tek Türk fi lmi olduk ve yüzme üzerine yapılan 
ilk ana akım spor fi lmi olarak Mention D’Honneur madalyası 
ile ödüllendirildik. 

“İşini sevmek başarmayı 
kolaylaştırıyor”

Başarınızın sırrı nedir?
İşini sevmek başarmayı kolaylaştırıyor. Televizyon ile büyü-
müş bir kuşağın çocuğu olarak o camlı ekranın önüne geçip 
hikayelerin insanı gerçek dünyadan koparıp bambaşka yer-
lere götürmesine yani fi lm izlemeye bayılıyordum. İzlemek 
istediğim fi lmleri yapmaya karar verdim. Ancak bu durum 
söylendiği kadar kolay gerçekleşen bir şey değil. Çok çalış-
mak ve kendinden fedakârlık etmek gerekiyor. 

Bazen güldüren bazen ağlatan Yeni Gelin dizisine de 
yoğun bir ilgi var. Bu ilgiyi nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?
Coğrafi  konumumuz itibariyle hiçbir zaman sakin, kendi 
halinde bir ülke olamayacağız. Başkalarının bir senede ya-
şadığı olaylar ülkemizde bir hafta içinde cereyan edebiliyor. 
Bu da insanların üzerinde baskı kuruyor. Böyle bir ortamda 
komedi fi lmleri ve dizileri insanlara bir kaçış sağlıyor. 

Kolejliye "Suda Balık" Filmi ile 
"En İyi Yönetmen" Ödülü

İşini severek yapan ve başarı basamaklarını adım adım çıkan, TED 
Ankara Koleji mezunu Tülay Kocatürk’92, ekranların sevilen dizisi 
“Yeni Gelin”i ve diğer projelerini Kolejliler Dergisi’ne anlattı.

Tülay Kocatürk’92
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“Dizi çekmek insana pratik 
çözümler ürettiriyor”

Sinema filmi çekmeyi mi, dizi çekmeyi mi daha çok 
seviyorsunuz?
Sinema... Başlıca nedeni özen. Dizide hız ve süreklilik söz 
konusu. Her hafta 120-140 dakika arası bölüm çekmeniz 
bekleniyor sizden. Dolayısıyla her detaya hak ettiği özeni 
gösterecek vaktiniz olmuyor. İyi tarafı insanı pratik çözümler 
üretmeye itiyor. Ama sinema planlama işi. Zamanınız daha 
fazla. Senaryonun üzerine düşünecek,  sahneleri deyim ye-
rindeyse köpürtecek imkânı buluyorsunuz.

Kolej sıralarında otururken hayalinizde hangi mes-
lek vardı?
O zamanlar ressam olmak isterdim. Sanata ve sanat tarihine 
ilgim vardı. Lise son sınıfa geçtiğim yaz resim dersleri alma-
ya başladım. O zaman fark ettim ki içimden geldiği gibi de-
ğil de bir disiplin çerçevesinde resim yapmak işin büyüsünü 
kaçırıyor; bu yüzden fi kir değiştirip sinemayı seçtim.

Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınız var mı?
O kadar çok ufak tefek anekdot var ki. Hepsi de benim için 
çok kıymetli anılar. İçlerinden özellikle birini zikredemem. 

Şurası açık ki bütün ilkleri Kolej sıralarında yaşadım. Şimdi 
durduğum noktadan geriye bakınca hepsini mutlulukla ha-
tırlıyorum. 
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BİZDEN MUTLU HABERLER

En İyi Genç ve Yetenekli 
Bilim İnsanlarından Birisi
Şu an Dinar Devlet Hastanesi’nde görev yapmakta 
olan mezunumuz Kardiyoloji Uzmanı Dr. Duygu Koç-
yiğit’06, Lindau Nobel Laureate Meetings (Lindau 
Nobel Ödülü Sahipleri Toplantısı)’de bilimsel değer-
lendirme komitesi tarafından Dünya genelinde Nobel 
alma potansiyeli olan 600 en iyi genç ve yetenekli bi-
lim insanından biri olarak seçildi. 

TED Ankara Koleji mezunu Hami Aksoy’87 Dışişleri Bakanlığı Söz-
cülüğü görevine atandı. ‘87 yılında Kolejden mezun olan Aksoy, 
lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Diplomatik kariyerine AB 
Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı’nda ‘Aday Meslek Me-
muru’ olarak başlayan Aksoy, Gümülcine Başkonsolosluğu’nda, 
Stockholm Büyükelçiliği’nde, Londra Büyükelçiliği’nde de çeşitli 
kademelerde görev aldı. Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlı-
ğı’nda ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı’nda ‘Daire 
Başkanlığı’ görevlerini de yürüten Aksoy, 2015'ten bu yana Türki-
ye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

Geleceğin Haberleşme 
Sistemi İçin İki Yeni Buluş
Mezunumuz Prof.Dr. Elif Uysal Bıyıkoğlu’93’nun da için-
de yer aldığı ODTÜ’lü Bilim İnsanları, geleceğin haber-
leşme sistemi için çok önemli iki bilimsel teori geliştirdi. 
Geliştirdikleri teorinin geleceğin haberleşme sistemle-
rindeki değişime etkisine ilişkin değerlendirme yapan 
Elif Uysal Bıyıkoğlu’93, "Şu anda kullandığımız günlük 
cihazların içinde sensörler var. 2021 yılına kadar tüm bu 
cihazların hepsi 5G ile internete bağlanacak. Makine tipi 
haberleşme çok büyük önem kazanacak. Doğru zaman-
da veri almada geliştirdiğimiz sistemlerin etkisi büyük 
olacak. Böylece etkili taze veriler karşıya iletilebilecek. 
Bu iki teori ile çok daha az zaman ve enerji kullanarak 
sensörlerden güncel veri alabilmek mümkün olacak." 
ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanlığının Yeni Sözcüsü 
TED Ankara Koleji Mezunu 
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ye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.

Geleceğin Haberleşme 
Sistemi İçin İki Yeni Buluş
Mezunumuz Prof.Dr. Elif Uysal Bıyıkoğlu’93’nun da için-
de yer aldığı ODTÜ’lü Bilim İnsanları, geleceğin haber-
leşme sistemi için çok önemli iki bilimsel teori geliştirdi. 
Geliştirdikleri teorinin geleceğin haberleşme sistemle-
rindeki değişime etkisine ilişkin değerlendirme yapan 
Elif Uysal Bıyıkoğlu’93, "Şu anda kullandığımız günlük 
cihazların içinde sensörler var. 2021 yılına kadar tüm bu 
cihazların hepsi 5G ile internete bağlanacak. Makine tipi 
haberleşme çok büyük önem kazanacak. Doğru zaman-
da veri almada geliştirdiğimiz sistemlerin etkisi büyük 
olacak. Böylece etkili taze veriler karşıya iletilebilecek. 
Bu iki teori ile çok daha az zaman ve enerji kullanarak 
sensörlerden güncel veri alabilmek mümkün olacak." 
ifadelerini kullandı.
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50. Yılımızda İlk Adresimiz 
ATAMIZ

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, yarım asırlık 
geçmişinin gururunu yaşıyor. 11 Ocak 1968 yılında 
kurulan Derneğimizin 50. yılında, etkinliklerimize ilk 
olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ziya-
ret ederek başladık. 
Anıtkabir’de buluşan mezunlarımız saat 12:00’da 
düzenlenen resmi tören ile mozeleye çiçek bıraka-
rak Atamıza olan minnet ve şükranı bir kez daha dile 
getirdi. Resmi törenin ardından, TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yase-
min Polat’73, anı defterine duygu ve düşüncelerini 
yazdı. Türk Eğitim Derneği ilk Genel Başkanı İsmet 
İnönü’nün mezarını da ziyaret etmeyi unutmadık. 
Yanımızda olup bize destek veren tüm mezunlarımı-
za sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin 
Polat’73 anı defterine duygu ve 
düşüncelerini yazdı.

Kolejliler, Türk Eğitim Derneğinin kurucularından 
ve Derneğin İlk Genel Başkanı İsmet İnönü’nün 
mezarını ziyaret etmeyi de unutmadı.
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TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği 50 Yaşında

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 50. yılını coşku ile kutladı. 
Kolej- IN tesislerinde gerçekleştirilen kokteyl ile bir araya ge-
len dernek kurucuları ve mezunlar keyifl i anlar yaşadı. Dernek 
kurucularına ödüllerinin takdim edildiği gecede, Ankara Koleji 
Mezunları Derneğinin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

görevini yürüten Yasemin Polat’73, Kolejli olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Royal Band grubunun sahne aldığı or-
ganizasyon DJ performansı ile geç saatlere kadar devam etti. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen TED Ankara Koleji Mezun-
ları, Kolej bayrakları ve marşı eşliğinde hasret giderdi. 

Kolejlilerden 50. yıl dilekleri

Ahmet Hamdi Beştaş’67
Yıllar çok çabuk geçiyor. Biz mezun olalı 55 sene oldu. 
50. yıl bizim için kutlanması gereken bir yıldı. Bugünü 
en güzel şekilde kutlamaya çalışacağız. Dernek çok 
iyi bir organizasyon yaptı. Her şey çok güzel.

Ali Bozer’43
50 yıl çok çabuk geçti. 50 yıl boyunca çeşitli görev-
lerde bulundum ve Kolej ile ilgimi hiçbir zaman kes-
medim. Mezunlar Derneği, Spor Kulübü ve Vakıf’ın 
kurulmasında çok büyük rolüm oldu. 20 sene Vakıf’ın 
Başkanlığını yaptım. Daha sonra Onursal Başkanlığını 
yürüttüm. Bu 50 sene içinde bütün yaşamım Kolej ile 
birlikte geçti. Bu kadar uzun bir zamanın nasıl geçtiği-
ni anlamadım. Bütün Kolej camiası için tek temennim 
daha nice senelerin kutlanması ve ülkemizin aydınlık 
günlerinde de Kolejin müteakip yıllarını kutlamasıdır.

Müberra Karamanoğlu’82
Burada olmak çok keyifl i… Farklı dönemden mezunlarımızla bir 
arada oluyoruz, daha çok kaynaşıyoruz.  Nice 50 yıllar diliyorum. 
İnşallah torunlarımızda burada olacak. Çok güzel bir etkinlik ol-
muş. Çok keyifl i görünüyor. İyi eğleneceğimizi düşünüyorum. 
Teşekkür ederim Mezunlar Derneği.



13

BİZDEN HABERLERBİZDEN HABERLER

TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği 50 Yaşında

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği 50. yılını coşku ile kutladı. 
Kolej- IN tesislerinde gerçekleştirilen kokteyl ile bir araya ge-
len dernek kurucuları ve mezunlar keyifl i anlar yaşadı. Dernek 
kurucularına ödüllerinin takdim edildiği gecede, Ankara Koleji 
Mezunları Derneğinin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı olarak 

görevini yürüten Yasemin Polat’73, Kolejli olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Royal Band grubunun sahne aldığı or-
ganizasyon DJ performansı ile geç saatlere kadar devam etti. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen TED Ankara Koleji Mezun-
ları, Kolej bayrakları ve marşı eşliğinde hasret giderdi. 

Kolejlilerden 50. yıl dilekleri

Ahmet Hamdi Beştaş’67
Yıllar çok çabuk geçiyor. Biz mezun olalı 55 sene oldu. 
50. yıl bizim için kutlanması gereken bir yıldı. Bugünü 
en güzel şekilde kutlamaya çalışacağız. Dernek çok 
iyi bir organizasyon yaptı. Her şey çok güzel.

Ali Bozer’43
50 yıl çok çabuk geçti. 50 yıl boyunca çeşitli görev-
lerde bulundum ve Kolej ile ilgimi hiçbir zaman kes-
medim. Mezunlar Derneği, Spor Kulübü ve Vakıf’ın 
kurulmasında çok büyük rolüm oldu. 20 sene Vakıf’ın 
Başkanlığını yaptım. Daha sonra Onursal Başkanlığını 
yürüttüm. Bu 50 sene içinde bütün yaşamım Kolej ile 
birlikte geçti. Bu kadar uzun bir zamanın nasıl geçtiği-
ni anlamadım. Bütün Kolej camiası için tek temennim 
daha nice senelerin kutlanması ve ülkemizin aydınlık 
günlerinde de Kolejin müteakip yıllarını kutlamasıdır.

Müberra Karamanoğlu’82
Burada olmak çok keyifl i… Farklı dönemden mezunlarımızla bir 
arada oluyoruz, daha çok kaynaşıyoruz.  Nice 50 yıllar diliyorum. 
İnşallah torunlarımızda burada olacak. Çok güzel bir etkinlik ol-
muş. Çok keyifl i görünüyor. İyi eğleneceğimizi düşünüyorum. 
Teşekkür ederim Mezunlar Derneği.

KOLEJLİLER    MAYIS 2018

Aslıgül Akçiçek Kurul’87
Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu yıllara birlik-
te, çok güzel anılarla geldik. İnşallah bun-
dan sonra da böyle kutlamalara devam 
edeceğiz.

Eray Gürdoğan’92
Çok köklü bir kurumun 50. yılını kutluyoruz 
bugün. Ömrümüz yettiğince daha nice 
seneleri kutlamak istiyoruz. Şu an burada 
bizden önceki ve sonraki nesilleri de göre-
biliyoruz. Çok mutluyuz.

Elif Demirel’12
Hep birlikte burada toplanmak çok güzel, 
çok mutluyum.

Fakir Özlen’67
Bugünleri gördüğümüze çok seviniyorum. İnanılacak gibi değil. Çok 
gururluyum çok onurlandırıldım kapıda beni Başkan Yasemin Po-
lat’73 karşıladı. Kolejli olmak bir ayrıcalıktır.

Haşmet Kasapoğlu’79
Mezunlar Derneği bütün camia-
mızın göz bebeği. Yaklaşık 30-32 
bin mezunumuz var ve burası 
mezunlarımızın bir araya gelebil-
diği bir yuva… Bir önceki dönem 
burada gururla başkanlık yaptım. 
Tüm arkadaşlarımızla güzel şeyler 
yaptık. Daha da güzel şeyler olu-
yor, olmaya da devam edecektir. 
İyi günde kötü günde bir arada 
olabileceğimiz, iletişim kurabile-
ceğimiz, yıllar geçse de arkadaşla-
rımızdan haber alabileceğimiz, bu 
birlikteliği sağlayabilen bir dernek 
olduğu için çok özel bir yeri var 
Mezunlar Derneğinin.  Bundan 
sonra daha çok şeyler olacağına 
inanıyorum. Emeği geçen herke-
se çok teşekkür ediyorum.
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Miyase Menekşe Koca’07
Atatürk’ün kurduğu ve senelerdir var olan bir 
kurum. Daha nice mezunları olacak. Kolej, Tür-
kiye için önemli bir değer.

Mithat Melen’65
50 yılın geçmiş olması şaka 
gibi geliyor. Çok heyecanla-
nıyorum. Ben hala kendimi 
20 yaşında bir Kolejli hisse-
diyorum. Bu büyük bir keyif.  
TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği'ni bu keyifl i orga-
nizasyon için kutluyorum. 
Birbirimize bağlı olmalıyız. 
Türkiye’de artık Cumhuriye-
tin ilkelerine bağlı çok az ku-
rum kaldı. Türk Eğitim Der-
neği ve Kolej’de bunlardan 
bir tanesi, bununla iftihar 
ediyorum.

Şule Gökoğlu’80
Böyle bir okuldan mezun olduğum için her za-
man gururlandım. Ben Merkez Bankası’ndan 
emekli oldum. Kolej benim için her zaman bir 
adım oldu, anahtar oldu. İnsanın dil bilmesi kadar 
ufuk açan hiçbir şey yok. Dil ve bilgi çok önemli. 
Bizler Kolej sayesinde bu bilgileri öğrendik. Yıl-
lar önce bir makalede okumuştum, “Taşlar çok 
önemlidir, vazoya önce büyük taşları doldurur-
san çakıl taşlarına ve suya yer kalır.” Hayatta böy-
ledir işte, herkese başarılar diliyorum. 

Ahmet Tanyeloğlu’78
Çok mutluyum. Bu bizim 50. yılımız; yolun yarısında-
yız. 100’üncü yılı göremesek de 75.  yılı görürüz diye 
düşünüyorum. Yuvamızdayız, son derece mutluyum.

Melis Erol’09
Hem ilkokul birinci sınıftan itibaren Kolejli olarak hem bir 
Mezunlar Derneği üyesi olarak inanılmaz gurur duyuyorum. 
TED’in, böyle bir yapılanmasının bir parçası olmaktan çok bü-
yük gurur duyuyorum. İyi ki TED’de okudum iyi ki Kolejliyim.
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İlknur Seven’80
Mezunlar Derneği 
olarak burada eme-
ği geçen herkes 
büyük bir özveri ile 
çalışıyor. Nice yıllar 
böyle geçsin. Bütün 
mezunlarımızı hep 
bir arada tutalım, 
büyük bir camiayız 
bu şekilde devam 
ederiz inşallah.

İlayda Ece Esen’15
Bu aileye kendimi ait hissediyorum ve çok 
duygulanıyorum, her yıl bir defa da olsa 
yeniden bu duyguyu hatırlamak kendimi 
iyi hissettiriyor. Her zaman kendimi Kolejli 
hissetmeye devam ediyorum.

Orhan Köprülü’82
Ankara Koleji mezunu olmak bir ayrıcalık. An-
kara Koleji mezunu olmayanlar da ayrıcalıklı 
olduğumuzu söylüyor. Biz gerçekten büyük 
bir camiayız ve birbirimizi seviyoruz. 50. yılı-
mızda da hep birlikte olmaktan çok mutluyuz.

Zehra Odyakmaz’67
50 yıl evvel hangi heyecanı duy-
duysam, şu anda aynısını hatta 
daha fazlasını hissediyorum. 
Hayatta bütün kapılar bana Ko-
lej mezunu olduğum için açıldı. 
Bugün arkadaşlarımın emekli 
olduğu yaşta ben hala çalışıyor-
sam, hala bana gelen iş teklifl eri 
arasından seçme şansım oluyor-
sa, bu bana üniversite mezunu 
olduğum için ya da profesör 
olduğum için değil, TED Ankara 
Koleji’nin verdiği güven hissine 
ve yetiştiriliş şeklime borçluyum.

Arzu Köprülü’81
Eşim Orhan Köprülü’ye katılıyorum. TED 
Ankara Koleji mezunu olmak büyük 
mutluluk, 50. yılımızı kutluyoruz.

Asuman Akar
Uzun zamandır camianın içerisindeyim, 14 seneye yakın sosyal sorum-
luluk alanında çalışıyorum. Bugünde TED Ankara Koleji Mezunları Der-
neği’ne destek olmak için geldik.
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Nigar Ertuğrul Örünç’ 75
Çok mutluyum. Ben bu okulun her şeyi ile 
çok gurur duydum. Bu okulda yatılı oku-
dum ve aidiyet duygum çok kuvvetli.

Lara Çayan’14
50. yılımız çok mutluyuz. Çok güzel organi-
zasyonlar yapılıyor. Kaliteli insanlarla bir ara-
ya gelme imkanımız oluyor, çok mutluyuz.

Tevfik Başer’99
Bugünlere birlik beraberlik ve bütünlük içerisinde geldik. Bundan 
sonra da öyle olacağını düşünüyorum. Her şey çok güzel.

Mehmet Melik’07
Burada olmaktan çok mutluyuz. Sürekli bu tarz etkinlikler yapılıyor ve 
biz bir araya geliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Gizem Yağmur’15
Bu aileye ait olmak çok güzel ve gurur verici 
bir şey, çok mutluyum. Her yıl en azından bir 
defa bir araya gelmek çok mutlu ediyor beni.
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bir şey, çok mutluyum. Her yıl en azından bir 
defa bir araya gelmek çok mutlu ediyor beni.

KOLEJLİLER    MAYIS 2018
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Deniz Nilüfer Özme’81
Yıllardır Mezunlar Derneği için çalışıyorum ve Mezunlar Der-
neği'nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 50. 
yılımız kutlu olsun. Daha güzel günlerde buluşmak dileği ile…

Baran Asena’66
TED Ankara Koleji Mezunları Derneğinin ilk üyelerinden 
biriyim. Kuruluştan itibaren çok büyük heyecanlar yaşa-
dık. Başlangıçlar hep zor oluyor ama o zorluklara rağmen 
hiç yılmadık, çalıştık. Bizden sonra gençler geldi ve çok 
şeyler yaptılar. Şu an 50. yılı görmek bizim için çok büyük 
bir mutluluk. Daha iyilerini de göreceğimize inanıyorum.

Sermin Çeki Akakçe’88
Çok gururluyum, bunca sene gururla okulumuzun adını ta-
şıdığımız için çok mutluyuz. Ben ayrıca sosyal hizmetler ko-
mitesinde de görev yapıyorum. Tam eğitim burslu öğrenci-
lerimizle çok ilgileniyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Biz çok 
mutluyuz, bu şekilde inşallah yıllarca devam ederiz.

Ömer Ender Tonguş’71
50. yılı görmek bizim için hayaldi. Şimdi şaşkınlık içerisinde 
geldik buraya… İnşallah daha uzun seneler devam eder.

Selda Bülbül’79
Çok mutluyum, böyle köklü bir okuldan mezun olmak çok 
gurur verici. Ben de bu heyecanı içimde hissediyorum.
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Çankaya Hastanesi Bilgilendiriyor  

Çocuklardaki Kas-İskelet Sistemi ağrıları her zaman masum değildir! 

Çocuklardaki kas ve eklem ağrıları genellikle büyüme ağrısı olmakla birlikte                         

                                            istisnai durumlarda altta yatan ciddi rahatsızlıklar da olabilir. 

Op. Dr. Şenol BEKMEZ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Büyüme ağrısı;

• 3 ila 12 yaş arası çocukların yaklaşık %50’sinde görülür
• Genellikle diz ekleminin arkası, uyluk ve baldırlarda hissedilir
• Birkaç dakikadan birkaç saate kadar sürebilir 
• Geceleri ortaya çıkar
• Artmış fiziksel aktiviteyle ilişkilidir
• Ağrı tariflenen bölgede kızarıklık, şişlik veya hareket kısıtlılığı yoktur
• ağrı kesiciler ve kas germe egzersizleri ile tedavi edilir
Ancak ağrıyla birlikte;
• Ateş
• Yürürken aksama
• Eklemlerde şişlik ve kızarıklık
• Günlük normal aktivitelerde zorluk
• 
• İştahsızlık ve kilo kaybı

varsa altta yatan ciddi bir hastalığın araştırılması için 

mutlaka uzman bir hekimden destek alınmalıdır.

Bülten Sokak No:44 Kavaklıdere – Çankaya
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Selma Orçan'08, Mehmet Melik'07, Menekşe Koca'07, Hakan Atay'07, Sıla Atay'07

Işıl Arıtürk'94 Ali Dalbay'69 Fatma Ataman'77

Tuğçe Temizöz'12, Sinem Küyük'13, Elif Demirel'12, Buket Ayrancıoğlu'12Altan Doğan'79

Serhat İpek'92
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bodrumbodrumbibuyuk

Bir Eğlenceli Ege Meyhanesi

Alacaatlı Cad. Terra Sitesi No: 2/12 Çayyolu/Ankara
0 (312) 309 98 98

BURCU ALTINEL
Her Cumartesi I 21:00

DiLARA ATAÇ
Her Cuma I 21:00

Bodrum’u Ankara’ya Getirdik
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Seray Aykent'14 Orhan'82 -  Arzu Köprülü'81 Koray'89 - Meltem Eryılmaz

İnci'83-Mehmet Ali Ertuğrul'83Şeref Topkaya'84 Deniz Demiryürek'87
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Seray Aykent'14 Orhan'82 -  Arzu Köprülü'81 Koray'89 - Meltem Eryılmaz

İnci'83-Mehmet Ali Ertuğrul'83Şeref Topkaya'84 Deniz Demiryürek'87
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Bülent Alanya'78 Esra'83 (Ortaokul) - Mustafa Güleyüpoğlu İlkşen Çetintaş'83

Haşmet Kasapoğlu ‘79, Kemal Ziya Savran’78, A. Berati Arısoy ‘65, Sunullah Salırlı’80, Yasemin Polat’73, Ahmet Ertay'65, 
Tunç Necipoğlu’81, Zehra Odyakmaz’67, Kutluhan Olcay’93, Kemal Benli'65'in kızı Beril Benli, Mete İplikçi’59, Bülent 

Bağdatlı’81, Hakkı Kitapçıgil’63

Kurucularımız ve Eski Başkanlarımız
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Volkan Çağlar'03, Oluş Kibar'03, Gökhan Çağatay'04 Ekin Dericioğlu Kurt'93, Berk Ergun'95

Sezin Salor - İ. Açelya Altan'00

Şebnem Süslüay'86, Çağla Süslüay'16 Ömer Targutay'89
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Sezin Salor - İ. Açelya Altan'00

Şebnem Süslüay'86, Çağla Süslüay'16 Ömer Targutay'89
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PEKİN ÖRDEĞİ

KOLEJLİLER    MAYIS 2018

PEKİN ÖRDEĞİ
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Meltem Yalınay'84

Fatih Özevran, Ali Galip Mısırdalı'84

Uğur Tola'65, Denizhan Sungur'68

Bülent Çulhacı Sertel Seçer'00Nesrin Demirsoy'77-Çiğdem Görenel'87

İlker Ersil'90
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Meltem Yalınay'84

Fatih Özevran, Ali Galip Mısırdalı'84

Uğur Tola'65, Denizhan Sungur'68

Bülent Çulhacı Sertel Seçer'00Nesrin Demirsoy'77-Çiğdem Görenel'87
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•	 Evde	Uzman	Doktor
•	 Hemşirelik	Hizmeti
•	 Tedavi	ve	Hasta	Bakımı
•	 Radyoloji	ve	Görüntüleme
•	 Tıbbi	Girişimler
•	 Sağlık	Destek	Personeli	Hizmeti
•	 Rehabilitasyon	Hizmetleri
•	 Tıbbi	Cihaz	Hizmeti
•	 Yoğun	Bakım	Sonrası	Hizmetleri
•	 Hasta	Transfer	Hizmetleri
•	 Anne-Bebek	Bakımı

Evine Sağlık...

Evine Sağlık...

284	91	90
0312 Öğretmenler	Cadesi	Seçkin	Apt.		

No:	9/9	Çukurambar/ANKARA
ibbevdebakim@gmail.com
www.ibbevdebakim.com
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Leyla Aybüke Koç'13, Almila Başak Kumandaş'10

Akif Çetintaş'81 Ali Eray Gürdoğan'92 Gizem Yağmur'15, İlayda Ece Esen'15

Eski Başkan Erdal Arpat'62'nin 
oğlu Deniz ArpatSibel Oğuzutku'89
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Ahmet İsfendiyar'74, Aymil Doğan'74

Murat Kurul - Aslıgül Akçiçek Kurul'87
Ahmet Ateş'13, Yiğit Çakır'13, İlke Pehriz'13, Alaz Kantaş'13,  
Ege Berk Kiraz'13, Işım Ergülen, Merve Karagözoğlu'13

Devrim Gürkan'91
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Begüm Salırlı'84-Bilge Şenol

Berati Arısoy'65 

Zeynep Tuncer Kıvanç'81 - Ayda Uçul'81

Deniz Yamaç'76Osman Bahadır Özden'78 Deniz Okulaydoğan'95
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Çiğdem Özkan Eynek'80Selçuk Börekçi'89, Burak Erdör'88, Hakan İnandik'89, Öder Aytekin'91

Turan Arınç Bayazıt'04 Necdet Akdaş'91 - Yasemin Polat'73

Kerem Orhan, Merve Naz Abanozoğlu'15, Şevki Eren Işık'15, Eda Nur Abanozoğlu'15
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Yeşim Argun'78 Nurkan-Melih Zaim'81

Burak Boz'10- Tuğçe Elver

Başak Ataç'12, Oğul Başol'12, Lara Çayan'14, Gözde Yağmur Kocalmış'13, Ömer 
Ege Kapusuz'14, Ataberk Kaya'13, Lara Dinçer'14, Efe Tokdemir'09

Nilüfer Çakmaklı'12 - Barış Oruç'08 (Ortaokul) 
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BİZDEN HABERLER

Hem Hasret Hem Destek
Londra’da yaşayan TED Ankara Koleji mezunlarının geleneksel yıl-
başı buluşması 13 Ocak cumartesi günü gerçekleşti. Mezunların 
geçen yıl başlattığı bağış kampanyası için çekiliş yapılan etkinlik, 
keyifl i anlara sahne oldu. Walt Disney Londra ofi si çalışanlarının 
sponsorluğunda gerçekleşen çekilişle toplanan bağışlar Türk Eği-
tim Derneği Burslu Öğrenci Programı’na aktarıldı. En kısa sürede 
tekrar buluşmak üzere sözleşerek ayrılan mezunlar, Londra'da ya-
şayan Kolej mezunlarını etkinliklere davet etti. Londralı mezunla-
rımız, Işıl Eteş’98 ve Mahir Müderrisoğlu’98 ile irtibata geçebilirler.

TED Ankara Koleji Mezun-
ları Marmaris’te bir ara-
da… Kolej’den mezun ol-
duktan sonra Marmaris’te 
yaşamaya devam eden 
Kolejliler, 28 Ocak Pazar 
günü brunch organizas-
yonunda buluştu. Marma-
ris’te yaklaşık 70 Ankara 
Koleji mezununun yaşa-
dığını ifade eden grup her 
geçen gün daha çok kişiye 
ulaştıklarını belirtti. Kah-
valtıya, Datça’da ve Selimi-
ye’de yaşayan mezunlar 
da katılım sağladı.

Marmaris’te Yaşayan 
Kolejliler’in Brunch Key� 

İzmir’de yaşayan TED Ankara Koleji mezunları 30 
yıldır bağlarını koparmadı. 30 yıldır buluşma ge-
leneklerini devam ettiren İzmirli Kolejliler, her ay 
iki defa buluştuklarını belirtti. Mehmet Ersil’64’ün 
üstlendiği organizasyonda katılımcı sayısının her 
geçen gün arttığı bildirildi. Hem eski hem de yeni 
mezunların bir araya geldiği organizasyon keyifl i 
anlara sahne oldu.

Ankara Kolejliler 30 Yıldır 
İzmir’de Bir Arada
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“Sanat bütünleştirir, sanat iyileştirir” sloganı ile bir araya gelen 
ressam Kolejliler, Türk Eğitim Derneği Burs Fonu yararına ser-
gi açmaya devam ediyor. Farklı dönemlerden Kolejlilerin bir 
araya gelerek düzenledikleri sergi, 10 Şubat Cumartesi günü 
Kolej-IN’de gerçekleşti. 29 Ekim’de TEDÜ’de Karma sergi açarak 
Kolej tarihinde bir ilke imza atan Kolejliler, sergideki eserlerini 
satışa çıkardı. Elde edilen gelir; Türk Eğitim Derneği’nin burs 
fonuna aktarıldı. Aydan Özbalkan’83, Aysun Kavuncu’96, Erdo-
ğan Dedeoğlu’82, İpek Özen’96, Müberra Karamanoğlu’82’nun 
eserleri TED Ankara Koleji Sosyal Tesisi Kolej-IN’de sergilendi. 

Kolejli Ressamlar Kolej-In'de Sergi Açtı

80 Mezunlarında Gelenek Bozulmadı
Derneğimizin 2003 yılında düzenlediği unutulmaz sem-
bolik diploma töreni vasıtası ile birbirlerine yeniden 
kavuşan ‘80 mezunları, 15 yıldır sürdürdükleri geleneği 
bozmayarak bir yeni yılı daha Ankara’da toplanarak bir-
likte karşıladılar. Çocukluk günlerine dönen 80’lilerin ara-
sında; sık görüşenler olmakla birlikte, mezuniyetten beri 
ilk defa katılanlar da vardı. İlk günkü coşku ile kucaklaşan 
mezunların; sohbeti, anıları, coşkulu kahkahaları eksik ol-
madı. Gece boyunca DJ Berkand Deva’80, 70’li yıllardan 
günümüze kadar uzanan yerli yabancı parçalardan olu-
şan muhteşem seti ile arkadaşlarına eşlik etti. Bir dahaki 
partide daha çok Kolejliyle  birlikte olmak dileği ile…

TED Ankara Koleji Mezunlarının Kültür Buluşması
Antalya’da yaşayan Kolej mezunlarımız 
7 Şubat 2018’de bir araya geldi. Prof. Dr. 
Gül Işın’84’ün Türkiye’den kaçırılan ve 
geri dönen tarihi eserlerle ilgili sunumu-
nu ilgi ile izleyen Kolejliler, birkaç gün 
sonra da Gül Işın’84 rehberliğinde müze 
gezisi düzenledi. Sık sık bir araya gelen 
mezunlar, keyifl i anlar yaşadı.
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu El Ele

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, ‘’Kararlı Kadınlar, Karar 
Alan Kadınlar’’ paneli 6 Mart 2018 tarihinde gerçekleşti.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü için Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile el ele vererek 
çok önemli bir etkinliğe imza attı. “Kararlı Kadınlar, Karar Alan 
Kadınlar’’ konulu panel, Kolej-IN sosyal tesisinde düzenlendi. 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüleri Azra AKIN, Songül 

ÖDEN, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Program Direktörü Meltem AĞDUK, BOEING Türkiye 
Genel Müdürü mezunumuz Ayşem SARGIN’88, Türkiye’nin 
ilk ve tek yangın söndürme uçağı pilotu Burcu DİNÇER ve 
Rize’den çetin doğanın yürekli kızı Hamdu Sena BİLGİN’in 
konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Ana-
dolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. E. 
Nezih ORHON yaptı.

Yasemin Polat: "Kadın; yönlendirici, birleştirici, koruyu-
cu ve çekirdek ailenin temelidir. Kadının ilerlemesi sos-
yal adaletin şartı, kalkınmış bir toplumun tek yoludur."
Moderatör - Nezih Orhon: "Türkiye’nin kalkınması top-
lumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor."
Kolejli İş İnsanları Derneği Genel Sekteri İlknur Seven, 
Rizeli Hamdu Sena’ya burs vereceklerini açıkladı. Panel, 
Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Polat’ın konuşmacılara plaket takdim 
etmesiyle son buldu.

Songül Öden:
"Toplum birbirine görün-
mez iplerle bağlı, bir kişi 
değişirse dünya değişir."

Azra Akın:
"Özellikle 10-24 yaş arası genç-
lerde cinsel eğitim çok önem-
li. Bu eğitimin mutlaka okullar-
da kazanılması gerekiyor."

Yasemin Polat'73

Hamdu Sena Bilgin

Meltem Ağduk

Ayşem Sargın’88Burcu Dinçer
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Yasemin Polat: "Kadın; yönlendirici, birleştirici, koruyu-
cu ve çekirdek ailenin temelidir. Kadının ilerlemesi sos-
yal adaletin şartı, kalkınmış bir toplumun tek yoludur."
Moderatör - Nezih Orhon: "Türkiye’nin kalkınması top-
lumsal cinsiyet eşitliğinden geçiyor."
Kolejli İş İnsanları Derneği Genel Sekteri İlknur Seven, 
Rizeli Hamdu Sena’ya burs vereceklerini açıkladı. Panel, 
Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Polat’ın konuşmacılara plaket takdim 
etmesiyle son buldu.

Songül Öden:
"Toplum birbirine görün-
mez iplerle bağlı, bir kişi 
değişirse dünya değişir."

Azra Akın:
"Özellikle 10-24 yaş arası genç-
lerde cinsel eğitim çok önem-
li. Bu eğitimin mutlaka okullar-
da kazanılması gerekiyor."

Yasemin Polat'73

Hamdu Sena Bilgin

Meltem Ağduk

Ayşem Sargın’88Burcu Dinçer
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23 Nisan Kolej-IN Festivali

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
kapsamında Kolej-IN’de düzenlenen festival-
de 7’den 70’e herkes eğlenceye doydu. Farklı 
yaş gruplarından birçok kişinin katıldığı festi-
valde çocuklar için çeşitli oyunlar düzenlen-
di. Oyun parkurundan köpük şovuna, zumba 
dansından çocuk defi lesine kadar birçok et-
kinliğin olduğu organizasyonda oyuncak ve 
yüz boyama standları da yer aldı. Halk Enerji 
TED Ankara Kolejliler Takımı’nın da katıldığı 
festivalde basketbol oyuncuları ve çocuklar 
maç yaptı. Kolej-IN’de düzenlenen festivalde 
23 Nisan pastası kesildi. 10:30’da başlayan 
etkinlik 15:00’e kadar devam etti. Ulu Önder 
Atatürk’ün; geleceğimizin ışıkları çocukları-
mıza adadığı bu anlamlı günde, çocukları-
mızın yüzlerindeki gülümseme ile geleceğe 
umutla bakıyoruz.

De� le Kolej-IN Warrior

Ateş ve Köpük Şov
Basketbol Dans
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Mezunlar Voleybol Takımı'nın kuruluş hikâyesinden 
biraz bahseder misiniz?
Ali Bener’95 (Takım Antrenörü): 
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği yönetiminde görev 
alıyorum. Kolej’deki öğrencilik hayatım boyunca voleybol 
oynadım. Daha sonraki yaşantımda da profesyonel olarak 
voleybol oynamaya devam ettim. Mezunlar Derneği’nin çok 
başarılı bir şekilde uyguladığına inandığım Mezunlar Korosu 
ve Mezunlar Tiyatrosu gibi iki örneği gördükten sonra farklı 
dönemlerden mezunların bir arada olabileceği bir oluşumu 
sporla ve benimde uzmanı olduğum voleybolla birleştir-
mek istedim. Bu fi kri yönetim kurulunun da onaylaması ile 
hemen sosyal medya kanallarımızda çağrıya çıktık. Farklı dö-
nemlerden birçok arkadaşımız bu projeye katıldı. Şu an 18 
kişilik geniş bir kadroyla Mezunlar Voleybol Takımı olarak yer 
alıyoruz. Bu sene Voleybol Federasyonu’nun resmi müsaba-
kalarına katıldık. İlerleyen yıllarda da Mezunlar Voleybol Ta-
kımı’nı başarıyla sürdürmeyi umut ediyorum. Her sene daha 
başarılı daha keyifl i bir oluşum yaratmaya devam edeceğiz.

Mezunlar Voleybol Takımı, nasıl bir araya geldi?
Kaan Sinanoğlu’09:
Birçoğumuz ortaokul ve lise takımlarında beraber oynayan 
arkadaşlarız. Voleybol ateşi içimizde hiç sönmedi. Hala birbi-
rimizle iletişim halindeydik. Ali Bener’in öncülüğünde böyle 
bir kuruluş olunca biz de seve seve içinde bulunmak istedik.

Mezunlar Voleybol Takımı’nın en sevdiğiniz özelliği 
nedir?
Cem Uluyüce’10: 
1975 doğumlu bir ağabeyimizle 2000 doğumlu kardeşimi-
zin bir arada hala voleybol oynayabiliyor oluşu… Voleybol 
oynadığımız zamanlarda anlatılan hikayelerin, gerçekten 

ağabeylerimiz tarafından anlatılması veya bizim yaşadıkları-
mızı kardeşlerimize anlatabilmemiz açısından çok güzel bir 
ortam yakaladığımıza inanıyorum. Hem networking açısın-
dan hem de geçmiş dönemle gelecek dönemin bir araya 
gelip güzel bir takım haline gelmesi açısından güzel oldu-
ğunu düşünüyorum.

Antrenmanlar nasıl geçiyor?
Mert Dural’11: 
Bu sene takım kurulduktan sonra ilk antrenmanda herkesin 
birbiri ile uyumu, sinerjisi, voleybol oynamayı özlediği çok 
açıktı. Bu durum antrenmanlara yansıdı. Güzel idmanlar ge-
çirdik. Çok keyifl i anlarımız oldu. Yakaladığımız idman tem-
posunu sürdürüp maçlara da yansıtmaya çalıştık. İnsanların 
Kolej ruhunu özlediği çok belliydi. Bu durum takımın ortaya 
çıkmasında önemli bir unsurdur.

Bir sporcu olarak bu takımda bulunmak size neler 
hissettiriyor?
Doruk Özkan’13: 
İlkokul, ortaokul zamanlarında hepimizin ortak olarak Orhan 
Hoca sayesinde başladığımız voleybol hayatımıza lise yılla-
rında Osman Çakcı ile devam ettik. Mezuniyetimizle bera-
ber birbirimizden kopmamak, ikili ilişkilerimizi geliştirmek ve 
önümüze daha iyi fırsatları yaşamak için bir araya gelmemiz 
güzel bir ortam yarattı. Bu takımda olmak hepimizi çok mut-
lu ediyor.

İbrahim Eren Özcan’12
Bu oluşumu destekleyen TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okul-
ları’na, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’ne ve spon-
sorlarımız Aydem Sigortacılık ile Akdaş Döküm’e teşekkür 
ederiz. 

Mezunlar Voleybol Takımı
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin yeni oluşumlarından Mezunlar Voleybol 

Takımı’nın oyuncuları, nasıl bir araya geldiklerini ve takım ruhunu anlatıyor...
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Takımı’nın oyuncuları, nasıl bir araya geldiklerini ve takım ruhunu anlatıyor...
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TED Ankara Koleji mezunlarının yeni tiyatro oyunu ‘’Senaryo’’  
ilk kez 7 Nisan 2018 Cumartesi günü izleyicileriyle buluştu. 
TED Ankara Koleji’nden farklı dönemlerde mezun olan ve ti-
yatroya gönül veren katılımcılardan oluşan Mezunlar Tiyatro-
su sergilediği oyunla izleyicilerinden tam not aldı. Daha önce-
ki dönemlerde “Siz Kimsiniz” , “Şaryo” , “Siyah Beyaz Portreler” 
ile büyük ilgi gören Mezunlar Tiyatrosu bu sefer “Senaryo” 
oyunuyla alkış topladı. Yoğun ilgi ile karşılanan tiyatro oyunu-
nun yönetmenliğini ve yazarlığını Berke Yüksel üstlendi. Tek 
perdeden oluşan oyunda; Şebnem Süslüay'86, Tolga Özkar-
tal'00,Fatoş Umman Canborgil'66, Başak Altay Ulusoy'00, Fun-
da Dağdelen'82, Hakan Şahin'96, Nil Uzun'72, Meriç Gülcü'02, 

Lale Uğur'77, Özlem Bayraktar Küce'87, Aslı Güven'84, Başak 
Billur Mutlu'96, Hasan Mutlu, Enis Kobal’09, Sim Karaman ’84, 
Atiye Bostancıoğlu Uygur ’85, Mehmet Saraçlar’80 gibi isimler 
başarılı oyunculukları ile büyük beğeni topladı.

Mezunlar Tiyatrosu “Senaryo” ile Sahnede

3. Geleneksel Masa 
Tenisi Turnuvası

14 Nisan Cumartesi günü Kolej-IN’de 3. Geleneksel Masa Te-
nisi Turnuvası gerçekleşti. Tüm üyelerin katılımına açık olan 
turnuva; kadınlar, erkekler ve karışık olmak üzere 3 kategoride 
düzenlendi. Oyuncuların heyecanlı mücadelesi ise görülme-
ye değerdi. Kolej-IN’in ev sahipliğinde gerçekleşen turnu-
vanın kadınlar kategorisinde birinci Elif Deniz Ülker'07, ikinci 
Ayşe Naz Yıldırım oldu. Erkekler kategorisinin birincisi; Hakkı 
Yiğit'78, ikincisi Hakan Çınar'78 oldu.

28 Nisan’da düzenlenen 3. Gelenek-
sel Tavla Turnuvası’nda kıyasıya reka-
bet yaşandı. Karşılaşmaların kadın-er-
kek karışık olduğu yarışmada bileğine 
güvenen tavla severler, turnuvada bir 
araya geldi. Keyifl i anların yaşandığı 
turnuvanın birincisi Ersun Gülbaş'94, 
ikincisi Yusuf Sertan Çabuk oldu. Ya-
rışmayı kazananları tebrik eder tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz.

3. Geleneksel Tavla Turnuvası



40

Öncelikle İrfan Değirmenci’yi biraz tanıyabilir miyiz? 
İrfan Değirmenci 1977 yılında Ankara’da doğdu. İşçi bir 
baba ile ev hanımı bir annenin evladı. Şansı,  yolunun 
TED Ankara Koleji’nden geçmesi. Çocukların ortaokul, lise 
çağlarında ne gördüğü ne öğrendiği çok önemli. O çağ-
larda biz yaratıcı düşünmeyi, felsefeyi, tiyatro sahnesini, 
bu ülkenin tarihini, Atatürk ilke ve inkılâplarını öğrendik. 
Dolayısıyla özgür düşünceyle büyüyen bir çocuk, yetişkin 
olduğunda özgür düşünmeye devam ediyor. Kalıpların 
içine sığmıyor. Ben İrfan Değirmenci’yi belli bir kalıba sığ-
dıramam. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik 
Bölümü mezunuyum. Aslında hem okulluyum hem de 
alaylıyım. Ankara’da okurken bir taraftan da çalıştım, 10 yıl 
kadar Ankara’da muhabirlik yaptım. 10 yıl kadar da sunu-
culuk yaptım. 20 yıl televizyon haberciliği yaptım. Sonra 
ülkemizin içinde bulunduğu şartlar gereği kendime yeni 
bir rota çizmek durumunda kaldım. 

“Türkiye’de gazeteci olmak…” desem cümleyi na-
sıl tamamlarsınız?
Türkiye’de gazeteci olmak “cesaret ister” diye tamamlarım 
(gülümsüyor). Çok zor şartlar altında gazetecilik yapma di-
renciyle mesleğini sürdürmeye çalışanlara büyük saygım 
var.

Yıllarca emek verdiğiniz medya sektöründe emek-
lerinizin karşılığını alabildiğinizi düşünüyor mu-
sunuz?
Ben sektörden karşılığını alamadım ama izleyiciden çok 

güzel bir şekilde karşılığını aldım. Kendimi yıllar boyun-
ca öykülerini anlattığım insanlara emanet ettim. Bir yıldır 
öyle yaşıyorum. Onlar da bu emanete sahip çıkıyorlar. Sağ 
olsunlar… Sektör şov dünyası… Sektörün sadece bugünü 
var. Dünü yok, yarını da düşünmüyorlar. Dünyanın aslında 
her yerinde böyle.

“Belki hayatın altı 
üstünden daha güzeldir”

Mesleki kariyerinizde değişiklik oldu. Bu süreçte 
İrfan Değirmenci’nin hayatında neler değişti? Sü-
reç nasıl geçti?
Bir yıla yakın bir zaman oldu. Bu süreç çok zorlu geçti. 20 
yıl sonra ilk defa “Ertesi ay sofraya ekmek diye ne koya-
cağım?” diye düşündüğümde daha yaratıcı hale geldim. 

Ekranların sevilen yüzü TED 
Ankara Koleji mezunu İrfan 
Değirmenci’95 televizyon 
haberciliği kariyerini, “Manik 
Depresif Bir Oyun” diye 
özetlediği ‘Anne Ben Artist 
Oldum’ stand-up gösterisini 
ve Kolej yıllarını anlattı.

“Türkiye’de Gazeteci Olmak 
Cesaret İster”

İÇİMİZDEN BİRİ

İrfan Değirmenci’95
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İrfan Değirmenci’95
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Çaresizlik insanı yaratıcı kılabiliyor. Yeni yeteneklerimi keş-
fettim. Hayatım altüst olur diye korkuyoruz, içinde yaşa-
dığımız şartlara itiraz edemiyoruz. Ama bilemeyiz, belki 
hayatın altı üstünden daha güzeldir. Cesaret her zaman 
faydalıdır.

“Artist olacaksan da 
tam artist ol”

“Anne Ben Artist Oldum,” gösterisi fikri nasıl orta-
ya çıktı? Bu ismi seçmenizin özel bir anlamı var mı?  
İçeriğinden bize biraz bahsedebilir misiniz?
Bu yaz “Anne ben yeni bir iş buldum.” dedim. O da çok 
heyecanlandı, "Hangi televizyon?" diye sordu. “Yok anne 
televizyon değil ama ben sahneye çıkacağım.” dedim. O 
da “Hayırlısı olsun evladım ama televizyon sahneye ben-
zemez. Televizyon bedava seni izleyebilecekleri bir mec-
raydı. Sahnede salonlarda izlemeye gelenler bilet parası 
verip gelecekler. Artist olacaksan da tam artist olmalısın” 
dedi. Ufak tavsiyelerde bulundu. Anneme ve Türkiye’nin 
pek çok insanına göre Türkiye’nin en büyük artisti Tarkan, 
Annem de bana “Tarkan’ı izle bari bir iki figür kaparsın, 
seyircilere mahcup etmezsin bizi” dedi. Bu yüzden sah-
nede Tarkan taklidi falan da yapıyorum. Sahnede üç saat 
kalıyorum ve bu üç saat boyunca çok eğleniyoruz. Ben 
kendi durumumla seyirci benim durumumla eğleniyor. 
Ağlarken birden kalkıp oynamaya başlıyoruz. “Anne Ben 
Artist Oldum” oyunu manik depresif bir oyun.

Henüz Kolej sırasında otururken hayalinizde hangi 
meslek vardı?
Lise çağlarında çocuklara ne anlatıldığı, okutulduğu, öğre-
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sinin faydası oldu. Bu sefer biraz fazla sosyalleşmeye baş-
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Son olarak bir süper kahraman olsanız nasıl biri 
olurdunuz?
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hayatın içinde de vardı ve hala var. Ne mutlu bize o süper 
kahramanlardan biri geride bıraktığımız yüz yılın başında 
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Probmed Medikal’in kurucusu olan  Korat Kılıç’00’ın Kolej yıllarında aldığı eğitim ile 
bașlayan bașarı serüveni, Türkiye’ye "ultrason" konusunda ilkleri getirdi.

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1982 Ankara doğumluyum. İlkokul birinci sınıftan 
lise son sınıfa kadar TED Ankara Koleji’nde okudum. 
2005’te Başkent Üniversitesi’nde Biyomedikal 
Mühendisliği’ni bitirdim.

Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınızı bi-
zimle paylaşır mısınız?
Kolej’in Kurtuluş kampüsünde ki avluda sürekli fut-
bol oynardık. Çok güzel günlerdi. Burada anlatmak 
pek mümkün değil maalesef çünkü anılarımıza say-
falar yetmez (gülümsüyor).

10 yıllık geçmişi olan Probmed’in hikayesi 
nasıl başladı?
Üniversiteden mezun olduktan sonra General Elec-
tric’te işe başladım. Ultrason, MR, tomografi ; o dö-
nem tüm bu cihazları üretiyorlardı. Çalıştığım konu 
ise ultrason cihazları üzerineydi. Bu şirkette 3 yıl 
çalıştıktan sonra aklımda iki fi kir oluştu; birincisi yurt 
dışında yüksek lisans yapmak diğeri ise yüksek lisan-
sa gidemezsem kendi işimi kurmak… Bu sebeple 
yüksek lisans araştırması yaparken, bir yandan da 
yabancı ultrason fi rmalarıyla görüşmeler yapıyor-
dum. Biyomedikal Mühendisliği üzerine Finlandi-

ya’da burslu master kazandığımı öğrendiğim sırada, 
Amerikada’da bir fi rmayla görüşmelerim sonucu 
distribütörlüğü alabilme imkanım oluştu. 

Çalışmaya başlayacağımız fi rmanın alanında tek 
fi rma olması ve ailemin ısrarı ile Probmed’i kurma-
ya karar verdim. Şirketin ismi de fark ettiğiniz gibi 
onarımını yaptığımız ultrasonun “prob” aparatından 
gelmekte. Bu yıl Haziran ayında 10. yılımızı kutlaya-
cağımız için çok mutluyuz. 

Probmed olarak garantili onarım, bakım, ka-
librasyon ve performans servis hizmetleri 
veriyorsunuz. Türkiye’de ultrasonogra�  pro-
blarının tamirinin yapılmasını ilk defa siz 
başarıyorsunuz. Bu durumu nasıl başardınız?
O dönem ultrason cihazları satan GE, Siemens, 
Philips markalarının Türkiye Distribütörü olan fi r-
malar prob tamiri yapamıyordu. Farklı fi rmalar tamir 
yapmaya çalışsa da konuyu çok fazla bilen ve an-
layan yoktu. Prob onarımını Türkiye de ilk defa yapan 
fi rmaydık ve test cihazları ilk bizde vardı. Sonrasında 
bu işleri daha ucuza yapmaya çalışan fi rmalar kurul-
du nitekim hala istenen kalitede ve seviyede hizmet 
veremiyorlar. ad
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Daha sonra nasıl bir yol izlediniz? Bu duru-
mun olumsuz tarafını ortadan kaldırmak için 
sunduğunuz başka imkânlar oldu mu?
Sonrasında bu alanda ikinci bir konuya yönelme 
durumu söz konusu oldu. Prob dışında ultrason 
cihazlarına da bakım, onarım ve servis hizmeti 
verdiğimiz için ultrason konusunu yurt dışında cid-
di anlamda takip ediyordum. Bunun üzerine yine 
dünyada bir ilk olan Tablet Ultrason cihazları üreten 
ve renkli doppler patentine sahip Amerikalı bir fi rma 
ile 2013 yılında distribütörlük anlaşması imzaladık. 
Böylece fi rmanın uluslararası ilk distribütörü biz 
olduk. Hastaların yanına götürülebilen, o dönem-
ki ultrason cihazlarına nazaran çok daha portatif 
bu cihazın Türkiye’de tanıtımını yapmaya ve avan-
tajlarını anlatmaya başladık. Şu anda farklı uluslar-
arası üretici fi rmalar buna benzer cihazlar üretmeye 
başlasa da bu konuda dünyada ilk olduğumuz için 
piyasada bilinirliğimiz daha fazla oldu. Firma olarak 
medikal alanda prob konusu dışında ultrason cihazı 
konusunda da “Türkiye’de tek yetkilisi” olarak satış ve 
servis hizmetimiz devam etmektedir.

Bir ilki de veteriner hekimler için yurt-
dışından getirdiğiniz ultrason cihazlarında 
gerçekleştirdiniz. Bu serüven nasıl başladı?
2009-2010 yılı döneminde veteriner hekimler bizi 
çok sık aramaya başladı. Ciddi bir ultrason cihazı 
arayışı vardı. İneklerde gebelik takibi için istenmek-
teydi. O şekilde bir talep olunca biz Amerika’da sa-
dece veteriner hekimler için özel bir ultrason cihazı 
üreten bir fi rma bulduk. Yıkanabilir, portatif, teknolo-

jisi çok yüksek bir cihaz. Firma, Amerikan ordusunda 
kullanılan malzemeleri bu cihazda kullanmaktaydı. 
Dolayısıyla ürettikleri ultrason cihazı çok sağlam ve 
veteriner hekimlerin çalıştığı çiftlik ortamına uygun 
bir cihazdı. 1 yıllık yazışmanın ardından, bu fi rmanın 
da ilk uluslararası yetkili distribütörü olduk ve hala 
çalışmamız devam ediyor. 

Veteriner hekimlerin tepkisi ne yönde oldu?
Veteriner hekimler elle teşhis koyuyorlardı. Hasta-
nelerden çıkma eski cihazları kullanıyorlardı. Ayrıca 
piyasada onlar için üretilen bir cihaz olmadığından 
ultrason kullanımı da pek yaygın değildi. Bu yüzden 
veteriner hekimler tarafından talepler bizim beklen-
timizden daha yüksek oldu. Önde gelen veteriner 
fakülteleri ile ortak çalışmalar yaparak ultrason kul-
lanımını yaygınlaştırmaya çalıştık. 8 yıl öncesine 
göre ultrason kullanımı daha çok arttı. Diğer fi rma-
larda bizim açtığımız bu yolda arkamızdan geldi.

Türkiye’de sağlık teknolojisini nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Geliştirilmesi için sizce nel-
er yapılmalı?
Maalesef sağlık teknolojisi alanında bayağı gerid-
eyiz. Özellikle kendi alanımdan bahsedecek olur-
sam; ultrason, MR gibi görüntüleme teknolojileri 
hala dışarıdan geliyor. Ülkemizde ise önemli ciha-
zlarda,“üretelim endişesi”maalesef yeni yeni ortaya 
çıkıyor. Türkiye’de bu ürünleri üretebilmek için Sağlık 
Bakanlığı 1,5 yıl önce benim de danışman olarak 
seçildiğim bir çalışma başlattı. Ancak sağlık teknolo-
jisinin gelişimi için öncelikle AR-GE’nin oluşturularak 
geçen 50 yıllık cihaz tecrübesini kazanmak lazım ve 
bu konuda gerekli çalışmaların profesyonel şekilde 
yapılması gerekmekte. Umarım ileride bizde yapa-
bilir seviyeye ulaşırız.

Tel    : 0312 236 25 67
Faks : 0312 236 25 68

probmed@probmed.com
www.probmed.com.tr
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BİZDEN HABERLER

50 YIL
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin kuruluşunun 50. yılını 

coşku ile kutluyoruz. Bizlere bir miras olarak bırakılan bu anlamlı 
kuruluşun 50. yılında, değerli Dernek kurucularımız bu � krin nasıl 

ortaya çıktığını ve yaşadıkları anılarını anlattı.

TED Ankara Koleji Mezunla-
rı Derneğinin kurucusu ve ilk 
başkanı olan Berati ARISOY’65 
bu fikrin nasıl ortaya çıktığını 
anlatıyor…
Ortaokul ikinci sınıftan beri sınıf ar-
kadaşım Orhan ERTUĞRULOĞLU ’64 
ile bir akşam Gençlik Parkı’na git-
mek üzere anlaşmıştık. 1967 yılı bir 
Haziran günü Gençlik Parkı önünde 
buluştuk. Divan Lokantası’nda yemeğimizi yedik, Luna 
Park’ta da eğlendikten sonra Kızılay’a kadar birlikte gidip 
orada ayrılmak üzere, Talatpaşa Bulvarı’ndan Opera Kavşa-
ğına doğru yürümeye başladık.

Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu önüne geldiğimizde, içeri-
den alkış, bağırış sesleri gelince salon kapısına yöneldik. 
Kapıdaki görevlilere içeride ne olduğunu sorduk. “Kolej’in 
Diploma Töreni var” dediler. “Biz de Kolej’liyiz, içeri gire-
bilir miyiz?” dedik. “Geçin” dediler. İçeri girdik, tribünlere 
çıktık. En arkada oturup tören bitene kadar izledik. Tören 
sonunda Kolej Marşı başlayınca biz de katıldık marşımızı 
söylemeye.  Aslında söyleyemedik ikimiz de. İkimizin de 
gözleri yaş içinde; Marş mı söylüyoruz, ağlıyor muyuz belli 
değildi…

Tören bitti. Ayrıldık salondan. Kızılay’a doğru yürüyoruz.

Döndüm Orhan’a:
“Bak! Siz mezun oldunuz (’64), biz mezun olduk (’65), 
1966’lılar mezun oldu, bu yıl 1967’liler mezun oldu ve bu 
dört yılın toplamında, her yıl en az 500 mezundan 2.000 
mezunumuz var ama bizim hala bizi arayıp-soracak, biz-
leri toplayıp bir araya getirecek bir mezunlar derneğimiz 
yok. Var mısın bir Mezunlar Derneği kuralım.”

Orhan sanki teklif bekliyormuş gibi hemen cevapladı:

“Varım be ağabey”
İşte Mezunlar Derneği kurulması fikrinin ortaya çıkışı…

Dernek kuruluş çalışmaları aşamasında yaşadıkla-
rınızı bizimle paylaşır mısınız?
Derneği kurmaya karar verdik ama nerede toplanıp konu-
şacağız, tüzüğü nerede hazırlayacağız.  Haydi, kalem kâğıt 
bulduk ama tüzük yazmak için bir daktilo, bir mekân la-
zım, onu ne yapacağız?

Bir akşam konuyu babama açtım. “Biz bir dernek kura-
cağız ama kurucuları bir araya getirmek, tartışmak ve en 
önemlisi, bir tüzük yazmak için daktilosu olan bir mekâna 
ihtiyaç var. Neresi olabilir? Medet ya peder bey” dedim. 
Rahmetli, o sırada Ankara’da kurulu “Kırşehir Öğrenim 
Gençliğine Yardım Derneği” Başkanıydı. Düşündü, düşün-
dü, “Bizim İzmir Caddesi’nde Dernek Merkezimiz ve Loka-
limiz var. Orada toplanırsınız, çaylar, dernekten, daktilo da 
var, becerebilirseniz kullanın, beceremezseniz okunaklı el 
yazısı ile yazacağınız her şeyi ben hallettiririm” dedi. 

Babamın bu vaadi bize kamçı oldu. Yaz tatili bitip Ankara 
Üniversitesi ve ODTÜ açılınca biz de haftada bir bize gös-
terilen yerde toplanarak, tüm yaz boyunca hem babamın 
sağladığı hem de SBF Öğrenci Derneği Tüzüğü gibi birkaç 
örnek tüzük yardımı ile hazırladığım ve bize uyarladığım 
3 adet farklı tüzük taslağını, yaptığımız toplantılarda tartı-
şarak tek tüzüğe indirgedik ve 1967 Aralık sonuna doğru, 
derneği kuracak hale geldik. 

Öncülük ettiğiniz TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği 50. yılını yaşıyor. Neler hissediyorsunuz?
21 yaşında evlendiğimi, 22 yaşında bir çocuğum olduğu-
nu düşünüyorum ve onu, 50 yaşına gelmiş, düşlediğim-
den de öte bir şekilde karşımda görüyorum. Bu durumda 
bir baba 50 yaşındaki çocuğu ile ne kadar gurur duyarsa, 
ben de bugün o kadar gurur duyuyorum Derneğimle…

Ahmet Ertay'65

Berati Arısoy'65 

Zehra Odyakmaz'67

Necdet Atakul'65

Orhan Ertuğruloğlu'64

Berati Arısoy'65
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limiz var. Orada toplanırsınız, çaylar, dernekten, daktilo da 
var, becerebilirseniz kullanın, beceremezseniz okunaklı el 
yazısı ile yazacağınız her şeyi ben hallettiririm” dedi. 

Babamın bu vaadi bize kamçı oldu. Yaz tatili bitip Ankara 
Üniversitesi ve ODTÜ açılınca biz de haftada bir bize gös-
terilen yerde toplanarak, tüm yaz boyunca hem babamın 
sağladığı hem de SBF Öğrenci Derneği Tüzüğü gibi birkaç 
örnek tüzük yardımı ile hazırladığım ve bize uyarladığım 
3 adet farklı tüzük taslağını, yaptığımız toplantılarda tartı-
şarak tek tüzüğe indirgedik ve 1967 Aralık sonuna doğru, 
derneği kuracak hale geldik. 

Öncülük ettiğiniz TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği 50. yılını yaşıyor. Neler hissediyorsunuz?
21 yaşında evlendiğimi, 22 yaşında bir çocuğum olduğu-
nu düşünüyorum ve onu, 50 yaşına gelmiş, düşlediğim-
den de öte bir şekilde karşımda görüyorum. Bu durumda 
bir baba 50 yaşındaki çocuğu ile ne kadar gurur duyarsa, 
ben de bugün o kadar gurur duyuyorum Derneğimle…

Ahmet Ertay'65

Berati Arısoy'65 

Zehra Odyakmaz'67

Necdet Atakul'65

Orhan Ertuğruloğlu'64

Berati Arısoy'65
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Ahmet ERTAY’65
Dernek’in kuruluş aşamasında unutamadığınız bir 
anınızı bizimle paylaşır mısınız? 

Anılarım çok, bazılarına değineyim.
Derneği kurunca işimiz bitmiş olmuyordu. Yapacağımız faa-
liyetlerle Derneği tanıtmamız gerekiyordu. Bu çerçevedeki 
ilk önemli faaliyetimiz “Ankara Kolejliler Haftası” düzenlemek 
oldu. Bunun için çok çalıştık. Yayınladığımız bültende yaptığı-
mız çağrıya yanıt veren mezunlar arasından bir “hafta komi-
tesi” oluşturduk. Kulakları çınlasın, 66 mezunu Baran Asena 
komite başkanı oldu. Yaratıcı fi kirleriyle çok başarılı çalışmalar 
yaptı. 

Çeşitli faaliyetleri bir araya getirdiğimiz bu haftada yer alan 
iki etkinliğin sonraki yıllarda çok gelişerek gelenekselleştiğini 
memnuniyetle izledim. 
Bunlardan ilki “Kuru Fasulye Günü”dür. Yılda bir gün öğle ye-
meğinde mezunların bir araya getirilmesine ilişkin ana fi kri, 
biraz önce sözünü ettiğim gelenekleri güçlü bazı başka liseler-
den “çaldık”. Yemekhanemizde haftada bir çıkan ve herkesin 
çok sevdiği “kuru fasulye, pilav, turşu, pişmaniye” menüsünü o 
günün menüsü olarak belirledik. Günün adını da “Kuru Fasulye 

Günü” olarak koyduk. 

Unutmuyorum, “Kuru Fasulye Günü” tanıtım afi şini Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi’nin kantinine asmaya gittiğimde, bir öğren-
ci, “kuru fasulyeyi biz her gün yiyoruz. Siz Kolejliler senede bir 
gün lütfedip yediğiniz için afi ş mi bastırdınız” diye bana sertçe 
çıkışmıştı. Gerçekten o yıllarda kuru fasulye görece dar gelirli 
olanların yemeği olarak bilinirdi. Çoğu mütevazı memur maaşı 
ile yaşamlarını sürdüren ailelerimizin, Kolejde iyi eğitim alma-
mız için ne kadar özverili davrandıklarını o öğrenciye anlatma-
nın yararı olmayacağını görerek, tartışmaya girmemiştim.

Gelenekselleşen diğer faaliyet ise, “Mezunlar Balosu”dur.  Bu 
etkinliğin yerleşmesi için de ilk yıllarda çok gayret ettik. Anka-
ra’daki tanıdık işyerlerinin yanında, birçok yabancı büyükel-
çiliği de ziyaret edip, düzenlediğimiz piyango için hediyeler 
topladık. Bankalara, şirketlere bilet sattık. Modern Folk Üçlüsü 
balolarda konserler verdi. Rahmetli ağabeyimiz Cenk Koray 
esprileri ile gecelere neşe kattı.

En değerli anımı söylemeyi sona bıraktım. Dernek ve lokal ça-
lışmalarının benim hayatıma kalıcı ve çok mutlu bir etkisi oldu. 
1966 mezunu eşim Semra'yı (Aktin) o dönemde tanıdım.

Teşekkür 
Zorlukları aşabilmemiz için o yıllarda okulumuz İngilizce Öğretmenlerinden Sayın Kıvılcım Kamgözen ve Edebi-
yat Öğretmenlerimizden Sayın Rükzan Günaysu‘nun çabalarını, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Suat 
Ballar’ın bizi anlayışla karşılamasını bir kez daha minnetle anar, şahsım ve kurucu arkadaşlarım adına Sayın Suat 
Ballar’a ve Sayın Rükzan Günaysu’ya bir kez daha teşekkürlerimizi iletir, kurucular dışındaki Derneğimizin ilk Üye-
si Sayın Kıvılcım Kamgözen ablamıza da Tanrı’dan rahmetler dilerim.

Zehra ODYAKMAZ'67
Öncülük ettiğiniz Mezunlar Der-
neği bu sene 50. yılını kutladı. Bu 
anlamlı günde siz neler hissetti-
niz?

Tabi ki çok güzel duygularla doluyum 
bunları kelimeye layıkıyla dökebilmem 
imkansız ama başka bir açıdan ele al-
mam gerekirse ben üniversitede öğ-
rencilerime ders anlatırken kurumsal-
laşma üzerinde çok dururum. Kurumların hayatı, kurucusuyla 
devam edip kurucusunun ayrılmasıyla bitmemelidir derim. 
İşte şimdi gördüğüm beni çok mutlu eden derneğimizdeki 
bu kurumsallaşmadır. Gelişmiş ülkelerde enstitüler, kurumlar, 

kuruluşlar, vakıfl ar hep aynı ilkelerle gelişerek devam ederler. 
Bizim derneğimiz de öyle. Burada benim hoşuma giden der-
neğimiz amatör ruhla profesyonel bir şekilde çalışıyor. Bunu 
görmek beni gerçekten çok duygulandırıyor.

Yeni nesil gençlerde bu heyecanı görebiliyor musunuz?
Her nesilde olduğu gibi bu heyecanı duyan da var, duymayan 
da var. Dediğim gibi çok ağır bir ders yükünden kurtulduktan 
sonra 17-18 yaşındaki öğrenci belki belli bir süre ders yükünü 
ağır yaşadığı için okulu fazla özlemeyebilir. Ama ne zaman ki 
üniversite biter iş hayatı başlar eski arkadaşlıklarını tekrar ara-
ma ihtiyacı duyar. Ben de o sürenin gençlerimize biraz tanın-
masını biraz hoşgörülü davranmamız gerektiğini düşünüyo-
rum 18 yaşında bitirir bitirmez üye olmasa bile 10 yıl sonra o 
ihtiyacı duyacağına inanıyorum. 

Zehra Odyakmaz'67

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ 3. DÖNEM (1970) YÖNETİM KURULU 

Soldan: Ahmet Ertay, Baran Asena, Anıl Çeçen, Berati Arısoy, 

Zehra Odyakmaz, Dicle Evren, Neşe Tanrıkut, İlhan Göğüş

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ KURUCULARIZehra Odyakmaz, Orhan Ertuğruloğlu, Ahmet Ertay, Berati Arısoy, Necdet Atakul

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ 1. GENEL KURULU (ARALIK 1968) BAŞKANLIK DİVANI 
Soldan: Deniz Bölükbaşı( Sekr. Üye), Emine Güreli (Başk.yrd.), Cenk Koray(Başkan), 
Baran Asena (Bşk.yrd.) Necdet Hatipoğlu (Sekr. Üye)
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Unutulmayan Anılar
TED Ankara Koleji mezunları ve öğretmenleri "Kolej" ruhunu ve anılarını anlatıyor.

BİR ZAMANLAR

Fatoş Canborgil’66
Ben lise ikinci sınıftayken pek çok gencin tanıyıp bilmediği 
rahmetli okul müdürümüz Cezmi Berktin ve eşi Mukbile 
Berktin edebiyat öğretmenimdi. Ödev olarak bizden bir 
edebiyatçının hayatını anlatmamızı istemişti ve ben de o 
dönemde Yahya Kemal’i çok sevdiğim için onu anlatmak 
istedim ama çıkıp da sıradan bir şekilde şiir okumak istemedim. 
Sunumumu yaparken Yahya Kemal’in “Dönülmez Akşamın 
Ufkundayım” şiirini şarkı olarak söyledim ve asla sözlü notunu 
söylemeyen hocamız bana sunumum bittikten sonra “Otur, 
10” dedi. Benim için asla unutulamayacak bir anıydı.

Nesrin Demirsoy’77
Öğretmenlerimizden Kıvılcım Kamgözen benim için çok 
özeldi. Benim de İngilizce öğretmenimdi ve hayatımda çok 
büyük bir yeri var. Ben çalışkan bir öğrenciydim, birgün bizden 
“prescription” yani reçete ile ilgili bir cümle kurmamızı istedi. 
Benim de İngilizcem çok iyiydi ve uzun bir cümle kurdum. 
Cümlemi çok beğendi. Sonra bana dönüp“ Sen doktor 
olacaksın” dedi. O zamana kadar meslek konusunda bir karar 
vermemiştim ama doktor olmam gerektiğini düşündüğüm 
için doktor oldum. Şu an ki durumumu Kıvılcım öğretmenin 
yönlendirmesine borçluyum diyebilirim. Ben de TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği korosundayım ve içimdeki sanat 
aşkını da bu şekilde tatmin ediyorum. 

Asaf Bey Silsüpür’84
Çok haylaz bir öğrenciydim ama çok da tanınan 
bir öğrenciydim. Spor, folklor, izcilik gibi okulun 
hemen hemen her yerinde vardım. Yaramazdım ama 
hocalarım beni severlerdi hala da severler. Kolejli 
doğdum Kolejli öleceğim herhalde. Kolejli olmak bir 
ayrıcalık; bu ayrıcalıktan da ziyadesiyle yararlanıyoruz. 
Kolej camiasına sevgilerimi iletiyorum. Bu camia için 
elimden ne gelirse yaparım.
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TED Ankara Koleji mezunları ve öğretmenleri "Kolej" ruhunu ve anılarını anlatıyor.
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elimden ne gelirse yaparım.
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Değerli Kolej Öğretmenlerimizden 
Duygu Dolu Anılar

Armağan Başer
Anılarım çok fazla ama hiç unutamadığım bir anım var. Çok hareketli bir sınıfım vardı, 
bana olağanüstü bir doğum günü yaşatmışlardı. 10 yaşındaki bir çocuğun yapamayacağı 
kadar başarılı bir organizasyondu. Öğretmen arkadaşım not defterine yazmış doğum 
günümü. Bunu gören öğrencim ise yarım günde organize olarak bana sürpriz hazırlamış. 
Pastası, çayı ve tahtayı süslemesiyle unutamayacağım bir gün oldu benim için. Organize 
eden öğrencim de Boran Topkan şimdi son derece başarılı bir iş adamı aynı zamanda 
müzisyen. Hakikaten çocuklar bizler için olağanüstü şeyler yapabiliyorlar. Sonrasında da 
onların başarılarını zevkle izliyoruz. Kolej’de çalışmak büyük bir ayrıcalık. Mesleğimi çok 
severek yaptım. Tekrar dünyaya gelsem öğretmen olup yine Kolej’de çalışmak isterdim.

Erol Şeran
Kolej ruhunu bir cümleyle özetlemek mümkün aslında. TED Ankara Koleji’ndeki 
çalışmalarımı tattıktan sonra TED’de çalışmadığım için pişmanlık duyuyorum. TED Ankara 
Koleji, hizmetlisinden öğretmenine, öğrencisinden Genel Müdürü'ne bünyesindeki 
herkese çok şey katan bir kurum. Anadolu’da çeşitli liselerde öğretmenlik ve müdürlük 
yaptım. Öğretim Üyeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda Şube Müdür Yardımcılığı yaptım fakat 
hiçbir yerde TED Ankara Koleji öğrencisindeki dürüstlüğü bulamadım.  Kolej’de göreve 
başladığım ilk yıllarda diploma töreninde ben de öğrencilerime diploma veriyordum. 
Diploma salonunda bir alkış koptu; veliler, öğrenciler, salonda kim varsa herkes ayakta 
alkışlıyordu. Çok gururlandım. Bir veli yanıma geldi; “Hocam bu nasıl bir sevgi kaç yıldır 
Kolej’de çalışıyorsunuz?” diye sordu. Ben de “Sevginin oluşması yıllara bağlı değildir.” 
dedim. Onları canımın bir parçası olarak görüyorum, onlar da beni seviyor. 

Ruhiser Mergenci’68
Kolej’de öğrencilik, öğretmenlik ve yöneticilik gibi farklı görevlerim oldu ve bu şekilde çok anı 
topladım. Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu bir kurumda hem öğrenci hem öğretmen olmak 
benim için bir gururdur. Çocuklarım da Kolej'de okuyup Kolej'den mezun oldu, torunum 
da şu an Kolej'de okuyor. Bu kadar seçkin bir kurumda çalışmış olmak benim için bir gurur. 
Ankara Koleji Lise kısmında İngilizce öğretmenliğine başladığım ilk sene, Kıvılcım öğretmenin 
önderliğinde bir de Müdür Yardımcılığı görevi verilmişti bana. Öğrencilik zamanımdaki 
değerli hocalarımla birlikte çalışmak beni çok heyecanlandırıyordu. Bir gün öğrencilere takdir 
ve teşekkür verirken; öğrenciler geliyor, elimizi öpüp belgelerini alıyorlardı. 3-4 öğrenciden 
sonra gelen bir öğrencinin elini yanlışlıkla ben öptüm. O kadar büyük bir heyecan vardı ki 
içimde, o benim elimi öpecekken ben onun elini öpmüş oldum.

Güllü Edebali Bingöl’68
Öğretmenliğimin ilk günlerinde dışarıda oynayan çocuklara baktığımda; her çocuğun çok özel, ailesi 
için çok kıymetli varlıklar olduğunu düşündüm. Çok iyi bir öğretmen olup olamadığımı bilemem 
ama onları çok sevdiğimi bilmelerini istiyorum. ‘73 yılında öğretmenliğe başlayıp ‘94 senesinde 
emekli oldum. Bir öğretmenler gününde elime mikrofonu aldım ve öğrencilerime o gün onlarla bir 
öğretmen gibi değil de bir öğrenci gibi konuşacağımı söyledim. Bana çok şey katmış olan kıymetli 
öğretmenlerimi paylaşırken arada edebiyat öğretmenimiz Semiramis Yazıcıoğlu’ndan bahsettim. 
Semiramis Hanım’ın da hayatımda ki yeri çok önemlidir. Bu konuşmayı yaptım ve bittikten sonra 
odamın kapısı çalındı. İlkokuldan bir öğrenci nefes nefese geldi. "Hocam ben Semiramis Hanım’ın 
torunuyum." dedi. Gerçekten çok duygulandım. Sarıldık, öpüştük. “Semiramis Hanım’ı ziyaret 
edebilir miyim?” diye sordum ama o dönemde kimseyi hatırlamadığını söylediler. Öğretmenliğimde 
geçirdiğim seneler benim için çok değerliydi. Çorbada bizim de tuzumuz olmuştur umarım. 
Atatürk’ün izinden de hiçbir zaman ayrılmadık; ben bugün varsam herşey onun sayesinde. 
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Akula Turizm; 
20 Yıllık Tecrübe

Birçok güzergâhta, 
uçuș  ve otel 
seçeneği sunan 
Akula Turizm, 20 
yıllık tecrübesi ile 
turizm sektörünü 
anlatıyor…

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Anıl Taner’94: 1977 yılında Ankara’da doğdum. 1983 
yılında ilkokuldan itibaren Kolej’e başladım. 11 sene 
Kolej’de okudum, 1994 yılında mezun oldum. Ardından 
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdim. 1997 
yılında acentemizi açtık. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. İki kişi 
başladığımız fi rmamızda birçok görevde bulundum.
Onur Taner’87: 1969 yılında doğdum. 1987 yılında 
TED Ankara Koleji’nden mezun oldum. Kolej’den mezun 
olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Turizm İşletmeciliği 
Bölümü’nü okudum. İskoçya Strathclyde Üniversitesi’nde 
işletme yüksek lisans programını tamamladım. 1997 yılın-
da Anıl ile birlikte fi rmamızı kurduk. Bu zamana kadar bir-
likte, dayanışma içerisinde yolumuza devam ediyoruz.

Akula Turizm’in hikayesi nasıl başladı?
Onur Taner: Biz bir yerlere girip çalışma fi krini çok düşün-
medik. Kendimiz bir şeyler yapmak istedik. Anıl işletme, 
bende turizm bölümü mezunuyum. Ben mezun old-
uktan sonra bir süre Bilkent Otel’de çalıştım. Anıl üniver-
site son sınıftayken böyle bir düşünce içerisine girdik. O 

dönemler turizm çok revançtaydı. Bacasız sanayinin en 
çok gündemde olduğu zamanlardı. İşletme ve turizm 
okuyan ve kendi işini yapmak isteyen iki kardeş olarak yola 
çıktık. Böylece Akula Turizm’in hikayesi başlamış oldu. 

Akula Turizm olarak müşterilerinize ne gibi 
hizmetler sunuyorsunuz?
Anıl Taner: Turizm acente fi rması olarak her alanda işlem 
yapma yetkimiz var. Burada yaptığımız hizmetlerimiz; 
yurt içi-yurt dışı uçak bileti satışı, otel rezervasyonları, ha-
valimanı transferi, araç kiralama yapıyoruz. Sektörümüzde 
“Mice” olarak adlandırılan; etkinlik, toplantı, konferans, 
seminer gibi organizasyonlarda uçak biletinden, konakla-
maya kadar birçok işlemi üstleniyoruz. Tabi organizasyon 
işine bir yerden adım attıktan sonra devamı geliyor.Şuan; 
sahne kurulumu, ışık, ses sistemi gibi yan faaliyet alan-
larımız da şirketimiz bünyesinde yer almakta.

Birçok etkinlik organize ettiniz. Amaç ve içeriğin-
den biraz bahseder misiniz?
Onur Taner: Aslında Akula Turizm olarak temelde iş ad

ve
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Bölümü’nü okudum. İskoçya Strathclyde Üniversitesi’nde 
işletme yüksek lisans programını tamamladım. 1997 yılın-
da Anıl ile birlikte fi rmamızı kurduk. Bu zamana kadar bir-
likte, dayanışma içerisinde yolumuza devam ediyoruz.

Akula Turizm’in hikayesi nasıl başladı?
Onur Taner: Biz bir yerlere girip çalışma fi krini çok düşün-
medik. Kendimiz bir şeyler yapmak istedik. Anıl işletme, 
bende turizm bölümü mezunuyum. Ben mezun old-
uktan sonra bir süre Bilkent Otel’de çalıştım. Anıl üniver-
site son sınıftayken böyle bir düşünce içerisine girdik. O 

dönemler turizm çok revançtaydı. Bacasız sanayinin en 
çok gündemde olduğu zamanlardı. İşletme ve turizm 
okuyan ve kendi işini yapmak isteyen iki kardeş olarak yola 
çıktık. Böylece Akula Turizm’in hikayesi başlamış oldu. 

Akula Turizm olarak müşterilerinize ne gibi 
hizmetler sunuyorsunuz?
Anıl Taner: Turizm acente fi rması olarak her alanda işlem 
yapma yetkimiz var. Burada yaptığımız hizmetlerimiz; 
yurt içi-yurt dışı uçak bileti satışı, otel rezervasyonları, ha-
valimanı transferi, araç kiralama yapıyoruz. Sektörümüzde 
“Mice” olarak adlandırılan; etkinlik, toplantı, konferans, 
seminer gibi organizasyonlarda uçak biletinden, konakla-
maya kadar birçok işlemi üstleniyoruz. Tabi organizasyon 
işine bir yerden adım attıktan sonra devamı geliyor.Şuan; 
sahne kurulumu, ışık, ses sistemi gibi yan faaliyet alan-
larımız da şirketimiz bünyesinde yer almakta.

Birçok etkinlik organize ettiniz. Amaç ve içeriğin-
den biraz bahseder misiniz?
Onur Taner: Aslında Akula Turizm olarak temelde iş ad
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insanlarının seyahatlerindeki vize, uçak bileti, otel rezer-
vasyonu, havalimanı transferi gibi taleplerine hizmet 
veriyoruz. Son 3-4 senedir ciddi etkinliklere de imza attık. 
Bunların %90’ı Avrupa Birliği Projeleri ile ilgili seminerler, 
toplantılar, konferanslar, eğitimler… İçerikleri ise projelere 
göre farklılık oluşturuyor. Yaptığımız iş hep aynı aslında; 
sahne kuruyoruz, tercüman getiriyoruz, ses sistemini ku-
ruyoruz, ulaşım, konaklama gibi işlemleri ayarlıyoruz. Bizim 
için önemli olan etkinliklerden birisi de geçen sene Brük-
sel’de organize ettiğimiz Ufuk 2020 Proje Pazarı etkinliği-
ydi. Yurt dışında da yurt içinde de bu hizmeti sunuyoruz.

Akula Turizm’in hedef kitlesinden bahsedebilir 
misiniz?
Anıl Taner: İlk kurulduğumuz zamanlarda seyahat eden 
herkes bizim müşterimizdi. Ama şimdi gerçekçi olmak 
gerek, insanlar bireysel seyahatlerinde internete giriyor 
ve alışverişlerini oradan yapıyorlar. Hedef kitlemiz artık iş 
insanları, iş için seyahat edenler. Bizi tercih etmelerinin se-
bebi de internet üzerinden ulaşılamayacak rezervasyon 
sistemlerine vakıf durumda olmamız. Tek bir komutla bir 
sürü farklı güzergâh, uçuş  ve otel seçeneği sunabiliyoruz. 
Daha hızlı, uygun fi yatlı ve pratik çözümler bulabilme fır-
satımız var. Kişinin evinden havaalanına gitmesi, uçağa 
binişi, havaalanında karşılanması ve konaklamasını paket 
halinde bir arada sunabiliyoruz. Alternatif çözümler üretip 
kişilerin vaktini yönetmiş oluyoruz. 

Şimdiye kadar birçok başarıya imza attınız. Yeni 
projeleriniz neler?
Onur Taner: Türkiye gibi belirsizlikler içinde olan bir 

ülkede 20 senedir bu işi yapıyor olmak gerçekten bir başarı. 
İnişlere, çıkışlara şahit olduk. İki kişi olarak başladığımız bu 
işte şu an 25 kişiye istihdam sağlıyoruz. İnternetin ge-
leceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Biz hizmet 
sektöründe olduğumuz için insanlarla diyaloğumuz mut-
laka olmalı ama hizmet sektörü olarak gelişen teknoloji-
ye de ayak uydurmamız gerekiyor. Aynı zamanda insan 
ilişkilerini de dengede tutup çok fazla robotlaşmamamız 
lazım. Ona göre adapte olmak adına çalışmalar yapıyoruz.

Türkiye’deki turizm sektörünü nasıl değerlendiri-
yorsunuz?
Anıl Taner: Bence Türkiye’de en büyük sıkıntı perso-
nel. Otellerde, acentelerde yaşanılan sorunlar genelde 
personelle alakalı oluyor. Eğitimli ve yol gösterici olması 
gerekiyor. Tüketici ile alakalı farklı beklentiler olsa da pers-
onel hizmet standardının korunması gerekiyor. Benim için 
en kritik konu personel. Sektörümüz çok daha yukarıya 
taşınabilecek düzeyde, personel eğitimleri ile de bu durum 
sağlanabilir.

2018’i Türkiye’yi neler bekliyor?
Onur Taner: Biz tatil turizminden ziyade etkinlikler ve 
iş seyahatleriyle ilgilendiğimiz için bizim 2018 piyasasın-
dan beklentilerimiz 2017’ye göre olumlu yönde. Geçen 
seneye göre etkinlik bütçeleri artış gösterdiği için beklen-
tilerimiz de aynı yönde artıyor. Genel anlamda bakacak 
olursak ülkemiz turizm açısından bir toparlama evres-
ine girdiğini düşünüyorum. Esas geri dönüşün Avrupalı 
misafi rlerin ülkemize gelmesiyle, uluslararası etkinliklerin 
düzenlenmesiyle yaşanacağı kanısındayım. Avrupalı mis-
afi rlerin geri dönüşünü sağlamadıkça tam anlamıyla bir 
başarı olmayacak. Terör gibi durumların azalmasıyla bu 
eğiliminin arttığını gözlemliyoruz.
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Tekrar merhaba,

Dergimizin 128. sayısında yazdığım ilk yazım ilgi görmüş 
olacak ki, yayın komisyonundaki arkadaşlarım bir yazı daha 
yazmamı istediler. Tabi çok mutlu oldum. Okuma alışkanlı-
ğının her geçen gün azaldığını düşündüğüm bir dönemde 
üstelik de günümüzde çok revaçta olan bilişim, entrika, ast-
roloji vb. konularının dışında benim için çok önemli olan 
fakat aynı önemin güncel hayatta çok fazla gösterilmediği-
ni düşündüğüm ‘ticari öneriler’ konusunun ilgi görmesine 
çok sevindim. Aslında, zaman zaman yazdıklarımın “çok 
bilmişlik” olarak değerlendirileceğini düşünüyorum ama 
babamın sürekli anılarını tekrar tekrar anlattığına isyan etti-
ğim bir günde “En ucuz deneyim, dinlenip öğrenilerek edi-
len deneyimdir.” sözünü söyleyip bir de üstüne “Ne kadar 
dinlersen o kadar aklında kalır, üstelik de beni mutlu etmiş 
olursun.’’ demesini hatırlayınca, yaşadığım deneyimlerin 
ücret ve bedel ödemeden başkalarına aktarmanın görevim 
olduğunu düşünüyorum. Dilerim haklı olduğuma inanan-
lar faydanın en fazlasını edinir.
Bu yazımda; ticari hayatta itibarın ve maddi öz sermayenin 

Eski Modelden, Yeni 
Modellere Nasihatlar

Çayın Taşı, Çayın Kuşu
Uğur Boz’82
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göreceli faydalarını yazmaya çalışacağım. 
Ticarette “Çayın taşı ile çayın kuşunu avlamak” diye 
bir terim vardır. Bu cümle yaptığınız ticarette öz sermaye-
nizin yerine itibarınızın daha yoğun olarak kullanılması de-
mektir.
İtibar, manevi öz sermayedir ve en değerli olandır. Mad-
di öz sermaye aileden, çok kârlı bir işten, piyangodan vb. 
kaynaklardan kolayca elde edilebilir. Ancak, manevi öz ser-
maye uzun yıllar etik ticaret yapmak yoluyla kazanılır. İşinizi 
yaptığınız süre içerisinde, tüm iş yaptıklarınızın güvenini  
kazanmanız gerekir. Bunun için ise vaat ettiğiniz tüm taah-
hütlerinizi eksiksiz yerine getirmeniz şarttır. İş yaşantınızın 
ilk zamanlarında bunu başarabilirseniz, aşağıda açıklamaya 
çalışacağım sistemi uygulama avantajına ulaşır, parasız para 
kazanmaya başlayabilirsiniz.
Bu konu, kalfalığımın ilk yıllarında, işlerimizi büyütmek için 
babamdan ilave sermaye istediğimde bana hatırlatmış ve 
“Parayla parayı herkes kazanır. Asıl olan parasız para kazan-
maktır. Biz sana bunu öğretmeye çalışıyoruz. Bir gün bunu 
öğrenemezsen verdiğimiz emeklere yazıklar olsun’’ demiş-
ti.
Aslında bana öğretilmek istenilenin“İtibar her şeyin üze-
rindedir. Eğer bunu edinirsek, parasız para kazana-
bileceğimiz’’ olduğunu sonradan anladım ve çok fayda-
landım.
Sistemin adına da, birçok konuda olduğu gibi güzel bir 
benzetme yapıp “Çayın taşı ile çayın kuşunu avlamak 
(vurmak)’’ demişlerdi.
Bana göre de güzel bir benzetme olan, büyüklerimin “Ça-
yın taşı ile çayın kuşu avlanma’’ sözünün kavramını ve öne-
mini aşağıda inceleyelim;

Sistemin yöntemleri:

1. Mal satın aldığınız firmaların kredisi: Malı vadeli 
alırsınız, satarsınız. Parasını tahsil edince borçlu olduğunuz 
fi rmaya ödemeyi yaparsınız. Önden bir sermaye koymaya 
ihtiyaç duymadan alış ve satış farkını kâr olarak edinebilirsi-
niz. Burada çayın taşı, alım yaptığınız fi rmaların sizden para 
istemeden mal vermesi oluyor.
2. Mal sattığınız firmaların kredisi: Siparişte tutarın ta-
mamını ve/veya belirli bir kısmını avans adı altında alırsınız. 
Peşin para ile malı satıcı fi rmadan alıp teslimatı yaparsınız. 
Bu sistemde de ilave bir maddi öz sermaye ihtiyacınız yok-
tur. Alış-satış arasındaki farkı kâr olarak edinebilirsiniz. Hatta 
malı uygun fi yata vadeli alabilirseniz, müşterinin parasını 
fi nans sistemi içerisinde ve/veya başka müşterilerin malları-
nın temininde kullanarak nemalandırabilirsiniz.
Burada ise çayın taşı, sizden mal almak için sipariş veren 
müşterilerinizin yaptığı ön ödeme oluyor.
3. Eş, dost, akraba vb. ile banka gibi finans kurum-
larının kredileri: Yakın çevreniz size güvenip öz sermaye 
yapabileceğiniz parayı belli şartlarda verebilir veya banka-
lardan uygun şartlarda kredi alabilirsiniz. Aldığınız para ile 
ticaretinizi yapabilirsiniz. Burada dikkat edilecek konu, tabi 
ki alım/satım kârınızın parayı temin etme şartlarının üze-
rinde olmasıdır. Yani ödeyeceğiniz faiz, kârınızdan düşük 

olmalıdır. Burada ise çayın taşı ,yakınlarız ve/veya fi nans ku-
rumlarının size vermiş olduğu borç/kredi oluyor.

İşte çayın taşlarını anlattık. Bunları kullanarak çayın kuşlarını 
avlayabilir, maddi öz sermayenizi artırabilir, işinizi büyüte-
bilirsiniz veya çok daha bolluk içerisinde yaşayacağınız bir 
hayatı seçip ticaretinizi aynı seviyede devam ettirebilirsiniz. 
Benim tavsiyem, bir kısmını mutlaka işinizin büyümesine 
ayırmanız. Çünkü aşağıda da belirteceğim nedenlerden 
dolayı her geçen gün bu sistem maalesef zorlaşıyor.

İşin başlangıcında, çayın taşının çok küçük hacimlerde ol-
ması ile büyük projelerde “Proje Finansman Kredisi” adı 
altında kullanılırken çok daha büyük hacimlerde olması 
arasında inanın hiçbir fark yoktur. İzninizle bu konuyu yine, 
yaşadığım iki olayı paylaşarak anlatmak istiyorum.
Sanırım Lise ikinci sınıftaydık. Edebiyat bölümü öğrencisi 
olduğumuz için almak zorunda olduğumuz kitaplar arasın-
da, İngilizce dersi için Literature in English ve Biyoloji dersi 
için de adını tam olarak hatırlayamadığım Biology kitapla-
rı vardı. Her ikisi de, yurtdışından ithal edilen, kuşe baskılı, 
renkli, kalın kapaklı, ansiklopedi görünümünde çok paha-
lı kitaplardı ve maalesef birçoğu iki yılın sonunda mezun 
olanlar tarafından atılıyordu.
Ben bu kitapları mümkün ise bedavaya, ama gerekirse çok 
ucuz bir fi yata satın alıp, kirli olanları temizleyip, kendi dö-
nem arkadaşlarıma kitabevlerinden çok daha ucuza sata-
rak para kazanmayı ve bunu yaparak az da olsa aile ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunabileceğimi düşündüm. Tabi 
sermaye gerekiyordu. Başka kaynağım olmadığı için baba-
ma gittim. Para isteyince, ilk olarak ne iş yapacağımı sor-
du. Tüm detaylarını öğrenmek istedi. Anlatınca, aklına yattı 
veya deneyip görmem için gereken parayı verdi. Gereken 
alımları gerçekleştirip,  temizliklerini yapıp kitapları satınca 
elime bütün bir yıl boyu okulda çok daha rahat harcayabi-
leceğim ciddi bir para geçmişti. Tabi ilk iş babama olan bor-
cumu ödemek olmuştu. Kârımı öğrenince çok keyif aldığını 
dün gibi hatırlıyorum.
Yıllar sonra, başlayacağımız bir proje için büyük bir banka 
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ile yapmayı hedefl ediğimiz bir kredi anlaşması için, o ban-
kanın ilgili Genel Müdür Yardımcıları ile bankanın Genel 
Müdürlüğü’nde 34. katta yaptığım görüşme ve sonrasında 
gelişen olumlu olaylar, inanın babamdan para alarak yaptı-
ğım kitap işinden hiç farklı değildi. Sadece hacim yani aldı-
ğımız kredinin sıfırları farklıydı.

Şimdi bu sistemin gerçekleşmesi için uygulamak zorunda 
olduğumuz önemli püf noktalarına değinmek istiyorum.

 Yaptığınız/yapacağınız işi çok iyi araştırın. Emin olma-
dığınız veya alacağınız riskin makul bir seviyenin üzerinde 
olduğu hiçbir konuya başlamayın.
 Kendinizin bizzat inanmadığı bir işin, verimli olacağına, 
iş yapacağınız fi rma, banka vs. kurumların asla inanmaya-
cağını ve bu işle ilgili olarak size fi nans konusunda destek 
olmayacaklarını çok iyi bilin ve ileride başka ve fakat bu kez 
verimli bir konu ile ilgili olarak baş vurduğunuzda ciddiye 
alınmanızı olumsuz etkileyeceğini unutmayın.
 Hayatta hiçbir zaman tutamayacağınız sözler vermeyin. 
Eğer verdiyseniz ise mutlaka gerçekleştirin. Unutmayın ki 
söz çok ama çok önemlidir. Söz ticarette taahhüt demektir. 
Taahhüt ise sizin geçmiş hikayenizin aynasıdır. Her zaman 
bu aynaya bakılarak değerlendirilirsiniz. Ne zaman neyin 

karşınıza çıkacağını ve çıktığı zaman nasıl muamele ile kar-
şılaşacağınızı bilemezsiniz. Yerine getirilmeyen bir taahhüt 
çok önemli ve verimli iş/işlerinize engel olabilir.
Hz. Mevlana’nın ;
İnsanın güzel olan yüzüdür.
Yüzünde güzel olan gözüdür.
Ama en güzeli,
Ağzından çıkan sözüdür.

dörtlüğünü hep hatırlayın.

 Borçtan korkmayın. Yeter ki yaptığınız iş kârlı olsun. Eğer 
kârınız iyi ise borç sürdürülebilir demektir. Yani korkacak bir 
şey yoktur. Önemli olan, vadesinde ödediğiniz borçların sa-
yısıdır. Miktar da önemlidir ama sayısının çokluğu, defalarca 
mal alıp ödediğinizi yani borcun ödenmesi ile ilgili alışkan-
lıklarınızın güzel olduğunu gösterir ve önünüz açılır.
 Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi;  malı veya 
kredinizi, vadeli almışsanız ve bu arada, bu satışın parasını 
erken tahsil eder veya başka bir yerden paranız gelirse, bor-
cunuzun vadesini beklemeden alacaklılarınıza ödemenizi 
erkenden yapın. Bu işlem sizin paranız olmadığında da mal 
alabilmenizi ve doğal olarak satabilmenizi sağlar. Unutma-
yalım ki satacak malınız olmaz ve olanı da uygun şartlarda 

Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Hz. Ömer
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lıklarınızın güzel olduğunu gösterir ve önünüz açılır.
 Daha önceki yazımda da belirttiğim gibi;  malı veya 
kredinizi, vadeli almışsanız ve bu arada, bu satışın parasını 
erken tahsil eder veya başka bir yerden paranız gelirse, bor-
cunuzun vadesini beklemeden alacaklılarınıza ödemenizi 
erkenden yapın. Bu işlem sizin paranız olmadığında da mal 
alabilmenizi ve doğal olarak satabilmenizi sağlar. Unutma-
yalım ki satacak malınız olmaz ve olanı da uygun şartlarda 

Rızkın onda dokuzu ticarettedir. Hz. Ömer
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alamaz iseniz zaten satış yapamazsınız. Doğal olarak kâr da 
edemezsiniz. 
 Enerjiniz yüksek olsun. Giyiminize, kıyafetinize, fi ziğinize 
dikkat edin. Bakımlı, dinç olun. Morali bozuk, enerjisi düşük, 
bakımsız kimseye hiçbir kurum ne mal ne de para verir.
Siz farkında olmayabilirsiniz ama karşı taraf bu durumu çok 
önemser ve duruşunuzu çok iyi inceler. En ufak bir şüphede 
basit nedenler öne sürerek teklifi niz değerlendirmezler.
 Yeri gelince “aşağı camide dilenip, yukarı camide sadaka 
verin.” Yani borç alarak vadesi gelmiş borcunuzu ödeyin. 
Herkese borcunuza ne kadar önem verdiğinizi gösterin. 
Kredibilitenizi asla bozmayın.  
 Aldığınız kredi ve/veya borcun teminatını, bu kişi veya 
kurumlar sizden talep etmeden onlardan önce siz vermeyi 
önerin. Teminat her zaman onları rahatlatır. Rahatlamalarını 
sağlayın.
 Zaman zaman borçlu olduğunuz kişi veya kurumların 
yetkililerini arayıp hatır sorun. Ziyaret edin. Varlığınızı, iyi 
olduğunuzu, herhangi bir sıkıntınız olmadığını (varsa bile) 
onlara gösterin. Rahat bir alacaklı, sizi de rahatlatır.  Olmadık 
bir zamanda alacağını istemez.
 Özellikle fi nans kurumlarından aldığınız kredilere karşı 
‘Hayat Sigortası’ yaptırın. Onlara “Ben ancak ölürsem borcu-
mu ödeyemem. Ama öyle bir şey olursa parayı sigorta şir-
ketinden hemen alabilirsiniz” mesajını verin. Bu onları çok 
rahatlatacaktır. Hem miktar istediğiniz gibi olacak hem de 
daha önemlisi, borcun vade, faiz gibi unsurları sizin lehinize 
oluşacaktır. Bu aynı zamanda talihsiz bir erken ölüm olur 
ise alacaklıların, mirasçılarınızın üzerine gelmeyip, paralarını 
sigorta şirketinden almalarına ve hatta bu esnada ödenmiş 

olan kısmını, hayat sigortası olarak acılı ailenize ödenmesini 
sağlayacak, öyle kötü bir zamanda hayata endişe ile bak-
malarını engelleyecektir.

Gördüğünüz üzere “çayın taşı ile çayın kuşunu avlama” yani 
parasız para kazanma ticaretin en kârlı ama en zor olan 
yöntemidir. İtibarınızı her zaman en üst seviyede tutmanız 
gerekir. Ancak ülkemizde; sizin ve iş yaptığınız tarafl arın 
elinde olmayan, değişken bir ortam mevcut. Yani ABD’de 
yaşanan bir kriz, küreselleşme sebebiyle sizin tahsilâtla-
rınızı çok kolay etkileyebiliyor. Dolayısı ile niyetinizin çok 
iyi olması zaman zaman anlam ifade etmeyebiliyor. Sizin 
ödemelerinizi de olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Bu du-
rumlara önlem olarak maddi öz sermaye gereksinimi artmış 
durumda. Bu nedenle manevi öz sermaye sonucu oluşan, 
maddi öz sermaye birikimini yapmanız gerek. 
Ben, yönettiğim şirketlerde çayın taşı ile çayın kuşunu av-
larken elde ettiğim kârların bir kısmı ile gayrimenkul satın 
alarak olumsuz zamanlara hazırlık yapıyorum. Sizlere de 
tavsiye ederim. 

Bu yazımda özellikle maddi sermaye birikimi olmayan giri-
şimci okurlara ışık tutmaya çalıştım. Umarım okuyup, uygu-
layanlara faydalı olacak bir yazı olmuştur.

Ayrıca yeri gelmişken konu ile ilgili olarak, vaktim elverdi-
ğince ücretsiz olarak yardımcı olabileceğimi bilmenizi iste-
rim. Mail adresim; ugurboz@haydarboz.com.tr’dir.

Sevgiyle kalın.

Sermayeniz adamlık ise, her ticarette 
başarılı olursunuz. Anonim
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Masa Bayrağı: 25.00 TL

Ajanda 14x21Kırmızı: 18.00 TL

Ajanda 13x21 Siyah 50. Yıl: 20.00 TL

Yastık: 30.00 TL

Atlama İpi

Kapșonlu Ankara 
Kolejliler Sweat

18.00 TL

75.00 TL

V Yaka Meșale Tișört: 45.00 TL

Sıfır Yaka K Logolu Tișört: 45.00 TL

Çekçekli Çanta: 90.00 TL

Küçük Havlu: 10.00 TL

Büyük Havlu: 42.00 TL

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

Öncelikle Ayşe Ören'98'i tanıyabilir miyiz?
Ankara'da doğdum, TED Ankara Koleji'nden mezun olduk-
tan sonra Bilkent Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar 
Fakültesi- İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümü'nü bitirdim. 
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark dahiline kabul edilen ilk 
tasarım ve mimarlık fi rmasını Sanayi Bakanlığı Tekno-Giri-
şim Sermaye desteğiyle kurdum. Mimarinin bilimselleşmesi 
yönünde çalışmalarımı uluslararası platformlarda sürdürü-
yorum. New Worlds, ESA, NASA'nın dahil olduğu konferans-
larda, dünyada yeni gelişmekte olan, uzun dönem uzay 
misyonlarında mekan tasarımı üzerine konferanslar veriyo-
rum. New Worlds ve Kepler Uzay Enstitüsü'nün de dikkatini 
Türkiye'ye çekerek bu konuda çalışmak isteyen girişimciler 
ve bilim insanları yetiştirilmesinin yolunu açmaktayım. 2015 
yılında Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından "geleceğin lide-
ri" seçildim ve şu an çalışmalarımı Yıldız Teknik Üniversitesi, 
Yıldız Teknopark'ta sürdürmekteyim.

Uzay mimari Türkiye'de bilinmeyen bir meslek... 
Okuyucularımıza biraz açıklayabilir misiniz?
Uzay mimarisini üç kısımda inceliyoruz: Yörüngesel Tasarım, 
Araç Tasarımı, Gezegensel Tasarım... Bunlarda kendi içinde 
uzunluklarına göre; kısa (günlerden haftalara), orta (haftalar-
dan aylara), uzun (6 ay ve üzeri) olmak üzere üçe ayrılıyor. Be-
nim ilgilendiğim kısım altı ay ve üstü uzay kalışlarında mekân 
tasarımı. "İnsan evrimi ve psikolojisinde mekânın etkisi" felse-
fesini yapıyorum.Bu yaptığım felsefe uluslararası platformlar-
da gittikçe artıyor.

Kariyeriniz ile ilgili önünüzde ne gibi planlar var?
Tasarımı hep sevdim ve kendime özgür bir bakış açım oldu. 
Bunu dışa yansıtmak ve evrensel karşılığını bulmak isterim. 
Bu zamana kadar pek çok konuda ilk ve tek oldum. Bun-
dan sonrada değişik kırılımlar görmemiz olasıdır. Benim 
gibi kişilerin dünyada genel ismi "Game Changer - Oyun 
Değiştirici"dir. Üzerinde çalıştığım en önemli proje; New 
Worlds... Rick Tumlinson'la birlikte Türkiye'de New Worlds'ü 

yapılandırıyorum. Kepler Uzay Enstitüsü'nün de Türkiye'de 
yapılanmasını istiyorum;  bu iki oluşumun alt yapısını ve 
kurgusunu oluşturuyorum. SpaceDancer artık bir harekete 
dönüşüyor... İlginin artıyor olması çok sevindirici. Projemde 
yanımda yer almak isteyenler lütfen mail atsın. İlgilenmek 
istediğimiz kesim Uzay'dan para kazanmayı hedefl emiş, 
uzay ve havacılık üstüne kariyer hedefi  kurmuş, doğru et-
kiyi yaratacak ekipler ile bir araya gelmek ve ilerlemek is-
tiyoruz.

Monster'la bir çalışma içerisindesiniz. Mühendisler-
le tasarımcılar arasında bir köprü görevi üstleniyor-
sunuz. Çalışmanızdan biraz bahseder misiniz?
Kariyerimin başından beri her zaman disiplinler arası bağla-
rın önemine, sanatın başlı başına bir Araştırma ve Geliştirme 
olduğunu vurguladım. Yönümü, bu çok yönlü disiplinler 
arası tavrım belirledi. Örneğin; Network fi rmasıyla Monster 
bilgisayarlarının, beni desteklerken aynı platformda buluş-
ması... Network Firması, Uzay Mimarisi yolculuğumun ba-
şından beri benimle ve koşulsuz destek oluyor. Şu an aynı 
tarz bir ilişkiyi Monster'la yaşıyoruz. Önümüzdeki dönem 
geleceğin oyun bilgisayarlarının nasıl şekilleneceğine dair 
bir fi kir projesi yürüteceğiz ve kim bilir daha nasıl fi rmalar 
bu uzun yolculuğumda bir araya gelecek. Oluşacak olan si-
nerjiyi merakla bekliyorum. Eminim dünyada ses getirecek 
fi kirler doğacak.

Türkiye'de az bilinen bir meslek olan 
Uzay Mimarlığı üzerine çalışan Ayşe 
Ören'98, mesleğini ve Yılın Bilim Kadını 
Kategorisi'nde aday olduğu Elele Avon 
Kadın Ödülleri ile ilgili duygularını TED 
Ankara Kolejliler Dergisi'ne anlattı.

Kolej Yılları Bana Anı Değil
Hayat Bıraktı

İŞ DÜNYASI

Ayşe Ören'98
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Türkiye'deki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
En önemli deney yeni formları ve yeni ifadeleri bulmaya 
çalışmaktır. Sanatçılar genelde teknolojiden, görsellerden, 
tıbbi ve askeri sembollerden yararlanırlar ve çoğunlukla 
bunlara yeni anlam katarlar. Sanat ve bilim konusuna ge-
lince; bilim bir şeyin sebebini ve işleyişini,sanat da anlamı-
nı açıklar. Bazen aradaki sınır çok incelir. Her zaman tam 
doğru sonuç vermeyebilir ama bütüne bakacak olursak 
bu cesaret gerektirir. Aksi halde başarılı olmuş işlerin kop-
yasını üretmeye devam eder dururuz. Sanat bir araştırma 
türü ama farklı yol ve amaçlarla yapılıyor. Üstündeki örtüyü 
açmak ve perdenin arkasına bakmak varlığımızın en temel 
sorularını anlamaya çalışmak bakımından bir araştırma bu. 
Fizikçilerin, atomları uçuracak büyük tüneller yapması gibi. 
Çünkü onlar da gerçeğin bir sonraki adımını görmek istiyor. 
Her sanatsal çalışmanın gerçeği; dünyayı ve varlığımızın ar-
kasında ne olduğunu anlamayla ilgili. Bu durum aynı şeye 
başka açılardan bakmakla ilgili.

Elele Avon Kadın Ödülleri'nde Yılın Bilim Kadını Ka-
tegorisi'nde aday oldunuz. Neler söylemek istersi-
niz?
Başarınızın takdir edilmesi muhteşem bir duygu. Çok mutlu 
oldum.

Henüz Kolej yıllarınızda hayalinizde hangi meslek 
vardı?
Lise biterken sanattan başka bir şeyle uğraşmayacağıma 
emindim.

Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınız var mı?
İlkokul bitiminden üniversiteye girene kadar geçen dö-
nem,insanın hayatında kökleri çok derine giden izler bıra-
kıyor. Birey olarak toplumla beraber yaşamayı öğreniyorsu-
nuz ve hepsi bu yaşlarda şekilleniyor. O yüzden Kolej bir 
anıdan çok bir hayat bıraktı diyelim. Rick Tumlinson
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Körebe, Saklambaç, Sek Sek 
Keşke Hayatı Sekmesek…

Bambaşka bir içerikle kültür ve sa-
nat köşemizde bizlerle nostalji yol-
culuğuna çıkmaya hazır mısınız? 
Teknolojinin getirdiği birçok güzel-
lik aynı zamanda da bazı şeyleri de 
alıp götürdü.  Aaaaaahaaaaaahhh 
nerde o eski günler dediğinizi duyar 
gibiyiz… 70’lerde 80’lerde 90’larda 
çocuk olmak. Bu tabiri kullanıp siz-
lerde uzun yolculuklara çıkıyor mu-
sunuz? Hadi biraz çocukluğumuza 
dönelim. Nasıl duygular nasıl güzel 
tatlar hatırlatacak bize… 

Bizim çocukluğumuzda rengârenk 
şekerler de vardı ama macunun tadı 
bir başkaydı. Renkli renkli ağızda da-
ğılan “Allı Güllü Macunlar” … Bir de 
pamuk şeker vardı hem kokusuyla 
hem de tadıyla akıllara kazınan… 
Çok şanslıymışız sahi…  

Okul zilinin çalmasını iple çekerdik. 
Öyle tabletlerimize cep telefonla-
rımıza gömülmek için değil ama. 
Beklerdik ki sokağa çıkalım. Hem yeşile hem de arkadaş-
larımıza doyalım… Koşarak vardığımız evimizde aceleyle 
yediğimiz yemeğin lezzeti de sanki başkaydı. Bilmezdik 
ki cep telefonu neymiş? Ya da bilgisayar… Çoğumuzun 
evine kim bilir ne zaman girmişti… En son 90'larda çocuk 
olanlar bilir bence bu oyunları. Teknoloji ile birlikte, sokak-
ta oyun oynamak da rafa kalktı. Hadi, birbirinden güzel 
oyunlarla çocukluğumuza dönelim

Önüm arkam sağım solum sobe…Yazı tura mı atsak? Kimi 
ebe yapsak? “Ooooopitipiti karamele sepeti” İstemeyerek 
de olsa. Hepimiz mutlaka ebe olmuşuzdur. Ebe gözlerini 
yumardı sıkı sıkı. 10’dan 20’den 40’dan 50’den geriye doğru 
sayarak başlardı bütün eğlence. Saklanacak yer arar, ebe-
nin bizi bulmamasını umardık. En güzel en keyifl i yeriydi 
sobelemek. Ebenin yerinden ayrılışını keyifl e beklemek. Ya 
bir de yanlış kişiyi sobelediyse ebe… İşte o zaman değme 
keyfe “Çamlak çömlek patladı…”  Bizim oyunlarımızda yaş 
sınırı olmazdı. Kendimizden yaşça küçük olanlarda bir hayli 
büyük olanlarda katılırdı eğlenceye. Küçüklerin gönlünü 
kırmazdık. “Sütten, fasulyeden” olurlardı ama bizimle oy-
narlardı…

Bir ebeli oyunumuz daha vardı. Karanlıkta sadece hisleri-
mizle oynadığımız… Hadi bakalım bağla gözleri bul bu-
labilirsen kaçan kişileri… En eğlendiğimiz oyunlarda değil 
miydi? Sahi körebe…

Adından da anlaşılacağı gibi çok güzel bir oyunumuzdu 
köşe kapmaca…Ortada kalan ebe olurdu. Kalan köşeler 
bizim 

Oyunların kızı erkeği olmaz mıydı? Olurdu tabi… Bölünür-
dük bazı oyunlarda da… Misket mesela… Farklı misket 
oyunları vardı. Şap, Çukur, Tumba, Üçgen (Mors), Karış ve 
Cımbız…

Mahalle maçı vardı,  herkesin en güzel anılarını biriktirdi-
ği… Düştüğü, dizini kanattığı belki de en çok ağladığı ama 
her seferinde bir sonraki futbol maçının hayalini kurduğu... 
Öyle ortaya bir şey konulmadan da oynanmazdı. Genelde 
ortaya konan şey zaten ya kola ya da kek olurdu… Kendine 
özel kuralları vardı tabi mahalle maçının. Kocaman cadde-
lerde, sokaklarda, ev önlerinde oynandığından, altın kural, 
topu kaçıranın almasıydı.



60

KÜLTÜR-SANAT

Sek sek… Ah! ne güzel oyundu sek sek… Renkli renkli ama 
en çok da bembeyaz tebeşirler ile çizilirdi sokaklara. Se-
çerdik uğurlu taşlarımızı. Başlardık birden atmaya. Çizgiye 
basmak olmazdı. Bastığımız anda sıramız bir sonraki arka-
daşımıza geçerdi.  Böyle de eğlenceliydi sek sek…

İstooooop… Topla oynanan en güzel oyunlardan biriydi 
istop.  Top oyunculardan birinin ismi söylenerek havaya 
atılırdı. İsmi söylenen oyuncu eğer topu yere düşmeden 
yakalarsa, o da başkasının ismini söyleyerek oyun devam 
ederdi.  Ne güzeldin sen istop…

5 taş…5 adet taşla oynanırdı. Bir tekerleme ile başlardı 
oyun. Taşların tamamı hayaya atıldıktan sonra elinin tersiy-
le en çok taş yakalayan oyuncu oyuna başlardı. Birler, İkiler, 

Üçler, Dörtler ve Beşler vardı. Hepsinin kuralı farklıydı…

Yakar top ya da ortada sıçan…Kurulurdu gruplar. 2 ayrı 
grup olurdu oyunda. Bir grup ortada diğer grupta karşılıklı 
dururdu. Ortaya geçilen grup topla vurulmaya çalışılırdı. 
Can tutanlar hep en gözdeydi. Gruplar arasında paylaşıla-
mayandı...

Aldım verdim ben seni yendim. Sarı kızın saçını örmeye 
geldim. Oyunu ile ikiye ayrılan gruplar. Ortada mendili tu-
tacak birinin olması ve iki grubun mendili yakalamaya ça-
lışması. Hatırladınız değil mi? Mendil kapmacayı…

İçinizdeki çocuğu kaybetmemeniz ve yeni nesile çocukluk-
larını yaşatabilmemiz dileğiyle…
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 “Ben Tiyatro Oyuncusu 
Olmak İçin Okudum”

Herkes İştar Gökseven’i tanıyor… Peki, İştar Gök-
seven’80 kendini nasıl tanıtır?
35 yıldır tiyatro sahnelerinde, sinema ve televizyonda 
oyuncu olarak çabalamaktayım. Türkiye'nin ilk özel radyo 
programları yapımcısı ve sunucusuyum. 12 sene turizm 
sektöründe rehber ve animatör olarak, 10 sene de İstan-
bul’da eğlence sektöründe çalıştım. Hala İstanbul Devlet 
Tiyatrosu Sanatçısıyım.

Uzun süredir sahnedesiniz. Tiyatro serüveniniz ne 
zaman ve nasıl başladı?
Tiyatro serüvenim lisede Kolej'de başladı. Edebiyat öğ-
retmenim Rüksan Güneysu sayesinde tiyatro kulübüne 
girdim. Birçok oyunda oynadım. Aklımda oyuncu olmak 
yoktu. Babam neden konservatuar sınavlarına girmiyorsun 
dedi. O zaman tıp, mühendislik okulları çok modaydı. Bana 
da cazip geldi, konservatuar sınavına,  girdim kazandım. 
Hatta arkadaşlarım "Artist mi olacaksın oğlum?" diye be-
nimle dalga geçiyorlardı.

Tiyatro sahnesinde yaşadığınız ilginç bir anınızı 
bizimle paylaşır mısınız?
Sahnedeyken tabi ki iyi ve kötü anılarımız var. Ama ken-
diliğinden gelişen (doğaçlama) olaylar beni hem çok gül-
dürür hem de düşündürür. Bir gün, İstanbul Taksim Venüs 
sahnesindeyiz. İstanbul’da lapa lapa kar yağıyor. Oyunun 
bir bölümünde sol portalda duruyorum, bir ara anlama-
dım ama ıslanmaya başladım. Kafamı yukarı kaldırdım, 
sahneye kar yağıyor. Sahne ışıklarının efektiyle sahne ade-
ta karda oynanıyordu. Seyirci için mükemmel bir görüntü 
ama bizim için gülünç ve bir o kadar da düşündürücü (gü-
lümsüyor). 

“Birinci kural mesleği 
sevmek”

Meslek hayatına tiyatro ile devam etmek isteyen 
yeni nesile neler söylemek istersiniz?
Tiyatro oyuncusu olmak, insanın yaşam biçimini belirler. 
Hayatta çalışmak ve mesleğini sevmek birinci kural olmalı. 
Özellikle ülkemizde koşullar çok zor ve gittikçe de zorla-
şıyor. Bu yüzden gerçekten çok istemek ve azimli olmak 
gerekiyor.

Tiyatro sahnesini, sinema ve 
dizi oyunculuğunu anlatan; 
hayatını tiyatroya adayan İştar 
Gökseven’80,  Kolej yıllarında 
unutamadığı öğretmeni 
Kıvılcım Kamgözen’i andı.
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Birçok dizi ve filmde de oynadınız. Sizin için özel 
bir yeri olan bir dizi ya da film var mı?
Birçok oyunda oynadım, dizi ve fi lmlerde rol aldım. Hep-
sinin kendine göre bir serüveni vardı. Ben kendimi şanslı 
sayıyorum, iyi yönetmenlerle ve iyi oyuncularla çalıştım. 
Yurtdışında sahneye çıktım, fi lm festivallerine katıldım. 
Belkide bu oyunların ve fi lmlerin serüvenleri daha farklı 
olmuştur.

Peki sizin için tiyatro mu? Dizi mi?
Tabii ki tiyatro. Ben tiyatro oyuncusu olmak için okudum. 
Dizi çekmek için tiyatro oyuncusu olmak şart degil. Diziler 
de oynamaya devam edeceğim. İkisinin de tadı farklı.

Henüz Kolej sıralarında otururken hayalinizde 
hangi meslek vardı?
Kolej'de okurken hayalimde pilot ya da doktor olmak vardı.

“Öğretmenime layık 
bir öğrenci olmaya 

gayret ettim”
Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınız var mı?
Yanlış hatırlamıyorsam ya 23 Nisan ya da 19 Mayıs’da Alan-
ya'ya okuldan izin almadan tur düzenledim. Her şey çok 
güzeldi ve çok eğlendik. Ankara'ya okula döndüğümüzde 
hocam - her zaman saygıyla anarım - müdürümüz Kıvıl-
cım Kamgözen, yanına çağırdı ve şahane bir nutuk çekti. 
Disiplin kurulundaki diğer hocalar ceza almamı isteseler 
de Kıvılcım Hoca buna izin vermedi. Ben de ona layık bir 
öğrenci olmaya gayret ettim.
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Dünyanın en güzel insanları, binlerce yıllık kültür birikimlerini hiç kaybetmeden günümüze 
taşırken, çağımıza uygun hale getirmedeki başarıları ve zengin kültürlerini yeni jenerasyona 

sevdirerek aktarmaları gerçekten etkileyici. Batılı görüş; insanı merkeze alırken, Japon 
kültürü; evren ve doğa merkezlidir. Batı’da; insan yüceltilirken, Japonya’da doğa yüceltiliyor 
ve insan, doğanın ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor. Bu anlayışı Japon toplumunun tüm 

yaşayış şeklinde fark ediyorsunuz.

Yazı ve Fotoğra� ar: İpek Gençer’91

Japonya’ya gitmek için en uygun zaman, Mart ayının son 
haftası ile Nisan ayının ilk haftasıdır. Bu dönem Japonya 
için en özel zamandır. Neden mi? Çünkü Sakura, yani kiraz 
çiçeklerinin açıp, etrafı pembe-beyaz renkte bir güzellik 
örtüsüyle kapladığı dönemdir. Doğanın tüm güzelliğiyle 
uyanışa geçip, yenilenmenin zaferini kutladığı zamandır. 
Bahar tüm dünyada güzeldir ama Japonya’daki güzellik, 
hiçbir yerle kıyaslanamaz. Sokaklar, tapınaklar, nehir ke-
narları ve bahçeler, pembe-beyaz çiçeklerle bezenerek 
göz kamaştırıcı masalsı bir dünyaya dönüşür.

Bu mis kokan ağaçların altında yürürken tepenizde çi-
çekten bir gökyüzü varmış gibi hissediyorsunuz. Ara ara 
esen rüzgâr, çiçek yapraklarını kar yağar gibi üzerinize 

serpiştiriyor. Bu dönemde Tokyoluların sıklıkla parklar-
da kalabalıklar halinde toplanıp, ağaçların altında uzun 
piknikler yaptığını görüyorsunuz. Ofislerde çalışanlar bile 
yemek aralarını piknik şeklinde yapıyorlar. 

Japonların ‘’Hayatın Mucizesi’’ olarak adlandırdıkları Sa-
kuraların, Japon kültüründe çok özel bir yeri var. Çiçekleri 
ağır ağır açar ama çok çabuk dökülür. Hem hayatın baş-
langıcını müjdeler hem de kaçınılmaz sonu simgeler. Sa-
muraylar için ise hem yaşamı hem de ani ölümü hatırlatır.  

6.852 adadan oluşan Japonya’da, 127 milyonluk nüfusun 
büyük kısmı, büyük şehirlerin de bulunduğu dört büyük 
adada yaşar. Bunlar Honshu, Hokkaido, Kyushu ve Shiko-

Güzel İnsanların Güzel 
Ülkesi "JAPONYA"

“Dev gibi gardiyanlar kolları demir parmaklıklara 
bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice 

azılı mahkumlar vardır. Burçları da gardiyanlar 
ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun değil mahkum 

kaçırtmak değil kuş bile uçurtmazlar.”
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ku’dur. Adaların çoğu dağlıktır ve bazıları yanardağlardan 
oluşur. Japonya’nın en yüksek dağı olan Fuji, bir yanar-
dağdır. Japonya, dış dünyaya kapalı bir şekilde yaşadığı 
için geleneklerini, yaşam biçimini ve doğayla uyumu hiç-
bir zaman kaybetmemiştir. 

Tokyo
Biz Japonya’yı gezmeye Tokyo’dan başladık. Tokyo, dün-
yadaki pek çok modern şehirden alıntılar taşıyan yaklaşık 
40 milyon nüfuslu bir metropol. Örneğin: Paris’in Eyfel 
Kulesi’nin kırmızı renkte olanı gibi görünen Tokyo Kulesi 
(Tokyo Tower) 333 metrelik yüksekliğiyle, şehrin geneline 
tepeden bakmak için iyi bir alternatif. 

Tokyo’da mutlaka görülmesi gereken en ilginç bölge, 
gökdelenler ve ışıklı tabelalarla kaplı Shinjuku bölgesi. 
Burası, ünlü yönetmen Riddley Scott’ın ‘’Blade Run-
ner’’ filmine ilham vermiş olan bölge. Shinjuku’nun ara 
sokaklarında kendinizi bilinmeyen bir diyardaki fütüristlik 
bir şehre gelmiş gibi hissediyorsunuz... Bitmek tükenmek 
bilmeyen karaoke barlar, striptiz kulüpleri, playstation 
barları, robot kostümleri ile dolaşan siber punk stilinde 
insanlar... Hayatımızda ilk kez özel randevu ile çalışan 
kedi, köpek veya baykuş kafelerini burada görüyoruz. 
(Önceden rezerve ettiğiniz hayvanı, sevmeniz için masa-
nıza getiriyorlar.) 

Sonraki durağımız ise bir Budist tapınağı olan Sensoji 
Tapınağı oldu. Bu tapınak oldukça hareketli bir kalaba-
lığın bulunduğu Asakusa bölgesinde yer alıyor. Ren-

garenk hediyelik eşyaların ve yiyeceklerin satıldığı, irili 
ufaklı yüzlerce dükkândan oluşan bu bölgeyi görmeden 
gitmeyin.

Sensoji Tapınağı’nın ardından ünlü Meiji Tapınağı'na 
doğru yolculuğumuz devam etti. Bu tapınak Japonya’nın 
dünyaya açılmasını ve modernleşmesini sağlayan İmpa-
rator Meiji ile İmparatoriçe Shoken’in ruhlarına adanmış 
bir Shinto Tapınağı. Kötü ruhları içeri geçirmeyen dev 
bir ahşap kapıdan girdiğiniz, 70 hektarlık bir ormanın 
içinde yer alan bu tapınakta, bizim gittiğimiz gün bir dü-
ğün töreni ve ShichiGoSan adı verilen geleneksel festi-
val vardı. Dolayısıyla kadın, erkek, çocuk herkes gelenek-
sel kıyafetleriyle oradaydı, tam bir görsel şölen yaşadık. 
Bir de tapınağın girişindeki çeşitli renklerde yüzlerce sake 
fıçısının dizili olduğu duvar da çok ilginçti.

Buradan sonra Tokyo’nun ünlü Harajuku bölgesine geç-
tik. Burası gerçekten hayatımda gördüğüm en şaşırtıcı ve 
kalabalık yerdi. Çılgın kostüm mağazaları ve ilginç giyimli 
gençlerle dolu olan bu bölgede nereye bakacağımızı şa-
şırdık desem abartmış olmam. 

Tokyo geceleri için ikinci en iyi alternatif Shibuya bölge-
si. Shibuya Crossing pek çok filmde gördüğünüz binlerce 
insanın aynı anda karşıdan karşıya geçtiği dünyanın en 
yoğun kavşağı. Ölünceye kadar sadakatle bağlı olduğu 
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sahibini, her gün işe giderken bindiği metro istasyonun-
da (hatta sahibi öldükten sonra bile 9 yıl boyunca) onun 
gelişini bekleyen, dünyalar tatlısı Haçiko isimli köpeğin 
heykeli de burada...

İmparatorluk sarayı (Imperial Palace) her ne kadar içine 
giremeseniz de dışarıdan görülmesi gereken bir güzellik. 
Edo mimarisinin en zarif yapılarından biri...İmparator hala 
burada yaşıyor ve etrafındaki parkı gezebiliyorsunuz...

Alışverişçiler için Ginza bölgesi tam bir cennet. Tüm dün-
ya markalarının en şık ve iddialı mağazaları bu caddede. 

Benim gibi Japon mutfağına bayılanlar için Tokyo doğ-
ru adres. Ünlü restoranlar:Kozue, geleneksel mimarisi 
ve zen bahçesiyle TofuyaUkai, ve Aronia de Takazawa’yı 
sayabiliriz. Bir de özellikle Kobe Bifteği’ni yemenizi tavsi-
ye ediyorum. Bu biftek çok özel bir şekilde hazırlanıyor. 
Kobe şehrindeki çiftliklerde, doğdukları andan itibaren, 
dingin ve serbest bir hayat yaşayan bu hayvanlar, gün-
de üç öğün yemek yiyorlar ve daha sonra müzik eşliğin-
de özel bir masaj yapılıyor. Bu masaj seansları ile yağlar, 
ince damarlar oluşturarak etin içine doğru yol alıyor. Pek 

çok restoranda dışarıya o gün servis edilen hayvanla il-
gili soy ağacı belgesi asılıyor. Bu belgede hayvanın yaşı, 
anne-baba, anneanne-dede isimleri ve sertifikaları yer 
alıyor. Dünyanın en lezzetli eti olarak gösterilen Kobe bif-
teğini mutlaka deneyin, bizim hayatımızda yediğimiz en 
lezzetli etti!

Hakone
Fuji Dağı’nın eteklerinde yer alan sevimli bir yerleşim 
merkezi. Burada aralarında Picasso ve Henry Moore gibi 
dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin bir arada bulundu-
ğu Hakone Açıkhava Sanat Müzesi’ni gezebilir, Ashi-
noko Gölü’nde tekne gezisine çıkabilirsiniz. 

Kyoto
Japonya’yı ve Japonları gerçek anlamda tanıyabileceğiniz 
tek şehir. Geçmişte üç yüz yıla yakın bir süre Japonya’nın 
başkenti olduğu için sayısız tarihi ve kültürel mekâna ev 
sahipliği yapmakta. Buraya Tokyo’dan Shinkansen adı 
verilen (uçak motoruyla çalışan) hızlı trenle geldik. Uzay 
araçlarını andıran bu muazzam trenlerle seyahat, mutla-
ka yaşanması gereken bir deneyim...
Unesco Dünya Mirası Listesi’ndeki Nijo Sarayı (Nijo Cast-
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İmparatorluk sarayı (Imperial Palace) her ne kadar içine 
giremeseniz de dışarıdan görülmesi gereken bir güzellik. 
Edo mimarisinin en zarif yapılarından biri...İmparator hala 
burada yaşıyor ve etrafındaki parkı gezebiliyorsunuz...

Alışverişçiler için Ginza bölgesi tam bir cennet. Tüm dün-
ya markalarının en şık ve iddialı mağazaları bu caddede. 

Benim gibi Japon mutfağına bayılanlar için Tokyo doğ-
ru adres. Ünlü restoranlar:Kozue, geleneksel mimarisi 
ve zen bahçesiyle TofuyaUkai, ve Aronia de Takazawa’yı 
sayabiliriz. Bir de özellikle Kobe Bifteği’ni yemenizi tavsi-
ye ediyorum. Bu biftek çok özel bir şekilde hazırlanıyor. 
Kobe şehrindeki çiftliklerde, doğdukları andan itibaren, 
dingin ve serbest bir hayat yaşayan bu hayvanlar, gün-
de üç öğün yemek yiyorlar ve daha sonra müzik eşliğin-
de özel bir masaj yapılıyor. Bu masaj seansları ile yağlar, 
ince damarlar oluşturarak etin içine doğru yol alıyor. Pek 

çok restoranda dışarıya o gün servis edilen hayvanla il-
gili soy ağacı belgesi asılıyor. Bu belgede hayvanın yaşı, 
anne-baba, anneanne-dede isimleri ve sertifikaları yer 
alıyor. Dünyanın en lezzetli eti olarak gösterilen Kobe bif-
teğini mutlaka deneyin, bizim hayatımızda yediğimiz en 
lezzetli etti!

Hakone
Fuji Dağı’nın eteklerinde yer alan sevimli bir yerleşim 
merkezi. Burada aralarında Picasso ve Henry Moore gibi 
dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin bir arada bulundu-
ğu Hakone Açıkhava Sanat Müzesi’ni gezebilir, Ashi-
noko Gölü’nde tekne gezisine çıkabilirsiniz. 

Kyoto
Japonya’yı ve Japonları gerçek anlamda tanıyabileceğiniz 
tek şehir. Geçmişte üç yüz yıla yakın bir süre Japonya’nın 
başkenti olduğu için sayısız tarihi ve kültürel mekâna ev 
sahipliği yapmakta. Buraya Tokyo’dan Shinkansen adı 
verilen (uçak motoruyla çalışan) hızlı trenle geldik. Uzay 
araçlarını andıran bu muazzam trenlerle seyahat, mutla-
ka yaşanması gereken bir deneyim...
Unesco Dünya Mirası Listesi’ndeki Nijo Sarayı (Nijo Cast-
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le),Edo dönemi hanedanının ilk generallerinden birinin 
ikametgâhı olarak inşa edildi. Özel ahşap zemin döşemele-
riyle ünlü olan bu sarayda, samurayların uyurken dışarıdan 
gelebilecek düşmanların ayak seslerini duyabilmesi için ze-
mine özel bir sistem yapılmış. Bahçesi inanılmaz güzellikte.

Altın Köşk (Golden Pavilion) üstteki iki katı altın kapla-
ma olan küçük bir göl kenarına inşa edilmiş ve onu çevre-
leyen Japon bahçelerinden oluşan oldukça huzur verici, 
estetik bir yapı. 

Fushimiİnari Tapınağı (FushimiInari Shrine) “Bir Gey-
şa’nın Anıları” filminden belki hatırlayacağınız, arka arkaya 
sıralanmış, üzeri Japonca yazılı binlerce turuncu-kırmızı 
kapılardan (Toori Gates) oluşan bir Shinto Tapınağı. 

Japonya’nın en ünlü Geyşa mahallesi olan Gion böl-
gesinde, Geyşa yetiştiren okullar var. Sanılanın aksine 
Geyşalık, orada saygın bir meslek. Her ne kadar yolda 
yürürken Geyşa’lara rastlamanız zayıf bir ihtimal olsa da 
Geyşa çırakları olan Maiko’ların şovlarını izlemek ise her 
an mümkün. 

Gelelim Nara’ya... Unesco tarafından Dünya Mirası kapsa-
mında korunan sekiz adet Budist Tapınağı’na ev sahipliği 
yapan Nara’nın en büyüleyici özelliği; bine yakın geyiğin, 
caddelerde özgürce gezebilmeleri. Kediler gibi çevreniz-
de dolaşıp kendilerini sevdirmeye alışmış bu hayvanların, 
etrafınızın sarması muhteşem bir duygu. 

Buradaki en ünlü tapınak Todai-Ji Tapınağı. Dünyanın en bü-
yük bronz Buddha heykeli burada.  KasugaTaisha veya Kasuga 
Shrine ise sizi zaman içinde, büyülü bir mekânda bir masalın için-

de hissettirecek inanılmaz güzellikte bir tapınak. Mutlaka görün...

Osaka
Japonya’nın Tokyo’dan sonra ikinci büyük şehri olan, di-
ğerleriyle kıyaslanınca bizi o kadar şaşırtmayan Osaka; 
rengarenk tabelalar, mağazalar, restoranlar ve müzikle 
dolu, sosyal yaşamın oldukça hareketli olduğu canlı bir 
şehir. Şehirdeki en etkileyici yapı Osaka Kalesi (Osaka Jo) 
1583 yılında Toyotomi Hideyoshi tarafından yaptırılan, sa-
vaşlar ve yangın sonrasına ciddi şekilde hasar gördükten 
sonra tekrar onarılan bu kale, sekiz katlı. Müzesinde ise 
Japonya tarihinden, samuray kostümlerine kadar farklı bir 
koleksiyon var.

Şehrin en tipik havasını koklamak için Dotonbori bölge-
sinde gezin. Dünya'nın en büyük akvaryumlarından biri 
olan Osaka Kaiyukan Akvaryumu’na uğrayabilir, gün 
batımında tüm şehrin manzarasını en yüksek noktadan 
seyretmek için Umeda Sky Building’e gidebilirsiniz. 

Japonya ile ilgili genel izlenimlerim; şimdiye kadar gezip 
gördüğüm yerler içinde en güzeliydi diyebilirim. İnsanla-
rının bu kadar zarif ve güzel olması, kibarlıkları, yardım-
severlikleri bizi hayrete düşürdü. Çoğunluğun İngilizce 
konuşmadığı ama yol sorduğumuzda işlerini güçlerini bı-
rakıp bizi gideceğimiz yere kadar gülümseyerek götüren, 
sonra da ellerini kavuşturup önümüzde eğilen bu güzel 
insanların ülkesini çok ama çok sevdim.

Geçmişten beri Japonlara duyduğum bu hayranlığın yer-
siz olmadığını anladım. 

Yeni rotalarda görüşmek üzere sevgi ve sağlıkla kalın…
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İşine Aşkla Bağlı, Lezzet Tutkunu 
Hazer Amani’94

TED Ankara Koleji mezunu ünlü şef Hazer Amani, kariyerine 
ilişkin merak edilenleri dergimiz için anlattı. Keyi� i röportajımız 
sırasında Kolej anılarına nostaljik bir dönüş yapan Hazer Amani, 

Kolej’in bambaşka bir ruhu olduğunun da altını çizdi. Uluslararası 
platformlarda ülkemizi temsil eden gururumuz Hazer Amani’yi 

gelin bir de kendisinden dinleyelim…
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Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1975 Ankara doğumluyum. Adımdan da anlaşılacağa üzere 
babam İranlı annem Türk. Şu anda aşçılık yapıyorum. Aynı 
zamanda televizyon sunuculuğu kariyerim var.   

Mesleki serüveniniz nasıl başladı? Yemek yapmaya 
olan ilginizi nasıl keşfettiniz?
Yemeğe herkesin ilgisi var zaten. Hepimiz yemek yemeyi 
seviyoruz. Ben ekstradan seviyordum. Biraz obur ve tom-
bul bir çocuktum. Hatta ortaokul yıllarımdaki fotoğrafl arı-
ma baktığınızda ne kadar toplu olduğumu görebilirsiniz. 
Sonra liseye doğru biraz kilo verdim. Eskiden beri gidip 
mutfakta bir şeyler yapmayı çok severdim. Anneannemin 
evinde, annemler evde olmadığında sürekli mutfakta ye-
mek hazırlardım. Bu ortaokuldan itibaren yaptığım bir şey. 
Çünkü dediğim gibi boğamıza çok düşkündüm. Üniversite 
zamanlarında ODTÜ’de Sosyoloji okurken 15-20 kişilik grup-
ları eve davet edip onlara yemek yapmaya başladım. Son-
ra dedim ki “Ben madem yemeği severek yapıyorum bu 
hobiyi neden profesyonelliğe dönüştürmeyeyim?” İyi bir 
öğrenci değildim. Kötü bir öğrenci de hiç olmadım. Sınıfta 
kalmazdım ama takdirlik, teşekkürlük bir öğrenci değildim. 
Bu düşüncemden sonra okulu bıraktım. Güney Afrika’da aş-
çılık okumaya gittim. Sevdiğim işi yani aşçılığı yapınca bu 
sefer okul birincisi olarak okulu bitirdim. 

Uzun süre Güney Afrika’da çalıştınız. Farklı bir kül-
tür, farklı damak tatları… Ne gibi zorluklarla karşı-
laştınız? Orası size neler kattı? Türk mutfağı ile kar-
şılaştırdığınızda ne gibi farklılıkları var?
Oranın mutfağı biraz karışık. Farklı kültürler yaşadığı için bir 
sentez mutfağı var. Bunlar da neler: Oradaki yerli Afrikalı-
lar. Onun haricinde 1600’lü yıllarda gelmiş Hollandalılar var. 
Onların sömürgesinde uzun süre kaldı. Sonra İngilizler'in 
sömürgesi oldu bir süre. Sonrasında da Almanlar gelmiş. İn-
gilizler bu sömürgecilik zamanında kendi işlerinde çalıştır-
mak üzere Hindistan’dan çalışan getirmişler. 2-2,5 milyona 
yakın bir Hint nüfusu var. Hollandalılar bir yandan Malez-
ya’dan kendilerine gemilerle köle getirmişler. Yaklaşık 2-2,5 
milyon da Malezyalı vardır. Güney Afrika mutfağı da aslında 
az önce saydığım bütün kültürlerin bir birleşimi gibidir. Bir 
yandan Güney Doğu Asya yemekleri var bir yandan Hollan-
da ve İngilizlerden gelen hafi ften şekerli ve tatlı yemeklerin 
tuzlular ile birleşimi var. Ama güzel bir mutfak. Yemek sek-
törü ile uğraşan herkesin görmesi gereken bir mutfak.

Dünya’nın farklı yerlerinde Türk Mutfağı’na ilgi baş-
ladı. Artık farklı ülkelerde Türk restoranlarımız ve 
markalarımız var. Türk Mutfağı’nın yayılmasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? En çok nelerden hoşlanılıyor?
Aslında şöyle ki biz Türk Mutfağı’nda çok büyük bir hata 
yaptık. Türk Mutfağı’nın şu anda gastronomide belli bir 
yerde olmamasının sebebi; bizi sürekli batı mutfaklarının 
kültürlerini örnek alıp onların yemeklerini yapmaya çalış-
mamız. Onların malzemelerini kullanmaya çalıştık. Oysa ki 

Türk Mutfağı kendi başına o kadar yoğun malzemesi olan 
ve o kadar kapsamlı bir mutfak ki… Bu durumu son beş 
senedir görmeye başladık. Açıkçası ben buradaki en büyük 
suçun bizlerde yani şefl erde  olduğunu düşünüyorum. Biz 
de her zaman “Macaristan’dan kaz ciğeri mi kullanayım? 
Fransa’dan türüf getirteyim?” gibi farklı şeylerin içine girme-
ye çalıştık. Son beş senedir, açıkçası Anadolu’da ne var ne 
yok onlara bakıp restoranlarımızda sunmaya başladık. Öyle 
yaptığımız anda da bir anda yurt dışındaki restoranlar da 
mutfağımızı keşfetmeye ve menülerine eklemeye başladı. 

“Aşçılık, sabır ve çok çalışma 
gerektiren bir meslek”

Şef olmak isteyenlere hangi önerilerde bulunursu-
nuz? Bu mesleği seçerken nelere dikkat etmeliler?
Bir kere eğer yemek yapmayı sevmiyorlarsa kesinlikle tav-
siye etmiyorum. Çünkü zor bir meslek. En azından belli bir 
yere gelene kadar başarı basamaklarını tırmanana kadar 
hakikaten çok yorucu. Hem fi ziksel hem de zihinsel olarak 
yorucu bir meslek. Ama yemek yapmayı seviyorlarsa onun 
da belli bir yere geldikten sonra faydasını da görürler. Bir 
kere çok çalışmaları gerekiyor. Sürekli okumaları gerekiyor. 
Ben Güney Afrika’da dört sene şarap yapımı ve şarapçılık 
eğitimi aldım. Hakikaten zorlandım. 10-14 saat shift ile ça-
lışıp, okula gidiyordum. Sosyal hayat diye bir şey kalmıyor. 
Çünkü sizin çalışma saatleriniz normal insanların eşinizin, 
dostunuzun çalışma saatlerinin tam tersi. Onlar işten çıkar-
ken siz en yoğun saatinize başlıyor oluyorsunuz. Bu mesleği 
yapmak isteyenler sabır gösterirlerse, çok çalışırlarsa başa-
rılı olacaklardır. Mesela benim aşçılıkta beklediğim bir şey 
de, seyahat etmeyi çok seviyorum ve kendime bir yatırım 
olarak görüyorum bu seyahatleri. Bu zamana kadar 62 ülke 
gezdim. Gittiğim her ülkenin yemeklerini zaten yiyorum 
ama her gittiğim ülkede de bir mutfağa girmek istiyorum. 
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Eşime dostuma söylüyorum ve şef arkadaşlarıma yardımcı 
oluyorum. Oranın teyzesi ile yerli halkı ile mutfağa girerek 
onlardan neler öğrenebilirim diye gözlemliyorum ve dene-
yimliyorum.

“Seyahatlerimi kendime 
yatırım olarak görüyorum”

En çok hangi ülkenin mutfağını beğeniyorsunuz?
Sevdiğim birkaç tane mutfak var hem teknik hem de kul-
landıkları malzeme olarak. Mesela Japon Mutfağı’nın tek-
niklerine inanılmaz bayılıyorum. Gerçekten yoktan var edi-
yorlar. Bunun sebebi de Japonya’nın çevresinde çok fazla 
ürün olmaması. Güney Doğu Asya Mutfaklarını seviyorum. 
Kore Mutfağı mesela inanılmaz sevdiğim bir mutfak. Tai 
Mutfağı, Tayland Mutfağı çok sevdiğim bir mutfak. Biber, 
misket limonu, kişniş kullanan mutfaklar gibi ortak noktaları 
var. Meksika Mutfağı da sevdiğim mutfaklardan. Naço gibi 
ürünlerin olduğu mutfak değil; hakikaten gerçek Meksika 
Mutfağı, Mayalar’dan gelen Meksika Mutfağı ilgimi çekiyor.

 “En çok kahvaltı hazırlamayı 
seviyorum”

Yapmaktan en çok keyif aldığınız yemek hangisi?
En çok keyif aldığım yemek günüme göre değişiyor ama 
sanırım pazar sabah kahvaltılarını çok seviyorum. Bir kah-
valtı hazırlamak en keyif alarak yaptığım şey. Bu durum 
beni hakikaten mutlu ediyor. Sıfırdan ekmeğini fırına at-
mak, o olurken diğer malzemeleri hazırlayıp yumurtaları 
pişirmek bana en çok keyif veren yemeklerden bir tanesi. 

Mesleğe ilk başladığınız yıllarda beğenilmeme gibi 
bir korkunuz var mıydı? 
İlk başta okulda örnek aldığım şefl er vardı. Örnek aldığım 
şefl erden bir tanesi de Marco Pierre White’dır. Herkes ta-
bağa bin tane süs koyuyor, özeniyorsunuz… Yemeğe  kı-
yamayacağınız tabaklar oluyor. Onlara çok meraklıydım 
ben de. 17-18 farklı ayrı tadım olan tabaklar yapıyordum. 
Hocalarımdan bir tanesi zamanında “Hazer çok güzel, her 
şey çok iyi ama çok fazla uğraşıyorsun süslemekle uğraş-
ma bu kadar, yemek basit olmalı… Keep It Simple Stupid. 
KISS’i örnek al kendine” dedi. O günden sonra hep o basiti 
lezzetli yapmaya çalıştım ve bu prensibi örnek aldım.  Bu-
güne kadar da genelde beğenildi. Hiç aksi bir durum ile 
karşılaşmadım. 

Henüz Kolej sıralarında otururken hayalinizde han-
gi meslek vardı? Kolej yıllarınızdan bize biraz bah-
seder misiniz?
O zamanlar kafamdaki mesleğin aşçılık olmadığı kesin. 
Çünkü ben aşçı olacağım dediğimde “Dönerci mi olacaksın 
başımıza?” diyenler bile oldu. Çok desteklenmedi. Çünkü 

zamanında rock star gibi dolaşmıyordu aşçılar.  Okul yılla-
rımda plastik sanatlara merakım vardı. İyide resim yaparım. 
Hep böyle grafi ker, resim üzerine bir şeyler yapacağım diye 
düşünmüştüm. Hatta üniversiteye girdiğimde ilk kazan-
dığım üniversite Hacettepe Üniversitesi Seramik Sanatlar 
Fakültesi’ydi. Yetenek sınavı ile girmiştim. Sonradan işler 
değişti tabii. 

Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınızı bizimle 
paylaşır mısınız?
Eskiden ortaokul ve lise ayrı binalardı.  Ortaokuldan liseye 
geçerken tabi kimsenin sınıfı belli değil. Senenin ilk günü 
kapılarda kimin hangi sınıfta olacağı yazıyor. Benim de 
adım “Hazer Amani” ama her seferinde yanlış yazılır. Genel-
likle Armoni, Armani yazılırdı. O seneki hata baya kötüydü. 
Hala benimle öyle dalga geçerler. “Hacer Armoni” yazmış-
lardı. Hacer Usta diye kaldı. Hala bir kaç arkadaşım söyler 
bunu. 

Kolej yıllarından arkadaşlarınız ile hala görüşüyor 
musunuz?
Hepsi ile görüşüyorum.  Sık sık görüştüğüm İstanbul’da bir 
grup var. Eşim de Kolejli. Düşündüğüm zaman çevremdeki 
kişilerden hepsi neredeyse TED Ankara Kolejli...

Son olarak Kolej ruhundan bahsetmek gerekirse. 
Size neler kattı? Nasıl bir duygu?
Hayatıma çok şey kattı. Ben gururla her yerde söylüyorum. Bir 
kere Kolejli Kolejliyi çok tutuyor. Bunu iş hayatında ağabeylik 
yapanlardan da, patronluk yapanlardan da görmeniz müm-
kün. Siz de eğer Kolejliyseniz ve yöneticileriniz de Kolejli ise 
mutlaka sizi kolluyorlar. Benim annem de teyzem de TED An-
kara Kolejli. Herhalde başka okula gidemezdim. 
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karşılaşmadım. 

Henüz Kolej sıralarında otururken hayalinizde han-
gi meslek vardı? Kolej yıllarınızdan bize biraz bah-
seder misiniz?
O zamanlar kafamdaki mesleğin aşçılık olmadığı kesin. 
Çünkü ben aşçı olacağım dediğimde “Dönerci mi olacaksın 
başımıza?” diyenler bile oldu. Çok desteklenmedi. Çünkü 

zamanında rock star gibi dolaşmıyordu aşçılar.  Okul yılla-
rımda plastik sanatlara merakım vardı. İyide resim yaparım. 
Hep böyle grafi ker, resim üzerine bir şeyler yapacağım diye 
düşünmüştüm. Hatta üniversiteye girdiğimde ilk kazan-
dığım üniversite Hacettepe Üniversitesi Seramik Sanatlar 
Fakültesi’ydi. Yetenek sınavı ile girmiştim. Sonradan işler 
değişti tabii. 

Kolej yıllarında unutamadığınız bir anınızı bizimle 
paylaşır mısınız?
Eskiden ortaokul ve lise ayrı binalardı.  Ortaokuldan liseye 
geçerken tabi kimsenin sınıfı belli değil. Senenin ilk günü 
kapılarda kimin hangi sınıfta olacağı yazıyor. Benim de 
adım “Hazer Amani” ama her seferinde yanlış yazılır. Genel-
likle Armoni, Armani yazılırdı. O seneki hata baya kötüydü. 
Hala benimle öyle dalga geçerler. “Hacer Armoni” yazmış-
lardı. Hacer Usta diye kaldı. Hala bir kaç arkadaşım söyler 
bunu. 

Kolej yıllarından arkadaşlarınız ile hala görüşüyor 
musunuz?
Hepsi ile görüşüyorum.  Sık sık görüştüğüm İstanbul’da bir 
grup var. Eşim de Kolejli. Düşündüğüm zaman çevremdeki 
kişilerden hepsi neredeyse TED Ankara Kolejli...

Son olarak Kolej ruhundan bahsetmek gerekirse. 
Size neler kattı? Nasıl bir duygu?
Hayatıma çok şey kattı. Ben gururla her yerde söylüyorum. Bir 
kere Kolejli Kolejliyi çok tutuyor. Bunu iş hayatında ağabeylik 
yapanlardan da, patronluk yapanlardan da görmeniz müm-
kün. Siz de eğer Kolejliyseniz ve yöneticileriniz de Kolejli ise 
mutlaka sizi kolluyorlar. Benim annem de teyzem de TED An-
kara Kolejli. Herhalde başka okula gidemezdim. 

Ankara’da Bodrum Havası

Merhaba Kolejliler;
RezervasyonAnkara.com 10 yıldır Ankara’nın ilk ve tek 
rezervasyon sitesi olarak sizleri lezzet ve eğlence mekânları 
ile tanıştırdık ve TED Ankara Kolejliler Dergisi’nin bu 
sayısından itibaren siz Kolejlileri Ankara’nın en özel ve güzel 
mekanları ile tanıştırmaya devam edeceğiz.

Ankara bizce eğlence hayatında Çankaya ve Çayyolu olmak 
üzere iki yakadan oluşmakta… 

Bu sayımızda, açıldığı günden bu yana Çayyolu’nun ve 
Ankara’nın gözde mekânlarından biri olmayı başaran 
Bodrum Bodrum isimli, Ege restoranından bahsedeceğiz. 
Adı gibi Bodrum havasını Ankara’da yaşatmayı başaran 
mekân, Grup Bi’ Büyük isimli orkestrası ile Ege müzikleri ve 
hareketli Türkçe 45’likler ile sizleri yerinizde oturtmuyor…  

Mezeler tam bir efsane; özellikle narlı levrek, gümüşlük 
marin ve girit ezme bir fenomen… 

Ara sıcak olarak servis edilen balık kokoreci ayıp olmasa 
bir daha isteyecektik.  Yemek sonunda son vuruşu tam 
Bodrum usulü mandalinalı sıcak helva ile yapmışlar. Açık 
havada oturmak isteyenler için de Bodrum kabaklarının 
altında, begonviller ve güller içinde oturabileceğiniz güzel 
de bir bahçeleri var. Hafta içi bahçe keyfi  ile 45’likleri akustik 
dinleyebileceğiniz Bodrum Bodrum’da hafta sonu sınırsız 
eğlenceye rezervasyon yaptırmak için RezervayonAnkara.
com ile irtibata geçebilirsiniz… 

Bir daha ki yazımızda yeni bir lezzet ve eğlence durağında 
görüşmek üzere EĞLENCE İLE KALIN…

rezervasyonankara.com

www.rezervasyonankara.com 
Telefon: 0 312 417 17 17 / 0 532 563 63 63
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Aramıza tekrar katılmanız 
halinde giris aidatının sadece 1 TL 

oldugunu biliyor muydunuz?

Değerli Mezunlarımız,
Tüzüğümüz gereği aidat borcu nedeniyle üyeliği 

sona eren mezunlarımızın, yeniden Dernek 
üyeliğine başvuru yapmaları halinde geçmiş dönem 

borçlarını ve 2018 yılı aidatını ödemelerinin 
ardından Giriş Aidatı olarak sadece 1 TL alınmakta 

olduğunu hatırlarız.

Saygılarımızla,
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu

9 
TAKSİT 
İMKANI

GİRİŞ 
AİDATI 

1TL

Bilgi için: 444 0 958

Adres: Tașpınar Mah. 2800. 
Cadde No:5/B Gölbașı Ankara

www.kolej.org
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KULUBE
HOTEL

feel the difference

UNSAL TURİZM ve OTELCİLİK LTD. ŞTİ.
Funda Sokak No:13 

Kalamar Koyu Kalkan - Kaş / Antalya - TÜRKİYE
Tel: +90 242 844 38 23 - Fax: +90 242 844 25 02 - e-mail: info@kulubehotel.com

www.kulubehotel.com

Kulube Hotel
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Estetik, O Döneme Ait 
Bakış Açısıdır

Estetik cerrahinin, konușulduğu dönemi yansıtan bakıș açısı olduğunu söyleyen 
Op. Dr. Can Öztekin’90 ile plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahiyi konuștuk.

Öncelikle Can Öztekin kimdir kısaca 
tanıyabilir miyiz?
Ankara’da doğdum ve büyüdüm. İlkokulu, 
ortaokulu ve liseyi TED Ankara Koleji’nde okudum. 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni  bitirdikten 
sonra Hacettepe Üniversitesi’nde ihtisas yaptım. 
İlk muayenehanemi 2004 yılında Tunalı’da açtım, 
uzun yıllar Köroğlu caddesinde devam edip, 2016 
yılında Oran’a Park Oran Ofi s’e taşındım. Aynı 
zamanda Acıbadem Hastanesi’nin de plastik cerrahi 
sorumlusuyum. Türkiye’yi ve Dünya'yı gezmeyi 
çok seviyorum ve önemli bir kısmını gezdim. 
Gezmek benim tek hobim. İşimden dolayı kısıtlı 

yapabiliyorum ama her fırsatı değerlendiriyorum. 
Fotoğraf çekmeyi, gezdiğim yerleri fotoğrafl amayı 
çok seviyorum. Evliyim ve eşim de doktor, radyoloji 
uzmanı. Seyahatlerimin büyük kısmını ailemle 
birlikte yaptık. Şu anda on birinci sınıfta TED Ankara 
Koleji’nde okuyan oğlum da bu seyahatlerde hep 
bizimle birlikteydi.

Estetik cerrahi, her geçen gün gelişiyor ve 
birçok kişi tarafından uygulanıyor. Bir doktor 
olarak “Estetik cerrahi nedir?” sorusunu nasıl 
cevaplarsınız?
Bakış açısı her dönem değişkenlik gösterir. Bugün ad

ve
rto

ria
l
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estetik kabul edilen bazı şeylerin zaman içerisinde 
değiştiğini görmekteyiz. Dolayısıyla estetik,  
zamanla değişen bakış açısıdır. Örneğin; bugün 
için çok dolgun dudaklar kabul görürken belki de 
otuz sene sonra bu durum kabul görmeyecek. 
Estetik, sanat akımlardan da etkilenir. Sanat akımları  
resimleri, mimariyi etkilediği gibi sosyal hayatı da 
etkiler. Günümüzde popüler kültürün ağır bastığı, 
her şeyin sosyal mecralarda paylaşıldığı ve hızlı 
tüketildiği bir dönem yaşıyoruz. Estetik, o döneme 
dair bakış açısıdır. 

Profesyonel hayatınızda estetik cerrahi 
ameliyatları yapıyorsunuz. Bunun yanında 
el ve plastik cerrahi gibi hizmetler de veriyor 
musunuz? İçeriğinden bahseder misiniz?
Estetik cerrahi diye bilinen bilim dalının tam ismi 
"Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi"dir. Uzun 
yıllardır serbest çalışan biri olarak özellikle estetik 
cerrahi alanında uzmanlaştım. Bunun yanı sıra, risk 
içeren benlerin alınmasından cilt kanserine kadar 
uzanan deri  lezyonların tedavisi  de plastik cerrahinin 
konusudur. Tendon kesilerinden, parmak kopmasına 
varana kadar travma cerrahisi diyeceğimiz  işleri de 
yapıyoruz. Yada kanser nedeniyle memesi alınmış 
olan bir hastayla da ilgilenebiliyoruz. Örneğin; 
bu yeniden memenin oluşturulmasına "meme 
rekonstrüksiyonu" denir. Bunun yanında dudak, 
damak yarığı veya el-parmak anomalileri gibi 
doğuştan gelen kozmetik ve fonksiyonel sorunlar 
ile de uğraşıyoruz. Bütün bunlar bizim günlük 
pratiğimizin %20’sini dolduruyor. Geri kalan %80’lik 
kısımda ise en çok burun estetiği,  meme estetiği 
ve liposuction yapıyoruz. Burun estetiği ile beraber 
aynı zamanda nefes sorunlarını da çözüyoruz. 
Meme küçültme, meme büyütme, dikleştirme 
operasyonları da yapıyoruz. Liposuction ile sadece 
incelme değil gerçek anlamda şekil verme de 
mümkün oluyor. 

Kliniğinizde son teknolojik gelişmeler 
ışığında, en gelişmiş yeni ameliyat teknikleri 
uygulanmakta. Bunlardan biraz bahseder 
misiniz?
Teknolojik gelişmelerden faydalanmak kimi zaman 
doktorun işini kolaylaştırır. Kimi zaman hastanın 
o ana kadar giderilmesi mümkün olmayan bir 
ihtiyacını karşılar. Kimi zaman da dokulara saygıyı 

artırır ve  ameliyat sonrası iyileşme sürecini kısaltır. 
Daha az travmatik ameliyatlara neden olabilir 
hatta bazı işlemleri onlar sayesinde yapabiliyoruz. 
Biz her ne kadar tecrübeli olsak da ameliyatlarda 
teknolojiden faydalanmak önemlidir. Örneğin Vaser 
dediğimiz ultrasonik liposuction sistemleri olmasa 
liposuction hala sadece incelmenin yaratıldığı 
bir ameliyat olarak kalırdı. Meme estetiğinde, 
burun estetiğinde, liposuctionda kısaca tüm 
ameliyatlarımızda teknolojik gelişimler önemli bir 
destek. 

Hasta portföyünüzde en çok kadınlar mı 
var erkekler mi? En çok yaptığınız ameliyat 
hangisi?
Günümüzde de kadınlar daha ağırlıklı olmakla 
birlikte erkek hasta sayımız da giderek artmıştır. Her 
iki cinste de en çok burun estetiği, göğüs estetiği 
ve liposuction yapılmaktadır. Burun estetiğinin yanı 
sıra; meme estetiği deyince akla ilk kadınlar gelse de 
göğüs şekillendirme artık erkeklerin de talebi. Karın 
ve bel bölgesini ele alacak olursak, günümüzde 
kadın hastalar yanı sıra erkeklerde yoğun olarak 
liposuction yaptırıyor. Burun estetiği, liposuction, 
göğüs estetiği, karın germe, göz kapağı estetiği, 
kepçe kulak ameliyatı her geçen gün daha fazla 
yapılmaktadır.

Op. Dr. Can Öztekin’90
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GÜZELLİK

Doğal 
Makyajın 
Sırrı
Kadınların vazgeçilmezi makyaj, geçmişten günümüze 
her zaman en çok merak edilen konuların başında yerini 
almaya devam ediyor. Son dönemde makyaj trendi ola-
rak vazgeçilmezler arasında yerini alan ise “Nude” makyaj 
oldu. Daha doğal ve ışıltılı bir görünümü tercih edenlerin 
yakından takip ettiği bu makyaj modasına daha pastel 
ve soft renkler hakim. Kullanım tercihi olarak gündelik 
hayatta sık sık karşımıza çıksa da, gelin makyajı gibi özel 
günlere de Nude makyaj trendi damgasını vurmaya de-
vam ediyor.

Kadınlarda doğallaşma trendleri özellikle son birkaç yıldır 
hızlı bir ilerleme göstermekte. Öncelikle kaş dizaynları ile 
başlayan bu doğallık trendi Nude makyaj ile varlığını sür-
dürüyor. Nude makyajın en büyük özelliklerinden biri de 
hiç makyaj yapmamış gibi görünmenizi sağlıyor. Herkesin 
cilt rengine göre farklılık gösterebilen nude makyaj türü, 
az renk ile ışıltılı bir cilt görünümüne kavuşmanıza yarıyor. 

Cilt yıpranmalarını önleyin
Fondoten kullanımını minimuma indiren nude makyaj 
uygulamasında cildiniz de bol bol hava ile temas etme 
şansına sahip oluyor. Makyaj kullanımı ile yaşanan cilt 
yıpranmalarının da önüne geçmiş oluyorsunuz. Uygula-
ma yapılırken her bir bölge için az miktarda ürün kullanı-
mını öneren dünyaca ünlü makyaj artistleri, cildin doğal 

rengine uygun ürünlerin seçilmesinin nude makyajın sırrı 
olduğunu belirtiyor.

Eğer nude makyajın daha pratik ve rahat olduğunu düşü-
nenlerdenseniz, allık seçiminizi yaparken mat renklerden 
uzak durmalı ve ışıltılı bir allık tercih etmelisiniz. Cildinizin 
doğal kırmızılığına yakın bir allık tonu ile ışıltılı bir görünü-
me sahip olmanız mümkün. Far tercihinde de yine ışıltılı 
renkler tercih ederken mat renklerden olabildiğince uzak 
durmalısınız. Ruj seçiminizde ise eğer özel bir davete ka-
tılıyorsanız koyu ve canlı renkler ile makyajınızı şıklaştıra-
bilir daha pastel pembe gibi tonlar ile gündelik yaşama 
uygun hale getirebilirsiniz. 

Nude makyaj, ürün kullanımını minimum ölçüde tutarak 
hem cildinizi yıpranmaktan hem de kozmetik ürünlerine 
servet yatırmaktan sizleri kurtarıyor. Doğal halinize ufak do-
kunuşlar ile ışıltı katan makyaj trendi geçerliliğini korumaya 
önümüzde yıllarda da devam edeceğe benziyor. 
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SAĞLIK

“Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?” sorusuna yanıt vermeden 
önce biraz düşünün lütfen. Birçoğumuzun ilk akla gelen ce-
vabı sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum, bir sorun yaşadı-
ğımda doktora başvuruyorum gibi ifadeleri içeriyor. Aslında 
yanıt yaşa göre de değişiyor. 18 yaşındaki aktif bir delikanlıya 
sorduğunuzda verilen cevap ile artık orta yaş kabul edilen 
60 yaşındaki bir hanımefendiye sorulduğunda verilen cevap 
çok değişiyor.

Halk sağlığı açısından en önemli amaç, toplumun sağlığını 
hastalanmadan önce koruyabilmek, basit tedbirler ve ön-
lemlerle doktora, ilaca gereksinim duymadan sağlık sorun-
larını atlatabilmesini sağlamak.  Sağlığınızı nasıl koruyabi-
leceğiniz konusuna geçmeden önce gelin sağlıklı olmanın 
tanımını birlikte değerlendirelim.

Sağlıklı Olmak Nedir?
Çoğu insan sağlığı hasta olmamakla eşanlamlı olarak dü-
şünür. Bu doğru, ama ne yazık ki eksik bir tanımdır. Çünkü 
bir insanın o anda hasta olmaması ya da kendini hasta his-
setmemesi sağlıklı olduğu anlamına gelmez.  Çok sık duy-
duğumuz bir cümledir. ‘Sapasağlam bir insandı, nasıl oldu 
anlayamadık, bir anda yığıldı kaldı.’ Tam tersi açlığa bağlı kan 
şekerinin düşmesi sonrası kendisini iyi hissetmeyen birisi 
sağlıksız demek değildir. Karnını doyurduğu zaman şikayet-
leri geçecek, hatta benim gibi bir kişi ise açken mevcut olan 
tüm sinirlilik hali bitip, pamuk kıvamına gelecektir.

Birleşmiş Milletler çatısı altında hizmet veren Dünya Sağlık 
Örgütü’nün yaptığı sağlık tanımına göre, hasta ve sakat ol-
mamanın ötesinde, fi ziksel, ruhsal ve toplumsal açıdan tam 
anlamıyla uyumlu ve dengeli olmak sağlıklı olmak demek. 
Madem tanım bu gelelim sağlıklı olmak adına neler yapma-
lıyız sorusunun cevabına. Hazır mısınız?

Sağlığımızı Tehdit Eden Tehlikeler Neler?
Günümüzün şartlarında gelişmiş ülkelerde insan sağlığı için 
en büyük tehlike, yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalıklar 
değil, yaşam düzeyinin yükselmesine bağlı olarak hareket-
ten uzak, sağlıksız beslenme ve aşırı strese bağlı gelişen 
diyabet, kanser ve kalp damar rahatsızlıkları gibi sağlık so-
runlarını içermekte. Bu tip sorunlardan uzak durmak adına 
yapılabilecekleri özetlemek gerekirse doğru ve dengeli bes-

lenme, düzenli fi ziksel aktivite, yaşın ihtiyaç duyduğu kadar 
uyku ve mümkün olduğunca stresten uzak bir yaşam öne-
rilen.

Nasıl Beslenelim?
Gün geçmiyor ki sağlık için mucizevi etkileri sahip bir yiye-
cek veya içecek ile medyada karşılaşmayalım. Göbek eriten 
karışımlar, böbreklerdeki taşı eriten bitkiler, ülseri tedavi 
eden tarifl ere kadar birçok yalan yanlış bilgi ortada dolaşıyor. 
Siz,  siz olun doktorunuzun tavsiyesi dışında hiçbir iddiaya 
kulak asmayın. İnternetten okudum, komşu kullanmış gibi 
bilimsel destekten uzak tavsiye ve öneriler sağlığınızı koru-
maktan çok zarar verme tehlikesine sahip. Uzak durmakta 
yarar var. Nasıl beslenelim konusuna gelince vücudumuzun 
ihtiyaç duyduğu protein, karbonhidrat, yağ ve vitaminlerin 
dengeli bir şekilde bulunduğu, doğal malzemelerden hazır-
lanmış yiyecek ve içeceklerden oluşan bir beslenme alışkan-
lığı edinmek sağlığınızı korumada birebir. Paketlenmiş, koru-
yucu eklenmiş, kimyasal maddeler ile suni tatlar verilmiş her 
türlü yiyecek ve içecekten uzak durun. Taze, koyu renklere 
sahip sebze ve meyve, balık, lifl i gıdaların tüketilmesinde; si-
gara ve alkolden uzak durmakta büyük yarar var. Tercihlerde 
zorlandığınız aşamada,  konusunda uzman bir diyetisyen-
den yardım almanız tavsiye olunur.

Ne Kadar Uyku?
Uyku ihtiyacının belirlenmesinde bireysel yaşam tarzı ve 
yaşın büyük önemi var. Yeni doğanların 14-17 saat uyuması 
normal iken, okul öncesi ve okul döneminde 7 saatten az 
veya 12 saatten fazla uyku ise sağlıklı görülmüyor. Erişkinler 
için ise uyku süresinin 6 saatten az, 11 saatten fazla olmama-
sı gerektiği belirtilmekte.

Uyku kalitesinin geliştirilmesi için de uyku konusunda uz-
man hekimler bazı tavsiyelerde bulunuyor. Hafta sonları dâ-
hil uyku düzenine bağlı kalınması, düzenli egzersiz, kafein 
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“Sağlığınızı nasıl koruyorsunuz?” sorusuna yanıt vermeden 
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ve alkol gibi uyarıcılardan sakınma, yatak odasında ideal oda 
sıcaklığının ve ışık miktarının ayarlanması, elektronik cihaz-
lardan uzak bir uyku ortamı kaliteli bir uyku için önerilmekte.

Fiziksel Aktivite ve Stres Yönetimi
Düzenli olarak yapılan fi ziksel aktivite sağlığınızı korumada 
birebir. İdeal olan ise yürüyüş.  Farkındaysanız son dönemde 
yürümenin sağlık üzerine olumlu etkisinin söylenmediği bir 
gün yok gibi. Günde en az 5000 adımı atmayı ihmal etmeyin 
lütfen. İdeali 10.000 adım.

Stres konusunda sıkça öneriler içeren yazılar yazıyorum. 
Stresten uzak bir yaşam pek mümkün değil ancak yönet-
mek mümkün. Sizi geren unsurları azaltmak, ara ara molalar 
verip iyi hissettiren faaliyetlere vakit ayırmak, sosyal ortam-
lara katılmak stres yönetimi için birebir.

Sağlık İçin Düzenli Aralıklar İle 
Kontrol Şart
Orta yaş grubunda birçok kişi, hayatla ilgili mücadelesine 
devam ederken, ne yazık ki sağlığını kontrol etme ile ilgili 
konuları ihmal ediyor, erteliyor. Sonrasında da ciddi sorunlar 
yaşayabiliyor. Hatta ‘Hiçbir şeyi yoktu, sapasağlam adamdı, 
neden öldü anlayamadık’  gibi ifadeler ile arkasından konuş-
tuğumuz tatsız olaylar yaşanabiliyor.

Peki gerçekten iyi misiniz? Sağlığınız hakkında yeterince bil-
giniz var mı? Bu tip sorulara doğru cevap verebilmenin sırrı, 
sağlığınızı düzenli aralıklar ile kontrol etmekle yani check-up 
yaptırmakla mümkün.

Kişi En İyi Kendisini Bilir, 
Sağlık Konusunda da
Sizi, sizden daha iyi tanıyabilecek hiç kimse yok. Hele sağlı-
ğınız söz konusu olduğunda. Ancak burada hassas bir nokta 
var. Farkında olmak. Eğer vücudunuzun size verdiği uyarıları 
dikkate almaz, önemsemez veya ertelerseniz, başınıza gelen 
sorunda vücudunuzun günahı ne.

Bu arada kendini dinleme konusunu abartıp, her basit olayı 
çok ciddi bir sorunmuş gibi yaşamaya başlarsanız aman dik-
kat. Sonunda hastalık hastası olma,  nam-ı diğer “hipokond-
riyasis” tehlikesi var. Dozu kaçırmamakta yarar var.

Check-up Nedir?
Kısaca genel sağlık kontrolü olan check-up, hastalık ortaya 
çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak, kişinin sağlığını ko-
rumak amacı ile yapılan muayene ve incelemeleri içermek-
te.  Amaç kişinin sağlıklı kalmasını sağlamak;  bir hastalık du-
rumu var ise de erkenden saptayıp, sorunu çözmek. Çünkü 
hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok daha pahalı 
olmakta, hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olmakta.

Kimlere ve Ne Sıklıkta Uygulanmalı?
Check-up'ın, bir başka deyimle genel sağlık kontrolünün, 
hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan kişilere en az yılda bir, 
düzenli olarak yapılması önerilmekte. Ailede kanser, şeker, 
kalp hastalığı gibi risk faktörleri var ise, değerlendirme sıklığı 
değişebiliyor.   Hamilelerde ve mevcut sağlık sorunları olan-
larda, araştırma amaçlı uygulanması önerilmemekte.

40 yaş bir sınır. Altı ve üstüne göre yapılan incelemelerde 
değişiklikler olabiliyor. Cinsiyete göre de farklı değerlendir-
meler gerekebiliyor.

Anlaşılacağı gibi yapılacak değerlendirmeler, kişiye ait fak-
törlere göre değişmekte; yani kişiye özel ve detaylı olması 
gerekmekte.

Neler yapılacağının belirlenmesinde en önemli unsur, dok-
torunuzla yapacağınız görüşme, yani sizin hikayeniz.  Bu 
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nedenle sizinle ilgili geçmişe detaylar büyük önem taşımak-
ta. Check-up’un kişiselleştirilmesi,  bu görüşme sayesinde 
olmakta.

Unutmadan hatırlatmakta yarar var. Check-up yapılmadan 
önceki gün alkol alınmaması, düzenli olarak destek amaçlı 

kullanılan vitamin varsa kesilmesi, son 12 saatte aç kalınması 
ve kadınlarda adet döneminin bitmiş olması gerekiyor.

İçeriği Nasıl Olmalı?
Öncelikle detaylı bir fi zik muayene gerekmekte. Dahiliye, 
kalp ve damar, göz, kulak, ağız ve diş sağlığınızın bir arada 
değerlendirilmesinin yanı sıra;  erkeklerde üroloji kadınlarda 
kadın ve doğum hastalıkları açısından yapılacak muayeneler 
ile sağlığınız incelenecek.

Alınan kan örneklerini ile birçok konuda fi kir edinmek müm-
kün. Hemogram kansızlık,  kan hastalıklarının ve kan hücre-
lerinin incelenmesi amacı ile yapılmakta. ALT, AST, GGT, ALP, 
Bilirübin karaciğerinizin sağlığını değerlendiren fonksiyon 
testleri… Açlık kan şekeri, şeker hastalığın araştırılması için 
kullanılmakta. Eğer şeker yüksekliğiniz mevcut ise  HbA1C, 
hastalığın geçmişe yönelik değerlendirilmesinde yardımcı. 
Ürik asit, protein metabolizması ve gut hastalığı tanısı için 
kullanılıyor. Tiroid bezi fonksiyonlarının ve hastalıklarının tanı 
ve takibi için TSH, serbest T3,T4 değerlerine bakılmakta.

Sedimentasyon ve CRP, enfeksiyon hastalıkların tanı ve teda-
visi için yol gösterici. Kan ve demir metabolizması hastalık-
larının tanısı için de kanda demir, ferritin ve demir bağlama 
kapasitesine bakılmakta.

Kalsiyum metabolizmasında etkin rol oynayan D vitamini, 
kan kalsiyum ve fosfor seviyesi ile birlikte değerlendirilmek-
te. Vitamin-B12 seviyesi, bazı sinir sistemi rahatsızlıklarının ve 
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kansızlığın tanısında önem taşımakta.

Trigliserid, total kolesterol ve LDL  yani kötü huylu kolesterol, 
vücut ve damarlardaki yağlanmanın ipuçlarını verirken; HDL 
yani iyi huylu kolesterol seviyesi kalp ve damar sağlığının 
göstergesi.

Prostat hastalıklarının tanısı için prostat spesifi k antijen- PSA 
kullanılırken; genel kanser tarama ve tanısı için karsinoemb-
riyonik antijen-CEA seviyesi ölçülmekte.

Tam idrar tetkiki, böbrekler, idrar yolları ve idrar torbası hasta-
lıkları tanısı için kullanılırken, sonuçlar kanda üre ve kreatinin 
seviyesi ile birlikte değerlendirilmekte. Dışkıda gizli kan, sin-
dirim sistemine ait bir kanama varlığının kontrolü için kulla-
nılmakta.

Radyolojik ve Elektro� zyolojik 
Değerlendirmeler
Akciğer fi lmi ile akciğerlerinizin, kalbin ve kalbe giren çıkan 
damarların görüntüsü değerlendirilirken, ultrasonografi  ile 
karın içi organlarınız, şah damarınız ve kalbinizin odacıkları 
incelenmekte. İleri düzey check-up’larda,  bilgisayarlı tomog-
rafi  ile göğüs ve karın boşluğunuz incelemesi de seçenek 
olabiliyor.

Unutmadan kadınlarda yılda bir kez ultrasonografi  ile; eğer 

40 yaşını geçmiş ise de yine yılda bir kez mamografi  ile 
meme sağlığı kontrolü de check-up programına edilmeli.

Kendi Başınıza Yapabileceğiniz 
Bir Hesaplama
Obezite çağın hastalığı ve bir çok sistemik rahatsızlığın se-
bebi. Korunmak ve bilgi sahibi olmak adına,  kendi başınıza 
yapabileceğiniz bir kontrol önerim olacak.  Beden kitle in-
deksinizin ölçümü. Beden Kitle İndeksi = Kilogram cinsinden 
ağırlık/metre cinsinden boyun karesi formülü ile hesap-
lanmakta. Örneğin: Kilosu 70, boyu 1,60 olan birinin BKİ’si 
“70/1,60x1,60=27,3” olarak hesaplanıyor. İdeali, bu değerin 25 
in altında olması. Sizin ki fazla mı? Hemen dengeli ve sağlıklı 
beslenerek, aktivite arttırarak fazladan kurtuluyoruz.

Özet Olarak
Hiçbir hastalığa yakalanmamak ve her açıdan tam anlamıyla 
sağlıklı kalabilmek çok zor; ancak daha çok tercih edilen ve 
ekonomik anlamda düşük maliyetli bir durum. Bu nedenle 
de koruyucu hekimliğin önemi gün geçtikçe artmakta. Sağ-
lıklı kalarak, zoru başarmak adına bireye ve topluma düşen 
birçok görev bulunmakta. Bunlardan öncelikle yapılması 
gerekenler ise sahip olduğumuz sağlığın kıymetini bilmek, 
farkındalığımızı sürdürmek ve düzenli aralıklar ile doktorunu-
za sağlığımızı kontrol ettirmek. Ziyaret tavsiyesi diş hekimini-
zi de içermekte. Bir başka yazıda buluşana dek, sağlık dolu 
günler yaşamanız dileği ile…
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Kırmızılık, Kaşıntı ve Kabartı

Kurdeşen Nedir?
‘Kurdeşen’ ya da tıbbi ismiyle ‘ürtiker’ 
çoğunlukla alerjik olaylara bağlı gelişen deride 
kırmızı, kabarık ve oldukça kaşıntılı döküntülerle seyreden bir 
tablodur. Bu kırmızı kabarıklıkların en önemli özelliği, tek bir 
kabarıklığın 24 saat içinde geriliyor olmasıdır. Ancak bir kabarık-
lık kaybolurken bir diğeri çıktığı için tablo günlerce, haftalarca 
hatta daha uzun sürebilir. Altı haftayı geçen durumlarda ‘kronik 
ürtiker’den bahsederiz. 

Ürtiker, Alerjisi Olan Kişilerde Mi Görülür?
Ürtiker olması için kişide mutlaka genetik alerjik bir zemin ol-
masına gerek yoktur. Tüm toplumu dikkate alacak olursak her 
4 kişiden en az 1’i hayatının bir döneminde ürtiker atağı geçirir. 
Ancak ‘atopik’ dediğimiz alerjik bünyeli kişilerde özellikle çocuk-
luk ve genç yaş döneminde ürtiker atakları daha sık görülür. Bu 
kişilerde saman nezlesi, alerjik konjunktivit ve alerjik astım gibi 
diğer alerjik hastalıklar da sıktır. 

Ürtiker’in Belirtileri Nelerdir?
Tipik belirti kırmızı, kaşıntılı kabarıklıklardır. Bunlar birkaç mili-
metrelik sinek ısırığına benzer kabarıklıklar olabileceği gibi bir-
birleriyle birleşerek oldukça geniş kabarıklıklar şeklinde de ola-
bilirler. Döküntüler genellikle vücutta yaygın olarak ortaya çıkar. 
Avuç içi, ayak tabanı, dudaklar ve göz çevresi gibi bölgelerde 
daha derin şişlikler meydana gelebilir. Buna anjioödem denilir. 
Özellikle dudak, dil ve solunum yolları bu tablodan etkilendiğin-
de nefes darlığıyla başlayan ve acil müdahale edilmesi gereken 
durumlar gelişebilir.

Ürtikerin Sebebi Nedir?
Akut ürtiker dediğimiz günler içinde gerileyen ürtiker atakları-
nın en sık sebepleri ilaç kullanımları, gıdalar (özellikle yumurta, 
deniz mahsülleri, kuruyemiş, çikolata gibi), böcek ısırıkları, hay-
van tüyleri ve polenlerdir. Daha az sıklıkla enfeksiyon ve bazı 
sistemik hastalıklar da sebep olabilir. Ürtikerli hastaların %10-
15’inde fi ziksel ürtiker dediğimiz, güneş ışığı, soğuk, sıcak, ba-
sınç, su teması, egzersiz gibi fi ziksel nedenlerle tetiklenme söz 
konusudur. Bu tür fi ziksel ürtikerlerde tetikleyici ajana maruz 

kaldıktan sonra dakikalar içerisinde döküntüler ve kaşıntı orta-
ya çıkar. Tetikleyici ajandan uzaklaşınca da kısa süre içerisinde 
geriler. 

Genel anlamda bakıldığında uzun süren ürtikerlerin yani ‘kro-
nik’ ürtikerlerin %90’ında herhangi bir özel sebep tespit edile-
mez. Hatta bazı kişilerde kişinin kendi bağışıklık sistemi hücreleri 
bir takım reaksiyonlar vererek başka hiçbir etken olmadan ürti-
kere neden olabilir. 
Burada şunu da mutlaka belirtmek gerekir ki alkol, bazı ilaçlar, 
emosyonel stres ve ağır fi ziksel aktivite ürtiker ataklarının tetik-
lenmesine neden olabilir.

Hangi İlaçlar Ürtikere Neden Olur?
Aslında teorik olarak tüm ilaçlar ürtiker sebebi olabilir. Ağrı ke-
siciler, antibiyotikler, tansiyon ilaçları, epilepsi ilaçları, aşılar en 
iyi bilinen ve en sık etken olanlardır. Ayrıca bazı radyolojik in-
celemelerde kullanılan radyokontrast madde dediğimiz ve ge-
nellikle işlem öncesi damar yolundan enjekte edilen maddeler 
ani ürtiker ve anjioödem tablosuna neden olabilirler ki ürtiker 
öyküsü olan kişilerin bu tür radyolojik tetkikler yapılmadan önce 
mutlaka doktorlarına bu durumu bildirmeleri gerekir. 

Gıdalar Sık Tetikleyiciler Midir? Hangi Gıdalardan Ka-
çınmak Gerekir? Özel Bir Diyet Yapmak Gerekir Mi?
Gıdalarla ürtiker gelişimi genellikle çocukluk döneminde görül-
mektedir. Erişkin dönemde gıdalarla tetiklenme nadir görülür. 
En sık etken olabilecek gıdalar deniz mahsulleri, kuruyemiş, 
yumurta, çilek, gıda katkı maddeleri ve gıda boyalarıdır. Bugün 
gıda alerjileriyle ilgili farklı görüşler vardır. Gıdayla tetiklendiği 
düşünülen durumların aslında gerçek alerjik reaksiyonlar değil 
mide-bağırsak sistemiyle ilişkili gıda tolerans bozuklukları oldu-
ğu düşünülmektedir. Bu durum bazı kişilerde ürtiker benzeri 
tablolar oluşturabilmekle birlikte birkaç haftalık özel diyetlerle 
düzelme gösterebilmektedir. Bu tür reaksiyonlar genellikle sa-
lisilat içeren gıda koruyucuları, gıda renklendiricileri, aspartam 
gibi tatlandırıcılarla ortaya çıkmaktadır ve bu kişilerde sıklıkla 

Prof. Dr. Pelin Koçyiğit'89
Dermatoloji Uzmanı

Yaşamı boyunca 
her 4 kişiden en 
az 1’inin geçirdiği 
ürtiker hakkında 
bilgiler…
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Kırmızılık, Kaşıntı ve Kabartı
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aspirin ve analjezik alerjileri de görülmektedir. Ancak başta da 
belirttiğim gibi özellikle erişkin dönemde gıda alerjileri çok na-
dirdir ve kişi özellikle belli bir gıdayla tetiklenme tarif etmiyor-
sa özel bir diyet önerilmemektedir. Gıda alerjilerini tam olarak 
ortaya koyabilecek bir test de bulunmamaktadır. Gıda tolerans 
testleri ise öncelikle mide-bağırsak sistem duyarlılıkları yani ya-
lancı-alerjik durumları göstermekte olup elde edilen sonuçlar 
çoğunlukla hastanın alerjik reaksiyonu ve klinik bulgularıyla pa-
ralellik göstermemektedir. 

Stres Ürtikere Neden Olur Mu?
Stres doğrudan bir ürtiker nedeni olmamakla birlikte var olan 
ürtiker stresle birlikte tetiklenebilir veya ilk ürtiker atağı bir stres 
döneminde ortaya çıkabilir. 

Ürtiker Tehlikeli Bir Hastalık Mıdır?
Aslında tek başına ürtiker tehlikeli değildir ancak çok kaşıntılı bir 
durum olduğu için oldukça can sıkıcıdır ve kişinin yaşam kali-
tesini ve sosyal aktivitelerini ciddi anlamda etkiler. Ürtikere eşlik 
edebilen ve özellikle yüzde göz, dil ve dudakların şişmesiyle or-
taya çıkan anjioödem dediğimiz durum ise solunum yollarının 
da şişip tıkanmasıyla sonuçlanabileceği için tehlikeli ve tıbbi ola-
rak acil bir durumdur. Herhangi bir ürtiker hastası dil, dudak, göz 
çevresinde şişlik fark ettiğinde zaman kaybetmeden doktora 
başvurmalıdır. 

Ürtiker Bulaşıcı Mıdır?
Hayır, ürtiker kesinlikle bulaşıcı değildir. Ürtiker tamamıyla kişinin 
alerjik reaksiyonlarda rol alan bağışıklık sistemi hücreleriyle ilgili 
bir durumdur.

Bağışıklık Sistemimizi Güçlendirerek Ürtikerden Kurtu-
labilir Miyiz?
Böyle bir şey söz konusu değil. Ürtikeri oluşturan neden bağı-
şıklık sisteminin zayıf olması değildir. Bağışıklık sisteminde alerjik 
reaksiyonu oluşturan mekanizmalarla ilgilidir ki bu mekanizma-
ların aşırı uyarılması veya tetiklenmesi ürtiker tablosunda alev-
lenmelere de neden olabilir. 

Ürtiker Olup Olmadığımız Kan Testleriyle Anlaşılır Mı?
Ürtiker tanısı bir dermatolog tarafından yapılacak muayene ile 
kolaylıkla konulabilir. Ürtiker tanısını koyduracak özel bir kan tes-
ti yoktur. Ancak kişide ürtiker tetiklenmesine neden olabilecek 
bazı etkenleri belirlemek amacıyla bazı alerji deri testleri yapı-
labilir. Uzun süren ürtiker tablolarında ise altta yatan tetikleyici 
bir sebep olup olmadığını araştırmak amacıyla bazı tetkikler 
yapılabilir ancak bunların da çoğunda özel bir neden tespit edi-
lememektedir.

Ürtikerin Tedavisi Var Mıdır?
Akut ürtiker dediğimiz kısa süreli ürtikerde belli bir sebep tespit 
edilebilirse (ilaç, enfeksiyon, gıda vs) bunların ortadan kaldırıl-
ması hızla iyileşmeyi sağlayacaktır. Bu dönemde antihistaminik 
dediğimiz alerji ilaçlarının kullanılması hızlı bir rahatlama sağlar. 
Şiddetli tablolarda veya anjioödem dediğimiz dil, dudak, göz 
çevresi şişmesi mevcutsa kortizon enjeksiyonlarına ihtiyaç du-
yulabilir. 
Kronik ürtiker yani 6 haftadan uzun süren veya ataklar halinde 
tekrarlama gösteren ürtikerde ise tedavi biraz daha zordur. Has-
taların büyük bir kısmında detaylı tetkiklere rağmen herhangi bir 
sebep tespit edilemez. Bu hastalarda da öncelikle antihistami-
nik tedavisi başlanır. Gerektiğinde farklı birkaç antihistaminik bir 
arada kullanılır. İhtiyaç durumlarında kısa süreli kortizon tedavisi 
verilebilir. Ancak kortizon tedavisinin birçok yan etkisi olması ne-
deniyle uzun süreli veya tekrarlayan kortizon kullanımlarından 
kaçınılmalıdır. Günümüzde en yeni tedavilerden biri alerjik reak-
siyonu direk hedef alan moleküler düzeyde bir etki mekanizma-
sına sahip olan ‘omalizumab’ tedavisidir. Bu tedavi genellikle ay-
lık enjeksiyonlar şeklinde yapılmaktadır. Direkt alerjik reaksiyonu 
hedefl eyen bir tedavi olduğundan yan etki ihtimali son derece 
azdır. Hastaların bir kısmı 3-6 ay içerisinde tamamen tedavi olur-
ken bir kısmında daha uzun süreli tedaviler gerekebilmektedir. 
Günümüzde antihistaminik tedavilere yanıt alınamayan kişilerde 
ikinci basamak olarak omalizumab tedavisine geçilmesi tercih 
edilmektedir. Buna da yanıt alınamıyorsa bağışıklık sistemindeki 
reaksiyonu baskılayacak başka tedavilerin kullanılması söz konu-
su olabilir. 
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Kolejliler TV Yayın Hayatına Devam Ediyor

Kolej Sınıfı’nın ikinci konuğu olan Nevşin Mengü, 
TED Ankara Koleji yıllarını, çocukluğunu ve çalışma 
hayatında kadın olmanın zorluklarını anlattı. Hayatı 
boyunca bir idolünün olmadığını söyleyen Nevşin 
Mengü, önemli olanın kişinin kendine güvenmesi ve 
başarının takdir edilmesi gerektiğini belitti. Çocukluk 
hayalinin çobanlık olduğunu anlatan Mengü, hayatla 
akıp gitmeye inandığını ve amacının gazeteci veya 
sunucu olmak olmadığını; hayatın onu o yola sürük-
lediği söyledi.

Eski Kolej binasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 
öğretmeni Kemal Dayanır ile yaşadığı komik anıları da 
anlatan Mengü; hayatın gerçeklerine de değinerek, 
kadın olduğu için hayatında yaşadığı zorlukları anlat-
tı. Nevşin Mengü, güçlü duruşu ve kararlılığıyla sade-
ce kadınlara değil erkeklere de birçok mesaj verdi.

Üçüncü bölüm konuğumuz Murat Karahan “’Ben 
bu kariyeri yapmak için çok çalıştım’’ diyerek ça-
lışmanın başarıdaki önemine dikkat çekerek, 
çalışma olmadığı sürece yeteneklerin de yok ola-
cağının altını çizdi. Dayısını idol olarak gören ve 
ilk hayali siyasetçi olmak olan Karahan, annesinin 
baskısıyla müziğe atıldığını dile getirdi.

Kendini “sağlam” bir Kolejli olarak tanıtan Murat 
Karahan, Kolej hayatının ilkokul birinci sınıfta baş-
layıp lise sonda bittiğini, en keyifl i döneminin ise 
lise yılları olduğunu söyledi. Karahan, yaşadığı 
güzel anıları asla unutamadığını ve o anılarda var 
olan arkadaşlarıyla hala görüştüğünün altını çiz-
di. TED Ankara Koleji’ni aslında okulun ötesinde 
bir eğitim yuvası olarak gördüğünü söyledi.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak; 7 Ocak 2018’de 
yayın hayatını başlattığımız Kolejliler TV, Kolej Sınıfı programı ile 
okulumuzun havasını soluyan başarılı isimleri yakından tanıma fırsatı 
vermeye devam ediyor. 11 Şubat 2018’de yayınlanan ikinci bölümde 
1999 mezunlarından Nevşin Mengü’yü ağırlarken, 11 Mart 2018’de 
ise üçüncü bölüm konuğumuz Murat Karahan’95 oldu.

Nevşin Mengü Bize Neler Anlattı?

Murat Karahan Bize Neler Anlattı?
Nevşin Mengü'99

Murat Karahan'95



85

Kolejliler TV Yayın Hayatına Devam Ediyor

Kolej Sınıfı’nın ikinci konuğu olan Nevşin Mengü, 
TED Ankara Koleji yıllarını, çocukluğunu ve çalışma 
hayatında kadın olmanın zorluklarını anlattı. Hayatı 
boyunca bir idolünün olmadığını söyleyen Nevşin 
Mengü, önemli olanın kişinin kendine güvenmesi ve 
başarının takdir edilmesi gerektiğini belitti. Çocukluk 
hayalinin çobanlık olduğunu anlatan Mengü, hayatla 
akıp gitmeye inandığını ve amacının gazeteci veya 
sunucu olmak olmadığını; hayatın onu o yola sürük-
lediği söyledi.

Eski Kolej binasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 
öğretmeni Kemal Dayanır ile yaşadığı komik anıları da 
anlatan Mengü; hayatın gerçeklerine de değinerek, 
kadın olduğu için hayatında yaşadığı zorlukları anlat-
tı. Nevşin Mengü, güçlü duruşu ve kararlılığıyla sade-
ce kadınlara değil erkeklere de birçok mesaj verdi.

Üçüncü bölüm konuğumuz Murat Karahan “’Ben 
bu kariyeri yapmak için çok çalıştım’’ diyerek ça-
lışmanın başarıdaki önemine dikkat çekerek, 
çalışma olmadığı sürece yeteneklerin de yok ola-
cağının altını çizdi. Dayısını idol olarak gören ve 
ilk hayali siyasetçi olmak olan Karahan, annesinin 
baskısıyla müziğe atıldığını dile getirdi.

Kendini “sağlam” bir Kolejli olarak tanıtan Murat 
Karahan, Kolej hayatının ilkokul birinci sınıfta baş-
layıp lise sonda bittiğini, en keyifl i döneminin ise 
lise yılları olduğunu söyledi. Karahan, yaşadığı 
güzel anıları asla unutamadığını ve o anılarda var 
olan arkadaşlarıyla hala görüştüğünün altını çiz-
di. TED Ankara Koleji’ni aslında okulun ötesinde 
bir eğitim yuvası olarak gördüğünü söyledi.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak; 7 Ocak 2018’de 
yayın hayatını başlattığımız Kolejliler TV, Kolej Sınıfı programı ile 
okulumuzun havasını soluyan başarılı isimleri yakından tanıma fırsatı 
vermeye devam ediyor. 11 Şubat 2018’de yayınlanan ikinci bölümde 
1999 mezunlarından Nevşin Mengü’yü ağırlarken, 11 Mart 2018’de 
ise üçüncü bölüm konuğumuz Murat Karahan’95 oldu.

Nevşin Mengü Bize Neler Anlattı?

Murat Karahan Bize Neler Anlattı?
Nevşin Mengü'99

Murat Karahan'95

KOLEJLİLER    MAYIS 2018

Kolej Sınıfı'nın dördüncü bölüm konuğu Alper Taşdelen, 
"Kolej'deki arkadaşlarımla hala görüşürüm. En yakın arka-
daşlarım hala Kolejli arkadaşlarımdır." dedi. Küçüklük ha-
yalinin evlerinin karşısındaki pazarı temizlemek olduğu-
nu belirten Taşdelen, bu nedenle çöpçü olmak istediğini 
ifade etti. Şu anda o pazarın ve tüm Çankaya'nın tüm 
çöplerini temizliyoruz diyen Alper Taşdelen, hayalinin de 
gerçek olduğunu söyledi.

Alper Taşdelen
Bize Neler Anlattı?



Kolej Sınıfı; Haziran ayında 
oyuncu Arzu Balkanı’89’u, 
Temmuz ayında ise ses sanat-
çısı ve aynı zamanda akade-
misyen olan Murat Atak’80’i 
konuk edecek.

Kolejliler TV Kolej Sınıfı prog-
ramının yanında yeni projeleri 
de hayata geçirmek üzere ça-
lışmalarına devam ediyor. Ça-
lışmalarımızı www.kolejlilertv.
com ‘u takip edebilirsiniz.

Sırada Hangi Konuklar Var?

Arzu Balkanı’89

Alper Taşdelen’92

Murat Atak’80

İrfan Değirmenci
Bize Neler Anlattı?

İdolüm ve  süper kahramanım Mustafa Kemal Atatürk 
diyen İrfan Değirmenci'95 tiyatro sahnesine çıkıp 
sahneleri doldurabiliyorsam bu TED Ankara Koleji lise 
çağlarında tiyatro sahnesine çıkmam ile ilgilidir dedi.

İrfan Değirmenci’95
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Öncelikle Efecem Kütük ‘98 kimdir, bize kendinizi 
anlatabilir misiniz?
Tasarımcı, tasarım eğitmeni, hayalperest, idealist kelimeleri 
beni en uygun şekilde betimliyor. Hem yaptığım iş, hem de 
şu anda bulunduğum noktaya gelmem açısından.

Yurt dışı macerası kuşkusuz mezun olur olmaz baş-
lamadı. Sizi buraya getiren kariyer yolculuğundan 
bahseder misiniz?
Aslında hep aklımda yurt dışında üniversiteye gitmek 
vardı ama gözümü karartıp hamle yapamadım. Bilkent 
İç Mimari ve Çevre Tasarımından mezun olduktan bir yıl 
sonra Endüstriyel Tasarım Master’ı için İtalya’ya gitmeye 
karar verdim ve annem de babam da bana destek oldular. 
İtalya tamamen bir uyanış süreci oldu benim için; özellikle 
tasarım anlamında. Okul bittikten sonra Türkiye’ye dönüp 
askerlik yaptım. Daha sora bir arkadaşımın yönlendirme-
siyle Amerikan ortaklı bir fi rmada işe başladım, birkaç ay 
çalıştıktan sonra Amerika ofi sine transfer oldum. O sırada 
2008 ekonomik krizi vurdu. Çoğunluk gibi işten çıkarıldım 
ve bu sırada birçok tasarım yarışmasına katıldım. Mentö-
rüm olan Mike Glaser ile tanıştım. Akademiye geçmemi 
sağlayan kişidir kendisi, eğitimci macerama da Mike sa-
yesinde yarı zamanlı başladı. Her dönem bir veya iki ders 
vererek, 6 sene devam etti. Bir yandan akademi, bir yandan 
da kendi ufak çaplı ofi sim. 3,5 sene önce Drexel Univer-
sity, Montclair State University, NJIT (New Jersey Institute 
of Technology)’den sonra Michael Graves College, Kean 
University’de full time işe başladım. Son 2 senedir Bölüm 
Başkanıyım. Bir yandan da son iki senedir Parsons’da her 
dönem 1 ders veriyorum. 

Mimari arka planınızdan ötürü çoğu endüstriyel 
tasarımcıdan farklı bir disiplinden geliyorsunuz. İç 
mimarlar ve mimarlar çalıştıkları alan boyutu nede-
niyle daha büyük ölçekli düşünürken, endüstriyel 
tasarımcılar daha küçük ölçeklerde çalışmakta.  Alan 
odaklı bir disiplinden gelmek bu alanda kullanılacak 
objeler tasarlarken size nasıl bir katkı sağladı?
En büyük faydası bir ürünü tasarlarken en başından kulla-
nılacağı mekan içinde nereye yerleşeceği, nasıl mekanla 
bütünleşeceğini tasarım sürecine dahil etmem. Yani ürü-
nü bütün bir kompozisyonun bir parçası olarak görüp öyle 
detaylandırırım. İç mimari ve endüstriyel tasarımın farkını 
soranlara şu benzetmeyi yapıyorum: İç mimari genelde 

hâli hazırda bulunan parçaları harmonik bir sunum içinde 
buluşturma sanatı, endüstriyel tasarım ise sanat ile mühen-
disliğin ortasındaki tatlı nokta (sweet spot between art and 
engineering). İkisinde de üretkenlik var ama farklı açılardan. 
Biri müzik bestecisi diğeri heykel tıraş gibi.

ABD’de tasarımcıların çalışma şeklinin, tasarım kon-
septinin Avrupa ve Türkiye’den farkları neler?
Ben hep Avrupa ekolünden yanaydım ve hala da öyleyim. Kı-
saca farklarını anlatmak gerekirse, Avrupa’da konsept tasarım-
cısı olarak meslek hayatınıza başlayabiliyorsunuz, birçok fi rma 
serbest tasarımcılarla çalışıyor ve genelde ürün satıldığı süre-
ce belli bir komisyon ödüyor. Amerika’da da böyle komisyon-
lu işler var ama genelde hemen hemen bütün tasarımcılar 
kendi ürünlerini; geliştirip, pazarlayıp, satıyor. Yani bir tasarım 
işletmesi kurup bunun başarılı olması sonucunda komisyon 
bazlı konsept geliştirme projeleri için büyük fi rmalardan 
teklifl er alıyorlar. Türkiye’de ise “Büyük konuşmalar, umutlar 
ve sonuçlanmayan projeler” olarak geliştiğini gözlemledim. 
(Tekrar altını çizmek isterim, bu izlenim benim tecrübelerim-
den, başkaları için farklı gelişmiş olabilir durumlar).

Tasarımcı, Hayalperest ve İdealist
ABD’nin en genç Endüstriyel Tasarım 
Bölümü Bölüm Başkanı olan Efecem 
Kütük’98, yurt dışı serüvenini ve yeni 
projelerini Kolejliler Dergisi’ne anlattı.

Efecan Küçük'98



87

DIŞ HATLAR

Öncelikle Efecem Kütük ‘98 kimdir, bize kendinizi 
anlatabilir misiniz?
Tasarımcı, tasarım eğitmeni, hayalperest, idealist kelimeleri 
beni en uygun şekilde betimliyor. Hem yaptığım iş, hem de 
şu anda bulunduğum noktaya gelmem açısından.

Yurt dışı macerası kuşkusuz mezun olur olmaz baş-
lamadı. Sizi buraya getiren kariyer yolculuğundan 
bahseder misiniz?
Aslında hep aklımda yurt dışında üniversiteye gitmek 
vardı ama gözümü karartıp hamle yapamadım. Bilkent 
İç Mimari ve Çevre Tasarımından mezun olduktan bir yıl 
sonra Endüstriyel Tasarım Master’ı için İtalya’ya gitmeye 
karar verdim ve annem de babam da bana destek oldular. 
İtalya tamamen bir uyanış süreci oldu benim için; özellikle 
tasarım anlamında. Okul bittikten sonra Türkiye’ye dönüp 
askerlik yaptım. Daha sora bir arkadaşımın yönlendirme-
siyle Amerikan ortaklı bir fi rmada işe başladım, birkaç ay 
çalıştıktan sonra Amerika ofi sine transfer oldum. O sırada 
2008 ekonomik krizi vurdu. Çoğunluk gibi işten çıkarıldım 
ve bu sırada birçok tasarım yarışmasına katıldım. Mentö-
rüm olan Mike Glaser ile tanıştım. Akademiye geçmemi 
sağlayan kişidir kendisi, eğitimci macerama da Mike sa-
yesinde yarı zamanlı başladı. Her dönem bir veya iki ders 
vererek, 6 sene devam etti. Bir yandan akademi, bir yandan 
da kendi ufak çaplı ofi sim. 3,5 sene önce Drexel Univer-
sity, Montclair State University, NJIT (New Jersey Institute 
of Technology)’den sonra Michael Graves College, Kean 
University’de full time işe başladım. Son 2 senedir Bölüm 
Başkanıyım. Bir yandan da son iki senedir Parsons’da her 
dönem 1 ders veriyorum. 

Mimari arka planınızdan ötürü çoğu endüstriyel 
tasarımcıdan farklı bir disiplinden geliyorsunuz. İç 
mimarlar ve mimarlar çalıştıkları alan boyutu nede-
niyle daha büyük ölçekli düşünürken, endüstriyel 
tasarımcılar daha küçük ölçeklerde çalışmakta.  Alan 
odaklı bir disiplinden gelmek bu alanda kullanılacak 
objeler tasarlarken size nasıl bir katkı sağladı?
En büyük faydası bir ürünü tasarlarken en başından kulla-
nılacağı mekan içinde nereye yerleşeceği, nasıl mekanla 
bütünleşeceğini tasarım sürecine dahil etmem. Yani ürü-
nü bütün bir kompozisyonun bir parçası olarak görüp öyle 
detaylandırırım. İç mimari ve endüstriyel tasarımın farkını 
soranlara şu benzetmeyi yapıyorum: İç mimari genelde 

hâli hazırda bulunan parçaları harmonik bir sunum içinde 
buluşturma sanatı, endüstriyel tasarım ise sanat ile mühen-
disliğin ortasındaki tatlı nokta (sweet spot between art and 
engineering). İkisinde de üretkenlik var ama farklı açılardan. 
Biri müzik bestecisi diğeri heykel tıraş gibi.

ABD’de tasarımcıların çalışma şeklinin, tasarım kon-
septinin Avrupa ve Türkiye’den farkları neler?
Ben hep Avrupa ekolünden yanaydım ve hala da öyleyim. Kı-
saca farklarını anlatmak gerekirse, Avrupa’da konsept tasarım-
cısı olarak meslek hayatınıza başlayabiliyorsunuz, birçok fi rma 
serbest tasarımcılarla çalışıyor ve genelde ürün satıldığı süre-
ce belli bir komisyon ödüyor. Amerika’da da böyle komisyon-
lu işler var ama genelde hemen hemen bütün tasarımcılar 
kendi ürünlerini; geliştirip, pazarlayıp, satıyor. Yani bir tasarım 
işletmesi kurup bunun başarılı olması sonucunda komisyon 
bazlı konsept geliştirme projeleri için büyük fi rmalardan 
teklifl er alıyorlar. Türkiye’de ise “Büyük konuşmalar, umutlar 
ve sonuçlanmayan projeler” olarak geliştiğini gözlemledim. 
(Tekrar altını çizmek isterim, bu izlenim benim tecrübelerim-
den, başkaları için farklı gelişmiş olabilir durumlar).

Tasarımcı, Hayalperest ve İdealist
ABD’nin en genç Endüstriyel Tasarım 
Bölümü Bölüm Başkanı olan Efecem 
Kütük’98, yurt dışı serüvenini ve yeni 
projelerini Kolejliler Dergisi’ne anlattı.

Efecan Küçük'98

KOLEJLİLER    MAYIS 2018

Tasarımcı olarak kendinizi hangi alana daha yakın 
görüyorsunuz? 
İlk başlarda mobilya endüstrisine ilgim yoğundu, hala var il-
gim ama eskisi gibi ürün geliştirme şevkim pek kalmadı. Bazı 
teoriye dayalı verdiğim derslerden dolayı sürdürülebilirlik, 
etik ve sosyal tasarım konularında birçok araştırma yaptım. 
Son 5-6 yıldır bu alanlara yoğunlaşmaya başladım. Şu anda 
içinde bulunduğum projeler manevi anlamda çok daha 
tatminkâr. Bu duruma Design For Good diyebiliriz; bunca 
çözüm ihtiyacı olan sorun varken niye bir milyon birinci 
sandalyeyi tasarlayayım. Bu demek değilki hayatta sandalye 
tasarlamam, eğer bir sorunu çözecek veya piyasadakilerden 
tamamen farklı bir yaklaşım sergileyecekse neden olmasın. 
Sadece trendlere uyup modası geçince kaybolan ürünler 
tasarlamak benim tarzım değil artık. 

Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Birliği (IDSA) ‘ne 
göre ABD’nin en genç Endüstriyel Tasarım Bölümü 
Başkanısınız. Akademisyenlik kariyerinizde şimdiye 
kadar neler yaptınız ve gelecek planlarınızdan biraz 
bahseder misiniz?
Amerika gibi bir ülkede en genç Endüstriyel Tasarım Bölüm 
Başkanı olmak güzel bir duygu. Bu pozisyonda olmamın 
en büyük etkeni tabii ki Dekan Yardımcısı ve Dekan’ın bana 
ve vizyonuma olan güveni. Kean University’nin Endüstriyel 

Tasarım Bölümü aslında New Jersey’de ilk, yani köklü bir 
altyapısı var. Ders programında köklü değişiklikler yaptım, 
alanında çok başarılı tasarımcıları ders vermeye ikna ettim 
yarım zamanlı eğitmen olarak, stüdyo kültürünün oluşması 
için lider öğrencilere sürekli mentörlük yaptım. Öğrencile-
rim yarışmalarda ödüller kazandı, hatta en son 70 okulun 
davet edildiği bir ulusal mobilya yarışmasında ilk 3’e girenler 
benim öğrencim. Şimdi yazarken bile hala inanamıyorum. 
23 Mart’ta ödülleri almaya Cincinnati, Ohio’ya törene gittik. 
Mayıs ayında NY tasarım haftasında International Contem-
porary Furniture Fair(ICFF)’de ardı ardına üçüncü kez prog-
ramımızda yaptığımız işleri sergilemeye hak kazandık. Her yıl 
sadece 12 okul kabul ediliyor. Yani hep en iyilerle yarışıyoruz.

Bize şu an üzerinde çalıştığınız tasarımlardan bahse-
debilir misiniz? 
Bu aralar beni en çok heyecanlandıran SurgiBox – Backpack 
Surgery Room Projesi. Harvard President’s Challenge’i ka-
zanmış, MIT D-Labs‘den researchdevelopment için bütçe ve 
destek almış bir proje. Ürünü daha fonksiyonel ve kurulum 
zamanını çok daha hızlandıracak bir fi kir geliştirdim. Ölçek-
li bir test modeli yaptım. Öğrencim birebir ölçekli prototip 
üzerinde çalışıyor. Ayrıca bulduğum çözüm, üretim maliye-
tini neredeyse yarıyarıya düşürecek. Boston’a tekrar gidip 
bir sonraki prototipi geliştirmek için, prototipi ameliyat 
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simülasyonunda mankenler üzerinde cerrahlar tarafından 
test edilirken gözlemleyeceğiz. Simülasyonlar tamamlandı-
ğında, hayvan testleri ve en sonunda da insanlar üzerinde 
yirmi kere test edildikten sonra onay alırsa bu proje milyon-
larca insanın hayatını kurtaracak. 

Bir diğer heyecanlandığım proje ise Kız İzciler (Girl Scouts 
- Heart of New Jersey) için STEM (Science Technology Engi-
neering Mathematics) Cabin Projesi. İzci kızlara iki öğrencim 
ve Kean’in STEM programından bir danışman öğrenciyle 
mobil bir STEM eğitim ünitesi tasarlıyoruz. Şu anda tasarım 
geliştirme aşamasındayız, dönem sonu projeyi tamamla-
yıp yaz aylarında da üretim kontrolünü yapacağız. Her şey 
planlandığı gibi giderse izci kızların Eylül’de kampları geze-
cek yüksek teknolojilerle donatılmış bir STEM eğitim aracı 
olacak.

Gelecek planlarını endüstriyel tasarım üzerine ya-
pan genç Kolejlilere ne tavsiye verirdiniz? Endüstri-
yel tasarım eğitimi için ABD’yi önerir misiniz?
Kesinlikle öneririm, çok iyi bir eğitim alacağınızdan kuşku-
nuz olmasın. Burada bizim branşta teori ve pratik baya iyi 
ilerliyor. Torna makinesinde Ankara Siteler’deki ustalarla 
yarışacak kız öğrencilerim var (gülümsüyor). Bunun dışında 
serbest el çizimi (sketching) ve üç boyutlu dijital modelleme 
de çok önemli. Eğer gelmeden biraz bu konulara yoğunla-
şırlarsa onların avantajına. Soruları olanlar bana her zaman 
ulaşabilir. Bir de eğer tasarım okumayı seçerlerse kaçınılmaz 
uykusuz gecelere hazır olsunlar. Tasarım extreme sporlar 
gibidir, kendi numaranızı kendinizin icat edip en iyi şekil-
de diğerlerine gösterebildiğiniz takdirde kapılar açılacaktır. 
Kendinize “Düşünme şeklinizle fark yaratabilecek misiniz?” 
sorusunu sorun.

ABD de çok sayıda Kolej mezunu olduğunu biliyoruz. 
New York/New Jersey çevresindeki Kolejliler ile bir 
araya gelip, herhangi bir organizasyon düzenleyebi-
liyor musunuz?
Bir ara baya aktiftik, TED USA’in başındaki arkadaşlarımızın 
ikinci çocuğu oldu. O yüzden organizasyonlar son iki se-
nedir biraz yavaşladı ama tekrar düzene gireceğini tahmin 
ediyorum. Kuru Fasulye Günü’nü kutluyoruz genelde Man-
hattan’da. Bazen Central Park’da piknik yapıyoruz, senede 
2-3 buluşma ayarlıyoruz. 
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TARİH: 26 MAYIS 2018
YER: TED Ankara Koleji Vakfı İlkokulu Amfi  Tiyatro 

SAAT:19.30  

Mezunlar Korosu’ndan

Proje Sorumlusu: 
Hakan İnandık’89
Metin Yazarları: 
L. Yeşim Dellaloğlu’90, 
Nem Ayşen İpekoğlu’82 

Koro Eğitmeni: 
Çağdaş Koçak
Orkestra:
Grup K 
Halk Oyunları Ekibi: 
TED Ankara Koleji

Sahne Yönetmeni: 
Zeynep Çelen Tamer’95

Koro Şefi : 
Duygu İnandık
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Gerçekleşen K-insan Etkinliklerimiz 

Klinik Psikolog Yardımcı Doçent Doktor 
Mehmet Şakiroğlu, sevgi dolu bir dün-
ya için 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 
program ile duygularımıza tercüman 
oldu. Duyguların işlevleri, ilkel duygu-
larla baş etme gibi konuların ele alındığı 
etkinlik ilgi ile karşılandı.

Milenyum çağının gözde mesleklerinden 
“satış” alanı üzerine kariyerini tamamlayan 
Ali Kirman’70 (ortaokul), sadece iş dünya-
sındakilere değil; öğrencilere, öğretmenle-
re, eğitmenlere yani topluluk önünde ko-
nuşması gereken herkese etkili konuşma 
tekniklerini ve sunum becerilerini anlattı.

Aşk Doktoruİkna Sanatı

Teknoloji Bağımlılığı
Hayatımızın her alanına sızan teknolojiye 
olan bağımlılık oranı giderek artıyor. Fizik-
sel ve zihinsel gelişimde sorunlara yol açan 
teknoloji bağımlılığı üzerine Doç. Dr. Eylem 
Şahin Cankurtaran ile çocukların teknoloji 
bağımlılığından nasıl korunacağını anlattı.

Yeni Sınav Sistemleri
Türk Eğitim Derneği Genel Baş-
kanı Selçuk Pehlivanoğlu’81, 17 
Mart’ta gerçekleşen K-Semine-
rimizde ortaöğretim ve yükse-
köğretime geçişte değişen sınav 
sistemlerini anlattı. Yeni sınav 
sistemlerine dair birçok bilginin 
aktarıldığı seminere veliler yo-
ğun ilgi gösterdi.

Spor haberlerinin değişmeyen yüzü, ünlü spor spikeri Tan-
su Polatkan ile gerçekleştirdiğimiz K-Sohbetimizde spor ve 
sporun dili konuşuldu. Kendine özel tarzı ile ekol yaratan 
Polatkan, spikerlik yaptığı dönemde yaşadığı anılarını anlattı.

Spor Dili
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Mehmet Şakiroğlu, sevgi dolu bir dün-
ya için 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 
program ile duygularımıza tercüman 
oldu. Duyguların işlevleri, ilkel duygu-
larla baş etme gibi konuların ele alındığı 
etkinlik ilgi ile karşılandı.

Milenyum çağının gözde mesleklerinden 
“satış” alanı üzerine kariyerini tamamlayan 
Ali Kirman’70 (ortaokul), sadece iş dünya-
sındakilere değil; öğrencilere, öğretmenle-
re, eğitmenlere yani topluluk önünde ko-
nuşması gereken herkese etkili konuşma 
tekniklerini ve sunum becerilerini anlattı.

Aşk Doktoruİkna Sanatı

Teknoloji Bağımlılığı
Hayatımızın her alanına sızan teknolojiye 
olan bağımlılık oranı giderek artıyor. Fizik-
sel ve zihinsel gelişimde sorunlara yol açan 
teknoloji bağımlılığı üzerine Doç. Dr. Eylem 
Şahin Cankurtaran ile çocukların teknoloji 
bağımlılığından nasıl korunacağını anlattı.

Yeni Sınav Sistemleri
Türk Eğitim Derneği Genel Baş-
kanı Selçuk Pehlivanoğlu’81, 17 
Mart’ta gerçekleşen K-Semine-
rimizde ortaöğretim ve yükse-
köğretime geçişte değişen sınav 
sistemlerini anlattı. Yeni sınav 
sistemlerine dair birçok bilginin 
aktarıldığı seminere veliler yo-
ğun ilgi gösterdi.

Spor haberlerinin değişmeyen yüzü, ünlü spor spikeri Tan-
su Polatkan ile gerçekleştirdiğimiz K-Sohbetimizde spor ve 
sporun dili konuşuldu. Kendine özel tarzı ile ekol yaratan 
Polatkan, spikerlik yaptığı dönemde yaşadığı anılarını anlattı.

Spor Dili
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Nergis Kumbasar’80 
ile Özel Söyleşi
TED Ankara Koleji mezunu ve sanat dünyasının başarı 
ismi Nergis Kumbasar’80, K-Sohbet konuğumuz oldu. 
Oyuncu, sunucu ve senarist olan Nergis Kumbasar’80, 
sanat hayatını, Kolej anılarını ve Kolej’in kendisine kat-
tıklarını anlattı.

Gerçekleşen K-insan Etkinliklerimiz 

Serhat Kılıç’89’un katılımı 
ile gerçekleşen K- semine-
rimizde; sanatın birey üze-
rindeki etkisi, Türkiye'de ve 
dünyada sanat ve eğitim, 
sanat eğitiminde uluslara-
rası müfredatların önemi 
konuları ele alındı. Serhat 
Kılıç’ın esprili anlatımı ile sa-
nat ve eğitimi üzerine keyifl i 
bir seminer gerçekleştirildi.

Motivasyon Mucizesi

“Sanat Toplumu İyileştirir”

Özgür Aksuna’nın katılımı ile gerçekleştirilen Motivasyon 
Mucizesi seminerinde iletişimin gücünü konuştuk. Semi-
nerde, Türkiye’yi uyandıran adam Özgür Aksuna ile iletişime 
dair birçok konu ele alındı.
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Ayfer NİĞDELİOĞLU’81

“Hayat absürddür.” mottosunun ilk söyleyeni olan Albert 
Camus’u iyi tanır edebiyatseverler.

1957 yılında Nobel Ödülü’nü kazandığında 44 yaşındaydı 
Camus; Edebiyat ödülünü kazanan en genç yazar! 

Kitaba geçmeden önce, yazarın yaşamı ve dünya görüşü-
ne bakalım derim; 1913 yılında Cezayir’de yoksul bir işçinin 
çocuğu olarak doğan Camus, bir yaşına gelmeden baba-
sını savaşta kaybetti. Çocukluğu yoksulluk ve hastalıklarla 
geçti. 

Topluma karşı sorumluluk duyan her aydını olduğu gibi; 
kuramcı/yazarı da çağının olaylarına göre değerlendirmek 
gerekir. Camus’un yaşadığı çağ, diktatörler ve savaşlar ça-
ğıydı. Yazar Alman tankları Paris sokaklarını döverken, bir 
yeraltı direniş örgütünün önde gelen kahramanlarından 
birisiydi. 

Camus’un sonu da, eserlerinde dile getirdiği saçmalık ve 
anlamsızlığa uygun bir şekilde, daha ellisine gelmeden bir 
trafi k kazasında hayatını kaybetmek oldu. 

Yazarın en bilinen eseri “Yabancı”dır. Romanda yabancı-
nın biri, bir Arab’ı öldürür. Kitapta suçtan çok duygular ve 
toplumsal yargılar işlenir. Toplumun beklediği davranışları 
sergilemediği için dışlanan ve ölümle cezalandırılan bir 
“yabancı” aracılığıyla, 20. Yüzyıl insanının içine düştüğü 
yabancılaşma ve yalnızlık anlatılır. Bu romanda işlenen ci-
nayet ve katilin tavırlarında, Dostoyevski’den izler bulmak 
da olasıdır. (Suç ve Ceza-Raskolnikov).

Tamamen rastlantısal nedenlerle, tanımadığı bir adamı 
öldüren Mersault’un annesinin cenazesindeki davranışları, 
sevgilisinin evlenme teklifi ne verdiği yanıtlar ve yargı süre-
cinde takındığı tavır ile romandaki diğer karakterlerin katile 
bakış açısı sosyolojik bir olgu olarak okura yeni bakış açıları 
sunmaktadır. 

Mersault bir adamı öldürdüğü için değil (karar vericiler açı-
sından çok da önem taşımayan bir Arap’tır ölen), annesinin 
yasını toplumsal değer yargılarına uygun biçimde tutma-
dığı için suçlanmaktadır sanki! Bu açıdan incelendiğinde 
roman çok ciddi bir toplumsal adalet duygusu eleştirisi 
olarak algılanabilir. İnsanın farklılıklara  tahammülsüzlü-
ğünü, kendine benzemeyenden korkusunu ve yok etmek 
isteyişini anlatır. Kısacası Yabancı romanı, iyi vakit geçir-
mekten çok satır satır incelenmek, üstünde tartışılmak 
amacıyla yazılmış, yalın anlatımının altında pek çok düşün-
ceyi barındıran bir eserdir.

Anı yazmak, ölümün elinden bir şey kurtarmaktır.
Andre Gide 

Bir diğer çarpıcı eseri de, çağdaş nihilizmi (Felsefede 
hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyece-
ğini savunan görüş)  inceleyen denemesi “Sisyphos 
Efsanesi”dir. Sisyphos adına, Homeros’un ünlü eseri 
“Odysseia”da rastlıyoruz ki kendisi yaptığı kötülükler 
nedeniyle yeraltı ülkesinde cezaya çarptırılmış bir mi-
tolojik kahramandır.

Tanrı Zeus’un sonsuz bir cezaya çarptırdığı Sisyphos, 

her sabah koca bir kayayı yuvarlayarak dimdik bir te-
penin zirvesine çıkarır. Ama tepeye varmasına bir par-
mak kala, kaya gerisin geri aşağıya yuvarlanır ve ertesi 
sabah aynı mücadele yeniden başlar. 

Tanrıların, sürekli boşa çıkacak umutsuz bir iş yapmak-
la cezalandırdığı Sisyphos’un en önemli özelliği, ceza-
sını bilinçli olarak kabullenmesidir ki bu kabullenişle 
kendi yazgısına egemen olur.
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Yazarın nihilizmin üstesinden gelme yollarını aradığı Veba, 
Cezayir’de, Oran şehrinde bir salgın hastalığı yenmeye ça-
lışan insanların simgesel öyküsüdür. Her ne kadar bu kitap 
bir şehrin başına gelen veba felaketini anlatsa da, aslında 
buradaki asıl konu, insan varoluşunun sınırlarını anlamak 
ve kabul etmektir. 

Romandaki kişiler, salgına/ölüme karşı verdikleri savaşta 
-en nihayetinde- başarısız olacaklarını bile bile, hiç yılma-
dan, insan olmanın değerini savunurlar. Bu düşünce, or-
tadan kaldıramayacağını bile bile hastalıkla savaşan ana 
karakter Doktor Rieux’nun kişiliğine yansır.

Alfred Hitchcock’un “Kuşlar” fi lmi gibi, Oran şehrinde önce 
tek tük fare ölüleri görünmeye başlar. Gündelik hayatları-
na devam eden insanlar yaklaşan tehlikenin farkında de-
ğiller… Fare ölüleri yavaş yavaş artar ve kısa sürede şehir 
leşlerle baş edemez hale gelir. Hastalığın belirtileri de her 
gün daha fazla insanda kendini gösterir. Veba teşhisinin 
konması, insanların bu gerçekle yüzleşmesi biraz zaman 
alır ve sonunda şehrin dış dünyayla bağlantısı kesilir. Ka-
rantina başlamış ve artık şehrin içindekiler ve dışındakiler 
kavramları da girmiştir romana.

“Veba”, yaşamda karşımıza çıkan saçma ve hiçbir zaman 
anlamlandıramadığımız olayların güçlü bir simgesi olarak 
ortaya konmuştur. 

Burada iki tip karakterle karşılaşırız: Kentin rahibi, sokaklar-
da ve bulduğu her ortamda şehir halkına devamlı olarak, 
işledikleri günahlardan ötürü “Veba”nın kendilerine Tanrı 
tarafından gönderilmiş bir ceza olduğunu, çözümün töv-
be edip, günahlarını aff etmesi için Tanrı’ya yalvarmak ol-
duğunu söyler. Bu, Camus’un reddettiği bir tavırdır. Ona 
göre kadercilik, insan olmanın bilincinde olanların davranış 
kalıbı olamaz!

Diğer taraftan rahibin tam karşısında yer alan Dr. Rieux ve 
bir grup arkadaşı, her ne kadar zor da olsa vebayla sava-
şılması gerektiği düşüncesindedir ve önünde sonunda bu 
belayı kentten defedecekleri inancını taşırlar. Camus’un 
“Başkaldıran İnsan”da bahsettiği, insan olmanın mutlu-
luğu ve sorumluluğunun farkında; sadece kendi bilincinin 
esiri olan insan işte budur. 

Veba,  Oranlılara bir şeyi daha öğretmiştir: Ölüme alışmayı. 
İnsan doğar, yaşar, ölür üçlemesi kaçınılmaz bir gerçektir. 
Ancak sevilen birinin kaybı karşısında, bu mantık çalışmaz 
ne yazık ki! Salgının başında büyük üzüntülere sebep olan 
veba ölümleri, gün geçtikçe sıradanlaşır. Ölenler daha hızlı 
unutulur. İçerdekiler birbirine, dışardakiler de içerdekilere 
kayıtsızlaşır. İnsanlar ne geçmişi, ne geleceği düşünürler. 
Daha da doğrusu hiçbir şeyi umursamaz olurlar. 

Veba, yaklaşık üç yüz sayfa boyunca en ince ayrıntılarıyla, 
insanı Oran'daymışçasına üzerek devam ediyor. Ölen ço-
cuklar, çaresizlik, mücadele, umutsuzluk, yalnızlık, korku, 
ölüm... Bir şehri ve insanlarını hâkimiyetine alan, düzeni 
kendine göre yeniden kuran bir hastalığın beraberinde 
neler getirip neler götürdüğünü, yaşamı gölgesinde bıra-
kıp artık ben varım deyişine tüm kasvetiyle tanık oluyoruz. 

Yazar, bu eserinde tarih boyunca insanoğlunun yaşadığı 
sosyo-politik gerçeklere gönderme yapmakta! Veba’da 
bir hastalığın/kıtlığın/savaşın/ekonomik krizin/despot bir 
yönetimin insan ruhuna etkilerini görüyoruz. Romanın 
yarattığı sıkışmışlık duygusuyla baş edebilmek için, Milli 
Mücadele mucizesini düşündüm; Çanakkale Zaferi’ni dü-
şündüm. Atamızın Gençliğe Hitabesi’ni bir kez daha dü-
şündüm: 

“…İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek iste-
yecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl 
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye 
atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini 
düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir ma-
hiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiye-
tin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kale-

Artık “Veba”ya bağlanabiliriz: 
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leri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfi il işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, 
memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gafl et ve dalâlet 
ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahip-
leri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş 
olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 
vazifen, Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! Muhtaç 
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur! (1927)”

Evet, her daim insanoğlu anlamlandıramadığı zorluklarla 
karşılaşacak. Muhtaç olduğu kudreti, kendi vicdanında, 
kendi olanaklarında arayacak!
Camus'un diğer eserlerinde saçmacılık daha ön planday-

ken Veba'nın genelinde kendini var eden bu görüş yerini 
(u)mutlu sona bırakıyor ve veba yanına kattığı binlerce ha-
yatla nihayet şehri terk ediyor. Tabii ki bu durum, roman 
kahramanlarının şaşırtıcı sabrı, direnişi, fedakârlıklarıyla 
sağlandı. 

Veba kenti terk ettiğinde; akıl, sağduyu ve bilim, rahip ve 
onun gibi düşünenlere karşı verilen savaş kazanıldı. Ancak 
öte yandan, Rieux ve arkadaşları bir şeyin farkındadırlar: O 
da, Veba’nın geçici bir süreliğine kendilerini rahat bıraktığı, 
aslında bir yerlerde uykuya daldığı ve günün birinde tek-
rar karşılarına çıkacağıdır. Kısacası, Rieux zihniyetindekiler 
hem absürdün bilincindeki insanın haklı gururunu, hem 
de bunun iç sıkıntısını bir arada yaşarlar.

Evet, veba sonunda şehri terk eder fakat “Beni unutmayın, 
bir gün yeniden gelebilirim” diyerek…  

KİTAP AYRACI
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Doğayı ve Macerayı 
Fotoğra� amak

Ertuğrul Kulaksızoğlu’03

Günümüzde şehirlerin hızı ve karmaşası artarak hepimizi bu-
naltıyor. Biraz yavaşlamak, dinginleşmek, huzur bulmak için 
daha çok doğaya kaçmaya başladık. Sosyal medya verilerini 
biraz incelediğimizde, doğada konaklama ve doğa sporları 
gibi alanlara insanların daha sıcak baktığını; şehir yaşamın-
dan arta kalan vakitlerini daha çok doğada geçirmek istedi-
ğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra bireylerin fo-
toğrafa izleyici olarak ve kamera arkasında kalarak çok daha 
kolay ulaştığı bir dönemdeyiz. Doğada olmak da, fotoğraf 
çekmek de iki harika hobi. İkisini birleştirdiğinizde ise kendi-
nizi uçsuz bucaksız, sihirli bir dünyada bulacağınız bu yazıda; 
fotoğrafın en temel konularını, ışık ve kompozisyon başlıkları 
altında anlatmaya çalışacağım; teknik detaylara değinmeye-
ceğim. 

Başlamadan Önce
Bir fotoğrafçının en çok aldığı sorulardan biri: “Hangi kame-
rayı almalıyım?”
Bana göre bu sorunun cevabı: “En iyi kamera yanındaki ka-
meradır!”
Yine kamera seçimi ile ilgili fotoğrafçılar arasında iyi bilinen 
bir hikaye vardır. 
Bir fotoğrafçı, yemek fotoğrafl arını çekmek için gittiği bir 
restoranın aşçısıyla diyaloğa girer. Aşçı, çıkan fotoğrafl arı çok 
beğenmiştir ve fotoğrafçıya o malum soruyu sorar. “Harika 
fotoğrafl ar! Kullandığınız kameranın markası ne?” Fotoğrafçı 
istifi ni bozmadan sohbete devam eder. Çekimlerin bitimin-
de aşçı ile fotoğrafçı yemeğe otururlar. Fotoğrafçı aşçıya şu 
soruyu sorar: “Yemekler gerçekten çok lezzetli, fırınınızın 
markası ne acaba?” 
Aşçı bu soruya haliyle anlam verememiştir, çünkü kullandığı 
fırın ne olursa olsun yaptığı yemeğin güzelliğinin kendisin-
den kaynaklandığını düşünür.

Aslında her iş böyle değil midir? 
Ekipmandan çok, ekipmanı kullanan kişinin yapılan işe değer 
kattığını unutmayalım.
Kameralar sadece görüntüyü kaydeden araçlardır, daha iyi 
olduğunu düşündüğümüz ya da pahalı bir makina daha iyi 
fotoğraf çekemez. Kimi zaman cep telefonu ile çektiğiniz 
fotoğrafl ar izleyici üzerinde düşündüğünüzden çok daha 
büyük etkiler yaratabilir. İnisiyatifi  kameraya vermek yerine, 
kendiniz alın. 
Sağ üstteki (a) fotoğraf günümüz koşullarında ortalama de-
nilebilecek bir cep telefonu ile çekilmiştir.

 
Önyargılarımızı Bir Kenara Bıraktıktan Sonra

Işık
Görüntü, kendi gözümüzde ışıkla oluştuğu gibi, kamerada 
da ışık marifeti ile oluşur. İyi fotoğraf ve iyi ışık ise ayrılmaz 
ikilidir. 
Doğada ise çoğunlukla doğal ışıkla çekimler yapmak duru-
munda kalırız. O yüzden fotoğrafl ayacağımız yerin, yapabili-
yorsak daha önceden keşfi ni yapmak bize büyük bir avantaj 
sağlayacaktır. Evet, ânı yakalamak çok önemlidir ama üzerine 
düşünülerek çekilmiş bir fotoğraf, hem size hem de fotoğra-
fın izleyicisine çok daha fazla keyif verecektir. 

HOBİ

a

b
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Sol alttaki (b); çekimin yapılacağı saat, modelin duracağı yer 
ve kameranın açısı detaylar bir gün önce planlanmıştır. 

Hangi Saat, Nasıl Işık? 
Dünyaca ünlü fotoğrafçı Joe McNally “Mesele; nereyi aydın-
lattığınız değil, nereyi gölgede bıraktığınızdır” der.

Hepimiz bir kere de olsa cep telefonlarımızda fl aşlı fotoğraf 
çekimi yapmış, sonrasında da fl aşı kapatmayı tercih etmişiz-
dir. Bu demek oluyor ki, kamerayla aynı açıdan gelen düz ışık 
fotoğrafta çiğ bir etki yaratıyor. Bunun sebebi ise düz ışığın 
gölgesiz bir fotoğraf çıkarmasıdır. Işık kameranın açısından 
daha yanal bir pozisyonda olmalıdırki fotoğrafta gölgeler 
ortaya çıksın. Gölge seyirciye boyut hissiyatını kazandıracak-
tır. Doğaya bunu uyarlamak gerekirse, çoğunlukla yanal ışık 
gün doğumu ve gün batımı zamanlarında yakalanacaktır. 
Eğer kutuba yakın bölgelerde değilsek. Aşağıdaki fotoğraf 
(c) gün doğumunda çekilmiştir. Yanal ışık marifeti ile kumun 
üzerindeki doku ortaya çıkmıştır ve bu durum boyut hissiya-
tını güçlendirmiştir.

Ters ışık fotoğra� arınızda 
farklı etkiler yaratacaktır. 

Kompozisyon
Işık kadar önemli olan bir başka konu ise kompozisyondur. 
Konunuzun kadrajda nerde durduğu, konuyu hangi öğe-
lerin ne şekilde tamamladığı gibi unsurların doğru şekilde 

kullanılması fotoğrafı daha etkili kılar. Bu konuda belli başlı 
temel kurallar vardır, ama unutmamak gerekir ki kurallar ol-
mazsa olmazlar değildir. Kimi zaman bu temel kuralların dışı-
na çıkmak da fotoğrafta farklı bir güzellik çıkarabilir. Biz yine 
de bazı temel kurallardan bahsedelim. 

1/3 Kuralı

Resimde de, fotoğrafta da bilinen en eski kural 1/3 kuralıdır. 
Yukarıdaki şekle (d) baktığımız zaman kırmızı noktalar ile 
işaretlenmiş yerlere konunuzu yerleştirdiğiniz zaman, fotoğ-
rafınız daha etkili olacaktır. Kadrajı kafanızda hayali olarak 9 
eşit parçaya bölün, ortada kalan parçanın köşeleri konuyu 
yerleştireceğimiz yer olacaktır. 

c

d
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Sadelik
Konunuzun yeterince dikkat çekmesi için arka plandaki ka-
labalıktan kurtulun. Bu sayede odak sadece konunuzda ola-
caktır. (e)

Çerçeve Kullanmak
Doğada doğal çerçeveler vardır. Ağaç dallarının arası size bir 
çerçeve oluşturabilir ya da bir mağara ağzından konuya ba-
kabilirsiniz. Bunu yaparken odağınızın konuda olmasına dik-
kat edin ve çerçeveniz koyu kalıyorsa bırakın kalsın, bu size 
doğal bir paspartu olacaktır. (f)
 

Dokuyu Göstermek 
Doku insanda her zaman merak ve ilgi uyandırır. Bir yaprak 
ya da kayanın dokusu fotoğrafl arınızı ilgi çekici hale getire-
bilir. Dokuyu ortaya çıkarmak içinse yanal ışık gereklidir. (g)
 

Kılavuz Çizgiler 
Kılavuz çizgiler izleyiciyi konuya doğru yönlendirir ve fotoğ-
rafın anlamını kuvvetlendirir. (h)

 Boyutlandırma
Kimi zaman doğada çektiğimiz fotoğrafl arda boyut algısı 
kaybolabilir. Bunu engellemek için insan algısının boyutun-
dan emin olabileceği objeleri fotoğrafa katmak gerekebilir. 
Manzarada duran bir insan, araç, çanta gibi objeler insan 
zihninde boyut olarak kesinleşmiş objelerdir. Bu objelerin fo-
toğrafta kullanımı çoğu zaman bize bulunulan mekanlarda 
ölçek olur ve boyut algımızı daha kesinleştirir. (i)
 

e

f

g

h

i



99

HOBİ

Sadelik
Konunuzun yeterince dikkat çekmesi için arka plandaki ka-
labalıktan kurtulun. Bu sayede odak sadece konunuzda ola-
caktır. (e)

Çerçeve Kullanmak
Doğada doğal çerçeveler vardır. Ağaç dallarının arası size bir 
çerçeve oluşturabilir ya da bir mağara ağzından konuya ba-
kabilirsiniz. Bunu yaparken odağınızın konuda olmasına dik-
kat edin ve çerçeveniz koyu kalıyorsa bırakın kalsın, bu size 
doğal bir paspartu olacaktır. (f)
 

Dokuyu Göstermek 
Doku insanda her zaman merak ve ilgi uyandırır. Bir yaprak 
ya da kayanın dokusu fotoğrafl arınızı ilgi çekici hale getire-
bilir. Dokuyu ortaya çıkarmak içinse yanal ışık gereklidir. (g)
 

Kılavuz Çizgiler 
Kılavuz çizgiler izleyiciyi konuya doğru yönlendirir ve fotoğ-
rafın anlamını kuvvetlendirir. (h)

 Boyutlandırma
Kimi zaman doğada çektiğimiz fotoğrafl arda boyut algısı 
kaybolabilir. Bunu engellemek için insan algısının boyutun-
dan emin olabileceği objeleri fotoğrafa katmak gerekebilir. 
Manzarada duran bir insan, araç, çanta gibi objeler insan 
zihninde boyut olarak kesinleşmiş objelerdir. Bu objelerin fo-
toğrafta kullanımı çoğu zaman bize bulunulan mekanlarda 
ölçek olur ve boyut algımızı daha kesinleştirir. (i)
 

e

f

g

h

i

KOLEJLİLER    MAYIS 2018

NOT: Temel bazı kuralları teknik detaylara girmeden anlatmaya çalıştım, ama başta da değindiğim gibi bunlar kesin 
çizgileri olan kurallar değildir. Kimi zaman kuralların dışında da ilgi çekici fotoğrafl ar yaratabilirsiniz.

Açıkçası ben doğada, herkesin olduğu, ulaşabildiği yerlerden iyi fotoğrafl ar çıkacağını düşünmeyenlerdenim. Kendinizi 
daha yaratıcı olmaya  teşvik etmenizi tavsiye ederim. Herkesin ulaşabildiği bir “seyir terası” ndan çekilmiş fotoğrafl ar ye-
rine biraz daha yürüyüş yapmayı göze alarak ya da göz hizasından çekimler yapmak yerine yere yatarak, daha az bilinen 
bir açıyı bulmaya çalışın. Sizin ilginizi çeken fotoğrafl arı izleyin ve kendi tarzınızı oluşturun. 



100

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

Türk Eğitim Derneği 90 Yaşında!

Türkiye’nin eğitim alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu 
olan Türk Eğitim Derneği, Cumhuriyet değerlerini sonsuza 
kadar yaşatacak nesiller yetiştirmek için var gücüyle çalışa-
rak geçirdiği 90 yılı geride bıraktı. 1928 yılında, Ulu Önder 
Atatürk'ün yönlendirmeleri ie kurulan Türk Eğitim Derneği, 
90’ıncı yaşını Ankara Bilkent Otel’de, düzenlenen özel bir re-
sepsiyonla kutladı.
Siyasetten, iş dünyasına; sanat camiasından eğitim dünyasına 
kadar pek çok isimin katıldığı resepsiyonda bir ilk de yaşandı.

Cumhuriyet tarihinin 9 Milli Eğitim Bakanı (Ali Naili Erdem, 
Vehbi Dinçerler, Köksal Toptan, Turhan Tayan, Mehmet Sağ-
lam, Metin Bostancıoğlu, Necdet Tekin, Nabi Avcı, İsmet 
Yılmaz) ilk kez aynı karede yer aldılar. Gecede, Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz da bir konuşma yaptı. Konuşmasına 
TED’in 90. Yılını kutlayarak başlayan Bakan Yılmaz, öğrenci-
lere, kişilik, yetenek ve kabiliyetlerinin en üst düzeyde  geliş-
tirmesi için fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalıştık-
larını  söyledi.

Türk Eğitim Derneğinin projeleri tüm hızıyla devam ediyor!
QNB Finansbank, Ankara ve Ada-
na İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve 
Türk Eğitim Derneği ortaklığıyla 
8 ortaokulda yürütülen “Başarı 
Her Yerde Projesi” kapsamında 
proje okullarımızın öğrencileri 
Güneş Sistemi ve Ayın Evrelerini 
artık yaratıcı bir yolla öğreniyor, 
robotik kodlamada hızla ilerliyor 
ve görsel sanatlar eğitiminde 
öğrendiklerini proje kapsamında 
gönderilen malzemelerle okulla-
rında uyguluyorlar. 
Devlet okullarında 9. Sınıfa devam 
eden başarılı öğrencilere yönelik, 
360 saat ücretsiz İngilizce eğitimi-
ni içeren Access Programının do-
kuzuncusu ise Şubat – Mart 2018 

döneminde başlıyor.
Program; TED Adana, TED Bat-
man, TED Ege, TED Karadeniz 
Ereğli, TED Konya, TED Malatya, 
TED Mersin ve TED Zonguldak 
Kolejlerinde yürütülecek. Öğren-
cilerin eğitim, materyal ve ulaşım 
giderleri program kapsamında 
karşılanacak.
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Access Mezunları Liderlik Programının 27-29 Ocak 2018 
tarihlerini kapsayan ilk bölümünde Access 8 ve Access 
9 projelerinde yer alan 17 TED öğretmeni Liderlik Zir-
vesine katılarak Access Mezunlarına yönelik olarak ger-
çekleştirilecek oturumlar için hazırlıklarını yaptılar.
 
29 Ocak -2 Şubat 2018 tarihlerini kapsayan programın 
ikinci bölümüne 28 farklı ilden 135 Access mezunu 
katıldı. Mezunlar, İngilizce dil bilgisinin geliştirilmesinin 
yanında hayat boyu öğrenme, proje yönetimi ve lider-
lik gibi konularda eğitim alarak kendi projelerini geliştir-
diler ve sunumlarını yaptılar.

TED Senfoni Orkestrası, Hüseyin Turan eşliğinde 10 
Şubat Cumartesi günü Yenimahalle Belediyesi Nazım 
Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde müzikseverlerle 
buluştu. Konser, yoğun ilgi gördü..

Access Mezunları Liderlik Zirvesi 27 Ocak – 02 Şubat 
2018 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi

9. Burslu Öğrenciler Kampı
9. Burslu Öğrenciler Kampı 2-5 Şubat 2018 tarihlerinde Antalya’da ger-
çekleşti. Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu’nun 
açılış konuşmasıyla başlayan kamp süresince TED Bursundan yararla-
nan üniversite öğrencileri ve mezunlar, bölgelerinde yaptıkları çalış-
maları birbirleri ile paylaştılar, alanları ile ilgili uzman kişilerden bilgi 
aldılar, takım oyunları oynadılar ve eğlendiler. 

TED Senfoni Orkestrası 
Ankara Konseri
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6000 Öğrenci "Çocuklar Susmasın" Dedi
TED Ankara Koleji Vakfı Okulları çocuğa yönelik şiddet ve istismara 
dur demek için 6000 öğrencisi, yöneticileri, öğretmen ve çalışanla-
rıyla İncek Kampüsü stadyumunda toplanarak “Çocuklar Susmasın” 
dedi. Stadyumda bir araya gelen Ankara Kolejliler, ellerindeki döviz-
lerle “#Çocuklar Susmasın” yazısını oluşturarak kitlesel bir harekete 
imza attılar.

Gün geçtikçe artan çocuğa karşı şiddet, sömürü ve istismarın geç 
olmadan önlenmesi, çocukları korumak için ulusal bir eylem planı-
nın acilen hayata geçirilmesi konusunda bizzat çocukların seslerini 
duyurmalarını amaçlayan bu hareket, TED Ankara Koleji’nin sosyal 
medya hesaplarından #çocuklarsusmasın hashtag’i ile de paylaşıldı.

Ortaokul ve liseden birer öğrenci okudukları bildiride, “ço-
cukların güvende olma” ve “istismardan korunma” haklarına 
dikkat çekerek istismara karşı sessiz kalmamaları gerektiği 
mesajını verdiler. 
Ortaokul öğrencisi, "Birey olarak birinci görevimiz varlığımızı 
ve saygınlığımızı korumaktır. Yaşamımız boyunca karşılaya-
bileceğimiz benliğimize ve kişiliğimize yönelik her türlü sö-
zel ve fi ziksel şiddet ve uygunsuz davranış gizli kalmamalı-
dır. Böyle bir durum karşısında da sessiz kalmayın. Ne olursa 

olsun yaşadığımız her türlü sorunu ailemizle, öğretmenleri-
mizle veya yöneticilerimizle paylaşmalıyız."  diye seslenirken 
Lise öğrencimiz, "Çocuğun istismarına yol açan davranışlar, 
hangi nedenle ve kim tarafından sergilenirse sergilensin ka-
bul edilemez. Bunların önlenmesi ancak tüm toplumun far-
kındalığının artmasıyla mümkündür. Bizler de TED Ankara 
Koleji Vakfı Okulları’nın öğrencileri olarak bu önemli konu-
daki duyarlılığımızı ortak bir sese dönüştürmeyi  toplumsal 
bir görev olarak görüyoruz." mesajını verdi.

KAMPÜS

“En İyi Programlama” ve “Yenilikçi
Çözüm” Ödülü TED Ankara Koleji’nin
Bilim Kahramanları Derneği tarafından Şubat ayın-
da düzenlenen First Lego League Robot ve Proje 
Yarışması (FLL)’den TED Ankara Koleji öğrencileri 
ödüllerle döndüler. 
10 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Şehir Üniversi-
tesi’nde düzenlenen FLL Yarışması’nda Lise Kısmı  
TEDROBO Takımı “En İyi Programlama”, ROBOTED 
Takımı ise “Yenilikçi Çözüm” ödülünü aldılar. 
17-18 Şubat 2018 tarihlerinde TED Ankara Koleji’nin 
Ortaokul düzeyinde ilk kez katıldığı FLL Ankara tur-
nuvalarında ise ROBOTORCH Takımı, sudaki mik-
roplastik arıtımı ile ilgili geliştirdikleri özgün robotik 
tasarım ve kodlama çalışmalarıyla 4. Olarak “Yenilikçi 
Çözüm” ödülünü aldılar.
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olmadan önlenmesi, çocukları korumak için ulusal bir eylem planı-
nın acilen hayata geçirilmesi konusunda bizzat çocukların seslerini 
duyurmalarını amaçlayan bu hareket, TED Ankara Koleji’nin sosyal 
medya hesaplarından #çocuklarsusmasın hashtag’i ile de paylaşıldı.

Ortaokul ve liseden birer öğrenci okudukları bildiride, “ço-
cukların güvende olma” ve “istismardan korunma” haklarına 
dikkat çekerek istismara karşı sessiz kalmamaları gerektiği 
mesajını verdiler. 
Ortaokul öğrencisi, "Birey olarak birinci görevimiz varlığımızı 
ve saygınlığımızı korumaktır. Yaşamımız boyunca karşılaya-
bileceğimiz benliğimize ve kişiliğimize yönelik her türlü sö-
zel ve fi ziksel şiddet ve uygunsuz davranış gizli kalmamalı-
dır. Böyle bir durum karşısında da sessiz kalmayın. Ne olursa 

olsun yaşadığımız her türlü sorunu ailemizle, öğretmenleri-
mizle veya yöneticilerimizle paylaşmalıyız."  diye seslenirken 
Lise öğrencimiz, "Çocuğun istismarına yol açan davranışlar, 
hangi nedenle ve kim tarafından sergilenirse sergilensin ka-
bul edilemez. Bunların önlenmesi ancak tüm toplumun far-
kındalığının artmasıyla mümkündür. Bizler de TED Ankara 
Koleji Vakfı Okulları’nın öğrencileri olarak bu önemli konu-
daki duyarlılığımızı ortak bir sese dönüştürmeyi  toplumsal 
bir görev olarak görüyoruz." mesajını verdi.

KAMPÜS

“En İyi Programlama” ve “Yenilikçi
Çözüm” Ödülü TED Ankara Koleji’nin
Bilim Kahramanları Derneği tarafından Şubat ayın-
da düzenlenen First Lego League Robot ve Proje 
Yarışması (FLL)’den TED Ankara Koleji öğrencileri 
ödüllerle döndüler. 
10 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Şehir Üniversi-
tesi’nde düzenlenen FLL Yarışması’nda Lise Kısmı  
TEDROBO Takımı “En İyi Programlama”, ROBOTED 
Takımı ise “Yenilikçi Çözüm” ödülünü aldılar. 
17-18 Şubat 2018 tarihlerinde TED Ankara Koleji’nin 
Ortaokul düzeyinde ilk kez katıldığı FLL Ankara tur-
nuvalarında ise ROBOTORCH Takımı, sudaki mik-
roplastik arıtımı ile ilgili geliştirdikleri özgün robotik 
tasarım ve kodlama çalışmalarıyla 4. Olarak “Yenilikçi 
Çözüm” ödülünü aldılar.
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“Zorbalığa Hayır” Haftası

“Benden Ne Olur?” Konferanslarına 
Mesleklerine Tutkuyla Bağlı İsimler Katıldı

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde 06-16 
Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenen “Benden 
Ne Olur?” başlıklı konferanslara oyuncu ve 
sunucu Selçuk Yöntem, klasik gitar virtüözü 
Ahmet Kanneci (’94), Eti Şirketler Grubu CEO’su 
L. Hakan Polatoğlu (’79), “En Yaratıcı Şef” Hazer 
Amani (’94), beyin cerrahı ve ressam Toygun 
Orbay ve yazar Sezgin Kaymaz konuk oldular.
Uluslararası Bakalorya Diploma Programı öğ-
rencilerinin CAS projesi kapsamında düzenle-
dikleri “Benden Ne Olur?” ile hayatlarının yönü-
nü çizmeye çalışan, yalnızca meslek seçiminde 
değil; kendini tanıma, keşfetme arayışında olan 

gençlere rol model olacak, yollarına ışık tutacak 
örneklerle öğrencileri buluşturmak hedefl endi. 
Konukların çoğunun dikkat çeken özelliği 
gençlik yıllarında sevdikleri mesleği bulana 
kadar alan değiştirmeleri ve ne olacaklarına 
karar verdikten sonra ise mesleklerine tutkuyla 
bağlanmalarıydı. Öğrencilere kendi meslekle-
rini, bu mesleği yapmaya nasıl karar verdik-
lerini, hangi eğitimleri aldıklarını, mesleğin 
zorluklarını ve güzelliklerini aktaran konuklar, 
hangi meslekte olurlarsa olsunlar başarının 
formülünün sevdiğiniz işi yapmakta olduğunu 
vurguladılar. 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu genelinde 05-09 Şubat 2018 haftası 
süresince, “Zorbalığa Hayır” farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. İlkokul 
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi tarafından hazırlanan etkinlikler 
tüm sınıfl arda uygulandı. 
Bu kapsamda öğrenciler, kendi oluşturdukları zorbalık karşıtı sloganlarla, 
Görsel Sanatlar derslerinde t-shirt tasarımları yaptılar. Bu tasarımlar daha 
sonra Kolej Sokağı’nda sergilendi.  PDR uzmanları tarafından bütün sınıf 
düzeylerinde öğrencilere amfi  tiyatroda, “Zorba Olma Kanka Ol” başlıklı 
bir sunum yapıldı. Sunumda öğrencilerimizin kendi davranışlarından so-
rumlu oldukları, iyi arkadaşlık tanımı, iyi arkadaşlık kuralları, zorbalığın ne 
olduğu, zorbanın yanında değil karşısında olmaları gerektiği, yetişkinler-
den yardım istemeleri ve kendilerini koruma becerileri üzerinde duruldu. 
Hafta kapsamında öğrenciler, söz ve müziği Müzik Zümresine ait olan 
“Hayır Demeliyiz”  adlı şarkıyı da öğrendiler. Ayrıca 12. sınıf öğrencileri, ilk-
okul öğrencilerine “Zorbalık” temalı bir seminer verdi. 
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Türkiye’nin yerli ve milli hava platformlarını üretme sorum-
luluğunu üstlenen TAI ile Üniversitemiz, "Stajyer Mühendis-
lik Programı" protokolü imzaladı.
Mühendislik Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Güney Öz-
cebe’nin Üniversitemiz adına protokolü imzaladığı törende, 
TAI Genel Müdürü Temel Kotil; yeni projeler için kollarını 
sıvadıklarını ve tüm bu projeleri başarıyla yürütmek için 
en büyük ihtiyaçlarının yetişmiş iş gücünden oluştuğunu 
ve proje yükünün çok ağır olduğunu ancak mevcut insan 
kaynağına yapılacak ilavelerle bunları başarıyla sonuçlandı-
rabileceklerini, bu sebeple mühendis eğitiminde öne çıkan 
üniversitelerin kapısını çaldıklarını belirtti.
Program çerçevesinde TAI bünyesinde Stajyer Mühendis 
olarak yer alacak öğrencilerin, projelere doğrudan dahil ol-
ması ve sahalarda mühendislik yapmaları sağlanacak.

Yeni mezun mühendislerden çok daha hızlı verim alınması, 
geleceğin kadrolarının oluşturulması ve yeni projelerde ih-
tiyaç duyulan yetişmiş gücünü karşılamak amacıyla hayata 
geçirilen programa, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektro-
nik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühen-
disliği bölümlerinde 3. ve 4. sınıfta eğitimlerine devam eden 
öğrencilerimiz başvurabilecek. 

TEDÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü öğretim üyelerimiz Yrd. Doç. Dr. Zeynep Bilki 
ve Yrd. Doç. Dr. Aysel Sarıcaoğlu’nun “GLONETED” projesi, TÜBİTAK tarafından “Horizon2010 
Eşik Üstü Ödülü” ile onurlandırıldı. Dr. Sarıcaoğlu ve Dr. Bilki, GLONETED ile 2017 yılında Avru-
pa Araştırma Konseyi’nin Marie Sklodowska-Curie Actions koluna başvurdu ve eşiği geçti. 15 
ülkeyi, farklı disiplinleri ve sektörleri bir araya getiren GLONETED, farklı bir İngilizce öğretmeni 
nesli yetiştirmeyi hedefl emektedir.

GLONETED’E TÜBİTAK’TAN ÖDÜL

TEDÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. 
Şehram Dizeci tarafından sunulan “PlaWel: Yeni Nesil Plastik Kaynak Robotu” isimli Ar-Ge 
projesi, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin yanı sıra, KOSGEB Ar-Ge, İno-
vasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında, orta ölçekli proje olarak 
27.12.2017 tarihinden itibaren 12 ay süresince desteklenmeye layık görüldü.

ÖĞRETİM ÜYEMİZ ŞEHRAM DİZECİ'NİN PROJESİ 
DESTEKLENMEYE LAYIK GÖRÜLDÜ

TEDÜ

ÜNİVERSİTEMİZ, TAI İLE "STAJYER MÜHENDİSLİK PROGRAMI" 
PROTOKOLÜ İMZALADI

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tara-
fından düzenlenen UNİLİG Tenis Turnuvası'n-
da TED Üniversitesi Erkek Tenis Takımımız ye-
nilgisiz fi nale yükselerek büyük başarı gösterdi 
ve fi nalde oynadığı maçta da galip gelerek An-
talya'dan şampiyonlukla döndü. Öğrencileri-
mizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

TEDÜ TENİS TAKIMIMIZ ANTALYA'DAN 
ŞAMPİYONLUKLA DÖNDÜ
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Bu yıl ikincisi düzenlenen TEDÜ Fotoğrafçılık Toplulu-
ğu Fotoğraf Yarışması kapsamında katılımcıların çektiği 
fotoğrafl ar ile dönem içerisinde yapılan Ankara gezile-
rine ait 47 fotoğrafın sergisi, 16 Şubat 2018 Cuma akşa-
mı 17:30'da düzenlenen kokteyl ile Fatma-Semih Akbil 
Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda açıldı. TED Üniversite-

si Rektör Vekili Prof. Dr. Belgin AYVAŞIK'ın yanı sıra fakül-
te dekanlarının da katılım gösterdiği açılışta 2. Fotoğraf 
Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. Yarışmanın jüri 
üyelerinin yaptığı eleme sonucunda birincilik ödülüne 
Kevser Çakmak, ikincilik ödülüne Sena Türe ve üçüncü-
lük ödülüne Bilge Korkmaz layık görüldü.

TEDÜ FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU, BAHAR 
DÖNEMİNİ KEYİFLİ BİR ETKİNLİKLE AÇTI

TEDÜ Eğitim Fakültesi ile TED, daha nitelikli bir eğitime ve 
öğretmen yetiştirmeye destek sağlamak amacıyla kurum-
sal işbirliğine imza attı. 
Türkiye’de eğitimin kalitesinin geliştirilmesi, eğitim politi-
kalarına yön verecek araştırma, yayın ve bilimsel toplantı-
lar yapılması, özgün eğitim uygulamalarının geliştirilmesi; 
Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi ve bünyesindeki okul-
lar ile TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi arasında işbirliği 
yoluyla karşılıklı kurumsal kapasiteleri güçlendirmek ve 
daha nitelikli bir eğitime ve öğretmen yetiştirmeye destek 
sağlamak amacıyla, TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile 
Türk Eğitim Derneği arasında kurumsal işbirliği kapasitesini 
güçlendirecek protokol imzalandı.

TED ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ VE TÜRK 
EĞİTİM DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ



Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Prog-
ramı Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Adile 
Gülşah Saranlı'nın yürütücülüğünü yaptığı 
ve ODTÜ, Marmara Üniversitesi ve Ankara 
Üniversitesinden araştırmacı ve danışman-
ların, ayrıca dört proje bursiyerinin yer ala-
cağı "Eğitim Teknolojileri Yöntemiyle Üstün 
Yetenekliler Aile Eğitimi" konulu TÜBİTAK 
3501 Kariyer Geliştirme Projesi TÜBİTAK 
SOBAG tarafından desteklenmeye layık 

görüldü. Üç yıl sürmesi planlanan projede, 
eğitim teknolojileri kullanılacak ve uzaktan 
eğitim yöntemiyle üstün yetenekli çocuk-
ların ailelerine yönelik aile eğitimi programı 
geliştirilecek. Bu sayede eğitim teknolojile-
rinin bizlere sunduğu zamana ve mekana 
bağımlı olmayan eğitim programlarının 
çoğalmasına duyulan ihtiyacın, Türkiye'de-
ki üstün yetenekli çocukların aile eğitimleri 
bağlamında giderilmesi planlanmaktadır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİMİZDEN ADİLE GÜLŞAH SARANLI'NIN 
PROJESİ TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENMEYE LAYIK GÖRÜLDÜ
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SPOR KULÜBÜ

     /TEDAnkaraKolejlilerSK
     /tedkolejliler
     /tedkolejlilersk

www.kolejliler.com
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SPOR KULÜBÜ

     /TEDAnkaraKolejlilerSK
     /tedkolejliler
     /tedkolejlilersk

www.kolejliler.com

Hafta içi yorgunluğunu 
Kolej-IN’de atın

Detaylı Bilgi ve Randevu için: 444 0 958
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TEDFED

TEDFED ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ!

2013 yılında kurulan ve amacı TED Okullarından Mezun 
kişilerin kurdukları, Mezun derneklerini bir çatı altında 
toplamak, üye derneklerin amaçları doğrultusunda faa-
liyetler yapmak, projeler geliştirmek birlik beraberlik ku-
rarak TED bilincini yaşatmak ve geliştirmektir.  Bu amaçla 
TEDFED tarafından organize edilen çalıştayın ilki 10 Şubat 
2018 tarihinde TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tesisi 
Kolej-in’de gerçekleşti. 
Çalıştay’ın amacı; Tüm derneklerin birbirini tanıması ve 
bundan sonraki faaliyetlerde, projelerde birlikte ilerleme-
sidir. Bu doğrultuda en köklü TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneğinin katkılarıyla derneğin nereden nereye geldi-
ğini, dernekte neler yapıldığını tüm derneklerle paylaşıl-
ması amaçlanmıştır. TEDFED-TAKMD birlikte geliştirilen 
program sunumlar ve atölye çalışmalarıyla gerçekleşti.
Henüz TEDFED’e üye olmamış derneklerle ilgili gerekli 
görüşmeler yapılmış, yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler 
kendilerine aktarılmıştır. Mezun derneği olmayan okullar-
la ilgili yol haritası belirlenmiş ve en kısa sürede dernekle-
rinin kurulması için gerekli destek sözü verilmiştir. 

1. TED POLATLI KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
2. TED KDZ EREĞLİ MEZUNLAR DERNEĞİ
3. TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ
4. TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
5. TED KAYSERİ KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
6. TED BODRUM ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ
7. TED ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ
8. TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
9. TED ZONGULDAK KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
10. TED İSTANBUL KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
11. TED ANTALYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TEDFED ÜYE DERNEKLER TEDFED ÜYE OLMAYAN DERNEKLER
12. TED MERSİN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
13. TED BURSA KOLEJİ MEZULARI DERNEĞİ
14. TED KARABÜK KOLEJİ ÖZEL OKULLARI MEZUNLARI DERNEĞİ
15. TED ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
16. TED ESKİŞEHİR KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ 

17. TED KONYA KOLEJİ
18. TED MALATYA KOLEJİ
19. TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ
20. TED ISPARTA KOLEJİ

MEZUN VERMİŞ MEZUN DERNEĞİ OLMAYAN OKULLAR
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TEDFED

TEDFED ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ!
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ğini, dernekte neler yapıldığını tüm derneklerle paylaşıl-
ması amaçlanmıştır. TEDFED-TAKMD birlikte geliştirilen 
program sunumlar ve atölye çalışmalarıyla gerçekleşti.
Henüz TEDFED’e üye olmamış derneklerle ilgili gerekli 
görüşmeler yapılmış, yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler 
kendilerine aktarılmıştır. Mezun derneği olmayan okullar-
la ilgili yol haritası belirlenmiş ve en kısa sürede dernekle-
rinin kurulması için gerekli destek sözü verilmiştir. 

1. TED POLATLI KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
2. TED KDZ EREĞLİ MEZUNLAR DERNEĞİ
3. TED BATMAN KOLEJİ MEZUNLAR DERNEĞİ
4. TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
5. TED KAYSERİ KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
6. TED BODRUM ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ
7. TED ANKARA KOLEJLİLER DERNEĞİ
8. TED ALANYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
9. TED ZONGULDAK KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
10. TED İSTANBUL KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
11. TED ANTALYA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

TEDFED ÜYE DERNEKLER TEDFED ÜYE OLMAYAN DERNEKLER
12. TED MERSİN KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ
13. TED BURSA KOLEJİ MEZULARI DERNEĞİ
14. TED KARABÜK KOLEJİ ÖZEL OKULLARI MEZUNLARI DERNEĞİ
15. TED ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
16. TED ESKİŞEHİR KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ 

17. TED KONYA KOLEJİ
18. TED MALATYA KOLEJİ
19. TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ
20. TED ISPARTA KOLEJİ

MEZUN VERMİŞ MEZUN DERNEĞİ OLMAYAN OKULLAR

KOLEJLİLER    MAYIS 2018

"TEDFED tarafından organize 
edilen çalıştayın ilki 10 Şubat 
2018 tarihinde TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği tesisi 
Kolej-IN'de gerçekleşti."
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KOLEJLİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

KİD Başkanı M. Hakan Çınar, Yönetim Kurulu ve KİD üyeleri, 
Genel Kurul öncesinde Anıtkabir resmi ziyaretinde bulundu. 
Ulu Önderimiz Atatürk’ün mozolesine bırakılan çelenk ile 
başlayan tören, M.Hakan Çınar’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne 
mesajını yazması ile devam etti. Başkan Çınar özel defter 
için şu satırları kaleme aldı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuru-
cusu Yüce Atatürk, TED Ankara Koleji’nden mezun olan iş 
insanlarının 2008 yılında kurduğu Kolejli İşadamları Derneği 
üyeleri olarak, kuruluşumuzun 10. yılında ve bugün gerçek-
leştirilecek olan 4. Olağan Kurulumuz öncesinde huzuruna 
çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Talimatınız ile 90 yıl önce 
kurulan Türk Eğitim Derneği’nin, yurt geneline yayılmış 38 
okulu ile TED Üniversitesi’nde öğrenim görmüş iş insanları-
nı da arasına katan Derneğimiz, İzmir İktisat Kongresi’nin 95 

yıl önce açılışının yapıldığı bugün kongrede buyurduğunuz 
“Ekonomi demek her şey demektir” ve Cumhuriyet’in 10. yı-
lında söylediğiniz “Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” 
sözlerinizden büyük ilham almaktadır. Büyük Atatürk, sizin 
Türk gençliğine emanet ettiğiniz Cumhuriyet’in korunması, 
kollanması ve gelecek kuşaklara demokratik, laik, çağdaş ve 
her anlamda bağımsız bir Türkiye bırakılması için, çağdaş 
eğitim yöntemleri kullanılarak, bilim, ilim ve teknoloji alanın-
da gelişmenin ve ekonomik olarak güçlü bir ülke olmanın 
gerekliliği bilinciyle var gücümüz ile çalışmaktayız. Kolejli iş 
insanları olarak huzurunuzdan ayrılırken, zat-ı alinizin reh-
berliği ve damarlarımızdaki asil kanın verdiği güçle, hedef 
gösterdiğiniz muhasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için 
son nefesimize kadar çalışacağımıza and içeriz.”

Kolejli İşadamları Derneği Üyeleri 
Anıtkabir Ziyaretinde Bulundu
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Kolejli İşadamları Derneği 4. Olağan 
Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

M. Hakan Çınar Yönetim Kurulu 
Başkanlığı Görevini Tazeledi

Türkiye ekonomisine yön veren birçok başarılı iş in-
sanını bünyesinde barındıran Kolejli İşadamları Der-
neği, 4. Olağan Genel Kurul toplantısını 17 Şubat ta-
rihinde gerçekleştirdi. Genel Kurul’u takiben yapılan 
Yönetim Kurulu toplantısında ise, M. Hakan Çınar 
yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 

“Kolejli İş İnsanları Derneği” 
ismi onaylandı
Anıtkabir ziyaretinin ardından gerçekleşen KİD 4. 
Olağan Genel Kurulu’nda, saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından Dernek Başkanı  
M. Hakan Çınar bir açılış konuşması gerçekleştirdi. 
Toplantının en önemli gündemlerinden biri olan 
isim değişikliği konusunda Kolejli İşadamları Derne-
ği’nin ismi Kolejli İş İnsanları Derneği olarak oy birliği 
ile değiştirildi. Yönetim Kurulu üye sayısı, 7 üyeden 
11 üyeye çıkarıldı. Toplantının devamında gerçek-
leştirilen oylamada ise, M.Hakan Çınar tarafından 
sunulan liste oy birliği ile kabul edildi.  Takiben yapı-
lan Yönetim Kurulu toplantısında ise, Kolejli İş İnsan-
ları Derneği’nin yeni döneminde görev dağılımı, 

M. Hakan Çınar (78) - Başkan, 
Mehmet Ali Ertuğrul (83) - Başkan Yardımcısı, 
Naz Balkan Gürses (94) - Başkan Yardımcısı, 
Faruk Gürsel Koçak (04) - Sayman Üye,  
Şeref Topkaya (84) - Üye, 
Serhat İpek (82) - Üye, 
Reha Kurtuluş (78) - Üye,  
Şeniz Yarcan (83) - Üye, 
Alper Aydınalp (84) - Üye, 
Mehmet Ayrancıoğlu (97) - Üye, 
Ece Nihan Günen (04) - Üye, şeklinde gerçek-
leşti. 
Üyelerden İlknur Seven (80) ise, Dernek Ge-
nel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Genel Kurul’da, 3 yıl süreyle görev yapmış olan Yö-
netim, Denetim, Disiplin Kurulları ve İstişare Konseyi 
üyelerine, ‘Teşekkür Plaketleri’ takdim edildi. Ayrıca, 
Dernek üye sayısının 200’e ulaşmış olmasının gu-
rur ve mutluluğunun bir göstergesi olarak,  1. üye 
Taylan Arıhan’a ve 200. üye Necdet Akdaş’a tebrik 
plaketi sunuldu.
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KAYBETTİKLERİMİZ

1964 mezunlarımızdan 
Fevzi Görgün'ü kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fevzi Görgün'64
1964 mezunlarımızdan 
Bengü Gün'ü kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Bengü Gün'64
1962 mezunlarımızdan 
Okan Elgin'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Okan Elgin'62

1949 mezunlarımızdan 
 Enise Becit'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 Enise Becit'49

1948 mezunlarımızdan 
Yüksel Karaburçak'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yüksel 
Karaburçak'48

Emekli Türkçe Öğretmeni ve Müdür 
Yardımcısı (1967-2008) Mustafa 

Çetin'i kaybettik. Kendisine Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mustafa Çetin
(1967-2008)

Fransızca Öğretmeni ve Müdür 
Yardımcısı (1960-1989) Yıldız Doyran'ı 
kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Yıldız Doyran
(1960-1989)1958 mezunlarımızdan "Hayatım Kolej" 

kitabının yazarı, TED Ankara Koleji'ne 
ve birçok kurumuna emek veren eski Spor 

Kulübü Başkanlarından Erdem Tulgar'ı 
kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Erdem Tulgar'58

1960 mezunlarımızdan 
Emin Güçbilmez'i kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Emin Güçbilmez'60
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1966 mezunlarımızdan 
Muharrem Kazancı'yı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Muharrem 
Kazancı'66

1980 mezunlarımızdan 
Erkin Tan'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Erkin Tan'80
2009 mezunlarımızdan 
Can Sucak'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Can Sucak'09
1977 mezunlarımızdan 

Turgut Kavuşturucu'yu kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

 Turgut 
Kavuşturucu'77

1970 mezunlarımızdan
Dr. Melih Tan Kodaloğlu'nu 

kaybettik. Kendisine Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

Dr. Melih Tan 
Kodaloğlu'70

1970 mezunlarımızdan
Serpil Şener Pekin'i kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Serpil Şener 
Pekin'70

1977 mezunlarımızdan
Ayşe Nazlı Damlacı'yı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ayşe Nazlı 
Damlacı'77

1967 mezunlarımızdan 
A. Erdal Onursal'ı kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

A. Erdal Onursal'67

1967 mezunlarımızdan 
A. Deniz Bölükbaşı'nı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

A. Deniz 
Bölükbaşı'67

1972 mezunlarımızdan
Mehmet Avcı'yı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Mehmet Avcı'72
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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

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

Antique Roman Palace
Oba Mah. Atatürk Cad. No:31 Alanya/Antalya
T. 0242 255 57 80
www.antiqueromanpalace.com

PEŞiN
 %5

Peşin Fiyatına
6-7 Taksit

%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

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

Ekipmanda%5
Elmas Uçlarda%3

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

Temmuz Ağustos 

Aylarında %10
Diğer Aylarda %15

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

%10

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

%30
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

Diyet Kapımda
Mustaf Kemal Mah. 2141.Cad. No:33/6 Çankaya / Ankara
T. 0312 219 53 10 www.diyetkapimda.com
e-mail adresi: sarpsener@diyetkapimda.com

%10

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

%20

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

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

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARINA ÖZEL

HİZMETLER

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.dengetipzayı� ama.com

%30

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

%20

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

Biletlerde%20
Otellerde%5

Tatil Otelleri%2
Vize%40

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

Konaklama %40
Teras Restoran %15

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

Bilişim ve Danışmanlık
Hizmetlerinde  

%20 İndirim

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

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

%50%10

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

%20
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İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

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

%10
Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19
Beşiktaş 4.Levent / İstanbul
T. 0212 279 96 07  F. 0212 279 44 14  www.frobel.com.tr

%10
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

%5

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

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel

Fiyatlar
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

%10
Güven Hastanesi / Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü
Şimşek Sk. No:29 Kavaklıdere / Ankara
Alacaatlı Cad. No:15 Çayyolu / Ankara 
T. 0312 457 25 25   www.guven.com.tr

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel

Hizmetler

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

%10

Hotel Yeni
Sanayi Cad. No:5/B Ulus / Ankara
T. 0312 310 47 20  F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com

Tek Yataklı Oda 65 TL
İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150 TL

(Açık büfe kahvaltı ve KDV
dahildir. Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi

Tahran Cad. No: 38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 466 59 61  F. 0312 466 59 64
www.integra.com.tr 

%30
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 

%10

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

%20

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

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

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

%10

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

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

%40
Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara
T. 0312 231 77 10  F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com

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

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

%20
KUPON KODU: KOLEJ

KAFTANKARA
Tunalı Hilmi Caddesi 91/74 Çankaya/Ankara
T. 0530 368 52 38
www.kaftankara.com

%20

Koza Suite Hotel
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr   www.kozahotel.com.tr

Suite Tek Kişi 200 TL
Suite Çift Kişi 240 TL

Standart Tek Kişi 160 TL
Standart Çift Kişi 200 TL

(Açık büfe kahvaltı dahil.) Kulube Otel
Kalamar Koyu Funda Sk. No:13 Kalkan / Antalya
T. 0242 844 38 23
www.kulubehotel.com

%20
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Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
Kale Mah. Gözcü Sk. No:10 Altındağ / Ankara
T. 0312 311 04 01
www.erimtanmuseum.org

%10
Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd. Şti.
Konaklar Mah. Büyükdere Cad. Meşeli Sok. No:19
Beşiktaş 4.Levent / İstanbul
T. 0212 279 96 07  F. 0212 279 44 14  www.frobel.com.tr

%10
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

%5

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

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel

Fiyatlar
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

%10
Güven Hastanesi / Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü
Şimşek Sk. No:29 Kavaklıdere / Ankara
Alacaatlı Cad. No:15 Çayyolu / Ankara 
T. 0312 457 25 25   www.guven.com.tr

TED Ankara Koleji
Mezunlarına Özel

Hizmetler

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

%10

Hotel Yeni
Sanayi Cad. No:5/B Ulus / Ankara
T. 0312 310 47 20  F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com

Tek Yataklı Oda 65 TL
İki Yataklı Oda 120 TL
Üç Yataklı Oda 150 TL

(Açık büfe kahvaltı ve KDV
dahildir. Integra Tıbbi Görüntüleme Merkezi

Tahran Cad. No: 38 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 466 59 61  F. 0312 466 59 64
www.integra.com.tr 

%30
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 

%10

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

%20

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

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

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

%10

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

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

%40
Hotel İçkale
GMK Bulvarı No:89 Maltepe Çankaya / Ankara
T. 0312 231 77 10  F. 0312 230 61 33
www.hotelickale.com

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

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

%20
KUPON KODU: KOLEJ

KAFTANKARA
Tunalı Hilmi Caddesi 91/74 Çankaya/Ankara
T. 0530 368 52 38
www.kaftankara.com

%20

Koza Suite Hotel
Koza Sok. No:52 GOP / Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
info@kozahotel.com.tr   www.kozahotel.com.tr

Suite Tek Kişi 200 TL
Suite Çift Kişi 240 TL

Standart Tek Kişi 160 TL
Standart Çift Kişi 200 TL

(Açık büfe kahvaltı dahil.) Kulube Otel
Kalamar Koyu Funda Sk. No:13 Kalkan / Antalya
T. 0242 844 38 23
www.kulubehotel.com

%20

KOLEJLİLER    MAYIS 2018

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 Çankaya Hastanesi
Bülten Sokak No:44 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 426 14 50  F. 0312 467 97 06
www.cankayahastanesi.com.tr

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL

HİZMETLER

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.duce� ziktedavi.com

TTB Fiyatları Üzerinden

%50

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

%10

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

%25
Özel Arte Hastanesi
1920.cadde No:61 06810 Çayyolu Ankara
T. 0312 444 7 600  F. 0312 236 17 31
info@artehastanesi.com

%50
Özel Ankara Umut Hastanesi
Büklüm Cad. No:72 Kavaklıdere / Ankara
T. 0312 466 38 38 
www.ankaraumuthastanesi.com.tr

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

%15

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

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

%10%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

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

%20

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

%10
Mardius Tarihi Konak
Teker Mah. 94.Şirin Sok. No:16 Artuklu/Mardin
T. 0533 034 03 08, 0 482 212 46 46
www.mardiushotel.com 
email: rezervasyon@mardiushotel.com

Sezonda %15, 
Sezon-dışı 

(Aralık,Ocak,Şubat, 
Haziran, Temmuz, 

Ağustos) %20

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

%15

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

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

%25
Memorial Ankara Hastanesi
Balgat Mah. Mevlana Bulvarı 1422.Sk. No:4 Çankaya / ANK. 
T. 0312 253 66 66
www.memorial.com.tr

Liste Fiyatlarında%10
Check-Up %15

* SGK'lıya % 20 indirim

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

%20

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

%10 
%15

%10

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
Zorunlu Sigorta
Poliçeleri Hariç
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Pilatesport
Bağdat Cad. No:23 Suadiye / İstanbul
T. 0216 474 67 43
www.pilatesport.com

%10

Pre�  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.pre� .com.tr

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

Konut Alımları %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

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

%10S SO

P
ET S

H
O

P

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

%25

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

%15

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

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL

İNDİRİMLER

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

Yedek Parça%10
İşçilik%15

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

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

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

%20 %5

Sushico. Via� at 
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

%10

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

%10

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

%10

İndirimli kuruluşlarda 
yerinizi alın...

info@kolej.org                                 Tel:444 0 968

%15

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

%15

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

%10

Pre�  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.pre� .com.tr

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

Konut Alımları %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

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

%25

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

%15

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

TED ANKARA KOLEJİ
MEZUNLARNA ÖZEL

İNDİRİMLER

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

Yedek Parça%10
İşçilik%15

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

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

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

%20 %5

Sushico. Via� at 
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

%10

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

%10

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

%10

İndirimli kuruluşlarda 
yerinizi alın...

info@kolej.org                                 Tel:444 0 968

%15

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

%15

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR
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Detaylı bilgi için: 444 0 958

Açık Havuz Keyfİ İle Sağlıklı Yaşam, 

devam edİyor
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