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Param MeşaleKart
TED Ankara Koleji Mezunları Çok Yakında

Param MeşaleKart Sahibi Oluyor!

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ve Turk Elektronik Para A.Ş.’nin geliştirdiği proje 
ile mezunlarımız Param MeşaleKart sahibi oluyor. Param MeşaleKart, mezunlarımızla 
bağlarımızı kuvvetlendirmek, iletişimi arttırmak, aidiyet duygusunu güçlendirmek, 
derneğimiz kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları ve mezunlara sağlanan olanakları 
duyurmak ve ayrıcalıkları paylaşmak, indirimli alışveriş fırsatları sağlamak için 
tasarlanmıştır.

Param MeşaleKart’tan Mezunlar Derneği üyeleri ve aileleri faydalanabilir. Bir dernek üyesi 
birden fazla Param MeşaleKart sahibi olabilir. Param MeşaleKart’ınızı 25 TL karşılığında 
dernek merkezimizden teslim alabilirsiniz.

Param MeşaleKart, kendinizin veya başkasının içerisine para yükleyebildiği, internette 
ve mağazalarda geçerli, indirimli alışveriş imkanı sağlayan ön ödemeli bir karttır.

Param MelaşeKart’ınız ile
• Tüm e-ticaret sitelerinde alışveriş yapabilirsiniz
• Kartınızdaki bakiyeyi tüm POS cihazlarında harcayabilirsiniz
• Dilerseniz ATM’lerden para yükleme ve çekme işlemi gerçekleştirebilirsiniz
• Anlaşmalı akaryakıt, yiyecek-içecek ve birçok giyim mağazasının sağladığı özel 
indirimlerden ve kampanyalardan yararlanabilirsiniz
• Param MeşaleKart’ınızı BKM Express uygulamasına ekleyerek Param’ın ve BKM 
Express’in sunduğu indirimlerden de yararlanabilirsiniz

Detaylı bilgi almak için:  https://param.com.tr/Avantajlar.aspx
Avantajlardan yararlanabilmek için Param MeşaleKart’ınızda yeterli bakiye olması 
gerekmektedir.
 
        /paramkart
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BAŞKAN'DAN
MESAJYasemin Polat'73

Değerli Kolejli Dostlarım,
Yoğun bir dönemin ardından tekrar merhaba! TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği Başkanı olarak; Yönetim Kurulu felsefemiz tüm 
mezunları tek çatı altında toplamak ve ailemizi genişletmek. Bu 
sebeple 2019 yılına projelerimiz, etkinliklerimiz ve çalışmalarımızla 
hızlı bir giriş yaptık.  Tüm Yönetimimiz, ilgili Komisyonlarımız sizlerden 
ayrı kaldığımız bu süre zarfında büyük bir çaba ile çalıştılar ve sizlere 
dolu dolu bir dergi içeriği hazırladılar.

Aralık sayımızdan itibaren düzenlenen etkinliklerimize değinecek 
olursak... 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 11 Ocak 2019’da, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün önderliğinde temelleri atılan TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği'nin Başkanı olarak, derneğimizin 51. Yılını 
kutladık.  Anıtkabir’de Ulu Önder Atatürk’ün huzuruna çıkarak saygı, 
sevgi ve minnetimizi gösterdik. Kolejli olmanın mutluluğunu aynı 
gün düzenlenen Geleneksel Kuruluş Kokteylimiz ile bir kez daha 
yaşadık. Aynı koridorda yürüdüğümüz bizi yalnız bırakmayan, destek 
olan tüm Kolejli mezunlarımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Nice 
senelerimiz olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Kolej-IN’de bir festival 
havasında kutladık.  

19 Mayıs’ın 100. Yılına özel sürprizlerle dolu bir program hazırladık. 
Programımız 17 Mayıs’ta Koleksiyoncular Derneği'nin özel seçkileriyle 
hazırlanan yaklaşık 200 parçadan oluşan ve ilk kez umuma açık olarak 
ziyarete açılan “Koleksiyonlarda Milli Kurtuluş Savaşı” adlı sergi ile 
başladı, sonrasında “19 Mayıs Benim Doğum Günüm” adlı belgesel 
gösterimi, Anıtkabir ziyareti, Prof. Dr. Yelda Ongun'87 ile günün 
anlam ve önemine özel sohbet ile devam etti. 
Atamızın batıya dönük yüzünün simgesi olan vals ve Anadolu’ya 
bağlılığının simgesi olan zeybek gösterisi hepinizin de bildiği 
gibi okulumuzda bir gelenek haline geldi ve yine öğrencilerimiz 
muhteşem bir gösteri ortaya çıkardı.

Yılların eskitemediği dostlukların bir araya geldiği mezuniyet yılı 
4 ve 9 ile biten mezunlarımızın katılımıyla gerçekleşen Geleneksel 
Balomuz ve Kuru Fasulye Günümüzü başarı ile tamamladık.  

Derneğimizin kültür-sanat çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 
Mezunlar Tiyatro Topluluğumuz Hollanda Kültür Fonu kapsamında 
farklı illerdeki TED okullarında ve belirlenmiş devlet okullarında 
oynadıkları “Bisiklet Tamircisi” adlı gençlik tiyatrosu ve “Kaçık 
Prens” adlı tiyatro oyununda sergiledikleri performanslarıyla bizleri 
gururlandırmaya devam ediyor. Mezunlar Koromuz ise “Öykülü 
Nağmeler” gösterisiyle Kayseri’de ve Ankara’da 19 Mayıs’ın 100. Yılına 
özel Prof Dr. Kadri Yamaç'76 ’ın özel şiiri ve konuşmasıyla başlayan 
“Zamansız Şarkılar “ konseriyle emeklerinin karşılığını almayı başardı, 
her birini içten tebrik ediyorum.

K-seminer-K-Sohbet…
K-Seminer ve K-sohbetlerimiz dolu dolu geçmeye devam ediyor. 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen “Dr. Gülseren 
Budayıcıoğlu’65 ile Motif Motif Kadın” K-Sohbetimiz yoğun katılım 
ile gerçekleşti. Değerli Mezunumuz Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 
yorumuyla “Kader Moti� ”ni ve kadının toplumdaki gücünü gerçek 
hikayelerle dinledik.

Yolu Ankara Koleji'nden geçmiş Dr. Sema Coşkun’79, Prof Dr. Ayşen 
Topalkara’81, Prof Dr. Meltem Yalınay’84, Uğur Çimen’85 gibi kendi 
alanlarında uzman değerli mezunlarımızı da konuşmacı olarak 
konuk ettiğimiz sohbet ve seminerlerimiz yoğun ilgi ve katılımcı ile 
gerçekleşti. 

Dönem Elçileri…
Dönem Elçileri Projesi kapsamında faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam 
ediyor. Dönem elçilerimizin, kendi dönemleriyle bir dayanışma ve 
köprü oluşturması amacıyla toplantılar ve etkinlikler düzenlemeye 
devam ediyoruz. 

Kolej-IN, Senin Evin 
Kolej-IN’de yaz aylarının da gelmesiyle havuz kenarında aileniz ve 
dostlarınızla birlikte güneşin tadını çıkarabilir, sportif faaliyetlere 
katılabilir, Torch terasta lezzetli yemekler ve brunchlarla keyi� i vakit 
geçirebilirsiniz. 

Kolejli Sevgi ve Saygılarımızla...

Yönetim Kurulu Başkanı

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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Kapıyı çaldık, içeride hasta var. Bekleme odasına geçtik. 
Gözümüze hemen bir trafik lambası çarptı. Kırmızı yanıyor. 
Sarı yanınca hastamın işi bitti, sırada bekleyen hazırlansın 
demekmiş. Yeşil yanınca “Geç” tabii ki!

Ne muayenehaneyi, ne de Düş Hekimi’ni anlatmaya bu say-
falar yetmez. Merak edenler için bir adres de burası:
http://www.ergir.com/

Kolej yıllarınızdan başlayalım. Öğrencilik yıllarınız-
da da bugünkü gibi çok yönlü müydünüz? Örneğin 
sizde iz bırakan bir hocanız oldu mu? 
Çok sevdiğim hocalar oldu tabii, Makbule Polat gibi… Ama 
sanıyorum biraz da bizim kuşağa özgü olarak çok sevgiye 
açık bir ortamda yetiştik. Tabii doğuştan gelen bir yanım da 
var muhakkak. 

Hayallerinizin ne kadarını gerçekleştirdiniz? Ötesine 
bile geçtim diyebilir misiniz? 
Her zaman bir hayalle yola çıktığım kesin. Hepsi gerçekleş-
miyor tabii. Ama hayal kurmak tükenmediği için yeni hayal-
lerle yola devam ediyoruz. 

Bu dergiyi okuyanların ilk gençlik yılları Ankara’da 
geçti. Anlattığınız her hikâyeyi de bir solukta okuyo-
ruz bize tanıdık geldiği için. Derlediklerinizi bir yana 
koyarsak, sizin bizzat yaşadıklarınızla ilgili olanları 
soruyorum. O anları farkında olarak mı yaşadınız? 

Daha o anda bunlar kaydedilmeye değer mi diyorsu-
nuz yoksa sislerin içinden yazılmış öyküler mi?
Hepsi sıcağı sıcağına yazılıyor. Hatta bazen bindiğim araç,  
otomobil-bisiklet her neyse kenara çekip nefes nefese ilk 
notlarımı tuttuğum çok olur. Koşa koşa gelip sıcaklığını 
kaybetmeden hissettiklerimi/duyduklarımı yazmaya başlı-
yorum. Çünkü süre geçtiği zamana araya giren olaylardan 
dolayı öyle hissetmeyebiliyorum. En süratli yazılmış yazılar 
en güzel yazılar oluyor genellikle. 

PORTRE

Ankara’da büyüyenler Tunalı Hilmi Caddesi’ni iyi bilir. Yolunuz 
düştüğünde Bülten Sokak’a dalın. Birkaç apartman geçince sol 
tarafta “seksek” çizgilerini göreceksiniz. Sakın şaşırmayın, Düş 

Hekimi Yalçın Ergir’74'in muayenehanesi var orada! 

Yalçın Ergir'74 

"Anı yazmak, ölümün 
elinden bir şeyler 

kurtarmaktır."
Andre Gide

“HÜLASA” dedik

Ayfer Niğdelioğlu’81
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Notlarımı yazıyorum dediniz, basit yaşamak şiirini-
zi hatırladım:
…Saatin, sadece saati gösterecek;
Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksın.
Küçük bir not defteri olacak bilgini en hızlı sayan… 
 
Cep telefonunuza sesli kayıt mı yapıyorsunuz, ger-
çekten not defterine mi yazıyorsunuz?
 Her zaman üzerimde bana iple bağlı bir defter taşırım. 
Kaybolmaması gerekiyor, o defter çok kıymetli. Paradan 
daha kıymetli bir defter! 

Yakın zamanda “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti”ni 
okudum. Çok değil 40-50 yıl geçmiş üstünden. Bir 
şehir yaşamı için çok kısa bir zaman. Ne var ki ro-
manda anlatılan binaların hemen hepsi yok olmuş, 
dönüşmüş. Üç kuşak deviren insanoğlu ise tekâmül 
etmiyor. Hâlâ bu dünyayı olanca hırsıyla çirkinleş-
tirmeye devam ediyor. İnsanoğluna inancınız var 
mı, böyle gelmiş böyle mi gider?
Bu olumsuzlukların sonsuza kadar süreceğine inanıyorum. 

Ancak insanların iyi yanları da var. Ben hep iyi yanlarına ta-
libim. İyi yanlarını sulamaya çalışıyorum,

İki yüzyıla, hatta iki milenyuma tanıklık eden çok 
şanslı bir kuşağız. Teknolojik gelişmenin ivmesine 
bakarsak bu gözler daha neler görür?
Şu anda aklımıza hayalimize gelmeyen şeyler göreceğimiz 
kesin. Ama ne olacağını bilmiyorum. Bildiğim tek şey daha 
ruhumuz şekillenirken öyle güzel öyle hormonsuz bir or-
tamda şekillenmiş ki bunun bozulacağını zannetmiyorum. 
Kendi açımdan değerlendirirsem her şeye bakışımız bu ve 
böyle devam edecek. En gelişmiş teknolojiye bakışımızın 
da bir duygusal yanı olacak. Geçen gün bir şey paylaştım 
Instagram’da, satın alma sistemleri değişmesiyle ilgili. Sanal 
ortamda alışveriş yapıyoruz. Şifrenizi yazıyorsunuz, aşağıda 
küçük bir kutunun yanında “Beni unutma” yazıyor. Bu bana 
çok duygusal geliyor. Sanki alışveriş sitesiyle sevgiliymişiz 
gibi. Ben de şifre olarak “Unutmam seni” diyorum.  

Bir de şunu fark ediyorum: Çok resmi bir konuşmada, konu 
uzadıkça resmiyet kayboluyor. 

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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Herhangi bir çağrı merkeziyle mesela. Konuşmanın başı çok me-
kanik, şablon başlıyor. Konuşma uzadıkça ses tonu daha yardım 
etmeye gönüllü bir hale geliyor. 

Yakın çağda insanoğlunun barışa ve belki de sosyal me-
deniyete en yakın olduğu yıllar 1970’ler sanki… Tekno-
lojinin en naif yılları… 140 karakterle bir anda dünyayı 
yangın yerine çevirme ihtimali ufukta bile yok. Dünya 
yeniden buna benzer bir barış dönemine girebilir mi? 
Bence mümkün! Ben gelen hastalardan aldığım izlenimi söy-
leyeyim. Özellikle gençler yaşamadıkları yıllara olan özlemi dile 
getiriyorlar. Keşke o yıllarda doğsaydık diyen insanlar var. Bu çok 
ümit veren bir dilek. Ortamını bulduğu anda o duyguyu yaşaya-
cak ve yaşatacak gençler. Yeni gelen kuşağın 70’li yıllara özlemi 
çok hoşuma gidiyor. 

Gelelim bir milyonluk soruya… Etrafta bu kadar olum-
suz uyaran varken üreterek ve severek mutlu olmak 
mümkün mü gerçekten? Ayrıca mutlu olmak mı olmalı 
hedef? 
Mutluluk için çok büyük hedef koyarsanız kendi kendinizi frenle-
miş olursunuz. “Küçük Mutluluklar” şiiri tesadüfen yazılan bir şiir 
değil. O da koşa koşa yazılan bir şey. Dibimizde kadar çok küçük 
mutluluk var ki! Şu anda da var. 

Bir artı bir küçük mutluluk ikiden fazla ediyor.
Duyguların matematiğinde öyle. Ben de borsadan, faizden anla-
mıyorum. Benim de anladığım şey doğumsal olarak bu duygu-
lar. Bunların da bana verdiği şeyin farkındayım. Bu da hiç eksil-
miyor çünkü etrafta o kadar çok küçük detay var ki görebilenler 
için. En gergin ortamlarda bile duvardaki bir detay, bir diyalog 
dikkatinizi çekiyor. Size anında bir dünya kurdurmaya başlıyor. 
Bazen planlı bazen de içgüdüsel bir şey. 

Bunun için ne yaptığınızı biliyorum. Çoğunluğumuz ara-
bayı tercih ederken siz Gölbaşı’na, Esenboğa’ya yürü-
yorsunuz. 
O kadar güzel geliyor ki o yürüyüşler. Aslında bir iç yolculuk. Ka-
rambolde, günlük hayatın koşturmacasında asla aklınıza gelme-
yecek detaylar geliyor yürürken. O yalnızlığa mutlaka müzik ve 
müziğin sözleri de karışır. 

Bir de bisiklet! İnsanı zorluyor, emekle ilerliyorsunuz. Masum bir 
araç olduğu için, gittiğiniz yerdeki insanlar size hep sıcak yönle-
rini gösteriyor. 

Bu yollar felsefi olarak hayatımda o kadar çok yer etti ki! Mutlak 
yalnızsınız, mutlak emekle yolculuk yapıyorsunuz. Vardığınız her 
yeri hak ediyorsunuz.

Sohbetin sonuna geldik. Sek sek sekerek ayrılma zamanı… 

PORTRE



9

BİZDEN MUTLU HABERLER

Doruk Pehlivan’16 Hentbolda Önemli 
Bir Başarıya İmza Attı
Spor yaşantısına TED Ankara Koleji 2. sınıfta hentbolla başlayan, 5 yıl basketbol oynadıktan sonra tekrar 
hentbola dönen mezunumuz Doruk Pehlivan’16 başarıları ile adından söz ettirdi. 2016 yılı Şampiyonlar 
Ligi Şampiyonu olan ve bu yılda son 4 içerisinde bulunan Polonya Takımı Kielce takımına transfer olan 
Pehlivan, şu anda spor yaşantısını Avusturya’nın Fivers WAT Margareten takımında sürdürmekte. Geçen 
yıl Maliye Piyango Hentbol Takımı ile çıktığı maçlarda 155 golle ligin en çok gol atan Türk oyuncusu olan 
ve İspanya’nın Tarragona kentinde yapılan 18. Akdeniz Oyunlarında milli takımın 50 golle en çok gol atan 
oyuncusu olan başarılı sporcu, Karadağ’da yapılan  U20 erkekler Avrupa Şampiyonası’nda en iyi sol oyun 
kurucu seçilerek uluslararası menajerlerin dikkatini çekti. Kielce takımıyla 4 yıllık bir sözleşme imzalayan 
Doruk Pehlivan, bugüne kadar hentbolde yurt dışında bu düzeyde bir takıma transfer olan en genç spor-
cu ünvanını da almış oldu.

TED Ankara Koleji’nde aldığı eğitim, öğrendiği yabancı dilleri (İngilizce ve Almanca), müzik, resim gibi sos-
yal yönleri ve kazandığı özgüven ile bir dünya vatadaşı olabilen mezunumuz Doruk Pehlivan’a ülkemiz ve 
TED ailesi adına başarılar dileriz, yolu açık olsun.

Ayşem Sargın'88 YASED Yönetim 
Kurulu Başkanlığı'na Seçildi 

Demirhan Şerefhan’88 TÜSİAV 
Heyet Üyeliği'ne Getirildi

Türkiye’nin küresel alandaki başarılı 
temsilcilerinden TED Ankara Koleji 
'88 Mezunlarından Ayşem Sargın 
YASED Uluslararası Yatırımcılar Der-
neği'nin Yönetim Kurulu Başkanlı-
ğı'na seçildi. Boeing Türkiye Genel 
Müdürü ve Ülke Temsilcisi Sargın, 
yeni döneminde ülkemizin ulusla-
rarası doğrudan yatırım akışından 
hak ettiği payı alması için çalışacak. 
Başarılarının devamını dileriz.

Mezunlarımızdan 
Demirhan 
Şerefhan’88, Gençlik 
ve Spor Platformu 
Başkanlığı ve TÜSİAV-
Türkiye Sanayici 
ve İşadamları Vakfı 
Mütevelli Heyet 
Üyeliği’ne getirildi. 
Mezunumuzu tebrik 
ediyor, başarılarının 
devamını diliyoruz. 

TED Ankara Koleji Me-
zunlarından Nükhet 
Küçükel’86, TÜSİAD’ın 
49. Genel Kurul’unda 
Sosyal Politikalar Yu-
varlak Masa Başkan-
lığı görevine seçildi. 
Mezunumuzu tebrik 
eder, başarılarının de-
vamını dileriz… 

Nükhet Küçükel’86 Gururlandırdı

9
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51. YAŞ 
COŞKU İLE KARŞILANDI 

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, gerçekleşen özel gece ile 
51. yaşını büyük bir coşkuyla karşıladı. Kolej-IN’de gerçekleşen 
kokteylde bir araya gelen mezunlar keyi� i anlar yaşadı. Aynı ko-
ridorda yürünen tüm Kolejli dostlarla anıların yâd edildiği, müzik 
dolu ve bol eğlenceli bir akşam geçirilen gecenin ev sahipliğini 

yapan Ankara Koleji Mezunları Derneği’nin ilk kadın Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin Polat’73 Kolejli olmaktan duyduğu 
mutluluğu dile getirdi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen TED 
Ankara Koleji Mezunları, Kolej bayrakları ve marşı eşliğinde has-
ret giderdi. 

Nilgün Şule Tümer’71: 
Daha nice 51 yıl görelim diyoruz. Ben görür müyüm bil-
miyorum ama sizler gençler bir 51 yıl daha görün isterim. 

Lale Sokullu’71: 
45 senedir ben dışardayım. İlk defa geliyorum. Eski Kolej’e 
gitmiştim. Böyle bir yerin olması çok gurur verici. Tebrik-
ler hepimiz için. 

Çağatay Uğur ’78:  
Öncelikle böyle bir okulun mezunu olmaktan çok büyük 
gurur duyuyorum. Gelecek nesillere bugünleri aktarabil-
mek, en büyük dileğim. Türkiye’nin temel değerleri ile eği-
tim almak çok güzel bir olay. Dolayısıyla herkesin bu bilinçle 
bu geceye katıldığını tahmin ediyorum. 

BİZDEN HABERLER

Osman Bahadır Özden’78: 
50 yılı aşmış bir derneğin üyesi olmak  çok keyi� i. Ata-
türk’ün açtığı ve Atatürk ilkeleri ile yönetilen bir okul. 
Bugün baktığımızda  Kolej’den  mezun olmanın ne ka-
dar önemli olduğunu fark ediyorsunuz. Ben çok mut-
luyum bu okulda okumuş ve mezun olmuş olmaktan. 

Kolejliler’den 51. Yıl Dilekleri
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Ahmet Hamdi Beştaş ’67:  
O yıllarda her şey çok daha 
güzeldi. Çok mutlu yıllardı 
o yıllar. Sorsalar tekrar o 
yıllara dönmek isterim. 51 
yıl bütün arkadaşlarımıza 
hayırlı olsun. Önümüzde 
geniş ufuklar var. Kolej her 
geçen yıl büyüyor. Yeni 
mezunlarımız başarıları ile 
dünya sıralamalarına geç-
tiler. Kendileri ile gurur du-
yuyor, her geçen günümü-
zün daha güzel olacağına 
inanıyorum. 

Zeynep Sarıibrahimoğlu’79: 
Çok güzel Atatürk’ümüzün kurduğu Kolejimizin bugünlere gelme-
sinden çok mutluyum. Hep birlikte nice yıllara diliyorum.  

Uğur Çimen’85: 
Mutluyuz, gururluyuz. Böyle bir camianın 
parçası olduğumuz için çok keyi� iyiz. Umarım 
nice 51. yılları olur. Biz o zamanları göremeyiz 
ama bizden sonraki nesil görecektir. 

Murat Özsoy’76: 
Çok mutluyum. Böyle bir camianın üyesi ol-
duğum için çok mutluyum. Ben yurt dışı tur 
rehberi olarak çalışıyorum. Kolej’de aldığım 
eğitimin o kadar çok faydasını gördüm ki! 
Bütün hayatımı Koleje borçluyum diyebili-
rim. 

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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Hakan Hamdi Çelik’79: 
Ben bir Kolejli olarak gurur duyuyorum. İdealim 
2 çocuğumun da Kolej mezunu olmasıydı. Onu 
gerçekleştirdim. 51. yıla ulaşmaktan çok mutlu-
yuz. 

Gözde 
Erdoğan 
Eroğlu’82: 
Çok mutluyum. 
Bu camianın bir 
parçası olmak-
tan her zaman 
gurur duydum.  
Böyle daha 
nice güzel kut-
lamalar olsun 
hep beraber. 

Nazlı Veziroğlu’86: 
TED Ankara Koleji mezunu olmaktan dolayı çok onur duyu-
yorum.  Türkiye’nin en önemli kurumlarından biri. Pek çok ar-
kadaşımız, ağabeyimiz, ablamız bu okuldan mezun olup çok 
çok önemli yerlerde çalıyorlar. Yalnız Türkiye’de değil. Bundan 
dolayı çok büyük gurur duyuyorum. 

Nigar Ertuğrul Örüç’75: 
Her zamanki gibi yine kendimi bu yuvada 
buldum. Kolejli olmak bambaşka. Kolejlilik içi-
mizden hiçbir zaman kurtaramayacağımız bir 
duygu. Aidiyet duygusu ile yetiştik. Bir de ya-
tılı okuduğum için bambaşka görüyorum TED 
Ankara Koleji’ni. 

BİZDEN HABERLER

Deniz Demiryürek’87: 
Bu mutluluğu mezunlar ile birlikte kutlamak-
tan çok mutluyuz. İnşallah daha nicesinde bir 
arada oluruz. Müthiş bir camia ve okurken 
kıymetini bildiğimden daha fazlasını bitir-
dikten sonra anladığım çok özel bir camia. 
İnşallah hep böyle güzel günlerde buluşuruz.



Emin Ellerdesiniz
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Canan Özel’96 Ali Enis’80-Zuhal Lale Arpacı’81

Burcu Tezcan’88 Ali Kayaalp’10 Altan Doğan’79

Ahmet Münir Yaşar’91

BİZDEN HABERLER

Cem Selçuk’08, Batuhan Önder’12, İdil Şener, Aybars Tarık Özgür’13



15

Burak Boz’10Erhan Yalçın’79 Ersin’80-Gözde’82 Eroğlu

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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Sibel Gökçeoğlu’96 Şebnem Süslüay’86 Duygu Aytaç’98

Eylül Yurttaş, Barış Çimen’95

BİZDEN HABERLER
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Habib Özgen’00-Bilay ÖzcihanEmre Günal’11, İmge Özbay’12, Özdemir Görman

Hale’84-Mehmet’83 Çavuşoğlu

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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Hande İlalan’96, Merve Arslan’01

Eze Uzun, İzgi Özbay’15

Sezin Kara’13 - Berker Işık’13

Ender Canan Adan’98

Orhan’82-Arzu’81 Köprülü 

Eda Turgut’15,Aslı Gürcan’15

BİZDEN HABERLER
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Nil Yücesoy’85Ali Mümtaz’69-Ebru Dalbay

Özge Büyükpamukçu’01,Zeynep Birce Ergör’02 Yaşar Subutay’02-Gizem Peker’03 Özgü Serttaş’95

Pınar,Doğa,Kaya, Cenk Ömer’90 ÇavuşoğluÖmer İçkale’01

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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BİZDEN HABERLER

Dönem Elçileri Anlatıyor…

Anıl Durmaz’10 - İç Mimar & Çevre Tasarımcısı
Dönem elçisi olarak kendi dönemimizdeki kişilerle 
iletişimimizi aynı zamanda da evimiz olan Mezunlar 
Derneği ile iletişimimizi koordine ediyoruz.

Ertunga Önsoy’81 - Yönetici
Dönem elçisi projesi ile üyelerimiz arasındaki ilişkiyi 
güçlendirerek üye sayımızı arttırmak en büyük ama-
cımız.  Bizim dönemde yaklaşık 670 mezunumuz var. 
Bunlardan yaklaşık olarak 200 tanesine ulaşabiliyor-
duk. Ancak bu çalışmadan sonra ulaşılabilirliğimiz 
450’ye çıktı.

Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel’94 - İç Mimar
Dönem elçisi projesi ile hem kendi eksiklerimi gide-
receğim, hem de bana sorulan sorulara doğru yön-
lendirmeler yapacağım. Bu proje mezunlarımız ile 
kurulan çok önemli bir bağ oldu. 

Deniz Şenelt Kalelioğlu’93-Eğitimci
Dönem elçiliğine seçildiğim zaman diğer mezun 
arkadaşlarla arada bir köprü olma görevini almış ol-
dum. Arkadaşlarımı bilgilendirme noktasında elim-
den geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum.

Baran Asena’66
Dönem elçilerinin olması her dönemden birilerinin 
bu görevi üstlenmesi, Mezunlar Derneği olarak ça-
lışmalarımızı yaymak ve Kolej’i tanıtmak açısından 
önemsenecek bir konu. Umarım nice başarılara imza 
atan bir proje olur.

Esra Berktaş’11 - Avukat
Dönem elçisi olmak kendi döneminizdeki bütün ar-
kadaşlarınızı ve kopardığınız bütün bağları geri ge-
tirmek gibi.

Dönem Elçilerinden TED Ankara Koleji 
Vak�  Okulları’na Ziyaret

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019

Dönem Elçileri Köprü Oluyor
Koparılan bağların birleştirilmesi ve Kolej sıralarının geleceğe 
taşınması için hayata geçirilen Dönem Elçileri Projesi, hızla ça-
lışmalarına başladı. 

Dönem Elçileri tanışma toplantısının ilki 29 Haziran 2018’de 
Kolej-IN’de gerçekleşti. Katılımcıların tanışmasının ardından, 
Dernek ve Kolej-IN hakkında bilgilendirme, Dönem Elçileri 
projesinin aşamaları ve beklenenler, iletişim ağı olarak kulla-
nılması hedeflenen “Kolej360” uygulamasının sunumu yapıldı.

İkinci toplantı; 22 Eylül 2018’de, 23 dönem elçisinin katılımıyla 
Kolej-IN'de gerçekleşti. Beş ayrı oturumdan oluşan ikinci top-
lantıda; Torch Restoran, Kolej-IN ve Mezunlar Derneği ile ilgili 
sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
8 Aralık 2018 tarihinde TEDÜ'de gerçekleştirilen üçüncü Dö-
nem Elçileri toplantısının  açılış konuşması, TED Ankara Koleji 
Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat'73 
tarafından yapıldı. Açılış konuşmasının ardından, TED Ankara 
Koleji Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Necdet Akdaş'91, TED-FED Yönetim Kurulu Başkanı K. Basri 
Yüce'85, TED Ankara Koleji Spor Kulübü Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Z.Kerem Mağdenli'91, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Börekçi'89, Türk Eğitim Derneği 
ile TED Üniversitesi Genel Başkan ve Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Pehlivanoğlu'81 konuşmalarını yaparak kurumlarının 
faaliyet alanlarını anlattı. Toplantıda dönem elçileri projesinin 
amacı, önemi, elçilerin görevi, beklentiler, Kolej-IN tanıtımı ve 
tarihçesi, dernek ve iktisadi işletme mali bilgilendirme, faali-
yet ve etkinlikler konuları hakkında detaylı bilgi verildi.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ev sahip-
liğinde 9 Şubat 2019’da; TED Ankara Koleji Vakfı 
Okulları’na “Dönem Elçileri” gezisi gerçekleşti. 
Gerçekleşen gezi kapsamında dönem elçileri 
Okul Müzesi, Anaokulu, Spor Sanat Binası, TEDno-
kent, Lise Binası ve Hi-Tech sınıfı ile Planeterium 
ve 3D Classroom'u gezerek yakından inceleme 
ve tanıma imkânı buldu. TED Ankara Koleji Vakfı 
Okulları’nın her geçen gün kendisini yenilediğini 
ve İncek yerleşkesinin bu anlamda büyük fırsat 
olduğunu kaydeden dönem elçileri, TED Ankara 
Koleji’nin eğitim için önemine dikkat çekti. 
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Dönem Elçilerinden TED Ankara Koleji 
Vak�  Okulları’na Ziyaret

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019

Dönem Elçileri Köprü Oluyor
Koparılan bağların birleştirilmesi ve Kolej sıralarının geleceğe 
taşınması için hayata geçirilen Dönem Elçileri Projesi, hızla ça-
lışmalarına başladı. 

Dönem Elçileri tanışma toplantısının ilki 29 Haziran 2018’de 
Kolej-IN’de gerçekleşti. Katılımcıların tanışmasının ardından, 
Dernek ve Kolej-IN hakkında bilgilendirme, Dönem Elçileri 
projesinin aşamaları ve beklenenler, iletişim ağı olarak kulla-
nılması hedeflenen “Kolej360” uygulamasının sunumu yapıldı.

İkinci toplantı; 22 Eylül 2018’de, 23 dönem elçisinin katılımıyla 
Kolej-IN'de gerçekleşti. Beş ayrı oturumdan oluşan ikinci top-
lantıda; Torch Restoran, Kolej-IN ve Mezunlar Derneği ile ilgili 
sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
8 Aralık 2018 tarihinde TEDÜ'de gerçekleştirilen üçüncü Dö-
nem Elçileri toplantısının  açılış konuşması, TED Ankara Koleji 
Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat'73 
tarafından yapıldı. Açılış konuşmasının ardından, TED Ankara 
Koleji Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Necdet Akdaş'91, TED-FED Yönetim Kurulu Başkanı K. Basri 
Yüce'85, TED Ankara Koleji Spor Kulübü Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Z.Kerem Mağdenli'91, TED Ankara Koleji Vakfı Okulları 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Börekçi'89, Türk Eğitim Derneği 
ile TED Üniversitesi Genel Başkan ve Mütevelli Heyeti Başkanı 
Selçuk Pehlivanoğlu'81 konuşmalarını yaparak kurumlarının 
faaliyet alanlarını anlattı. Toplantıda dönem elçileri projesinin 
amacı, önemi, elçilerin görevi, beklentiler, Kolej-IN tanıtımı ve 
tarihçesi, dernek ve iktisadi işletme mali bilgilendirme, faali-
yet ve etkinlikler konuları hakkında detaylı bilgi verildi.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği ev sahip-
liğinde 9 Şubat 2019’da; TED Ankara Koleji Vakfı 
Okulları’na “Dönem Elçileri” gezisi gerçekleşti. 
Gerçekleşen gezi kapsamında dönem elçileri 
Okul Müzesi, Anaokulu, Spor Sanat Binası, TEDno-
kent, Lise Binası ve Hi-Tech sınıfı ile Planeterium 
ve 3D Classroom'u gezerek yakından inceleme 
ve tanıma imkânı buldu. TED Ankara Koleji Vakfı 
Okulları’nın her geçen gün kendisini yenilediğini 
ve İncek yerleşkesinin bu anlamda büyük fırsat 
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Sevgili oğlunuz Can’ın genç yaşta hayata veda 
etmesi üzerine kuruldu bu Vakıf. Bilgilendirmek 
amacıyla önce hastalıktan söz eder misiniz? Teda-
visi henüz yok mu? 
Evlat karşılamak doğal ve muhteşem bir şey, uğurlamak 
ise çok zor; anlatılmaz. Biz uğurladığımız yavrumuzun adı-
nı bir vakıfla yaşatalım istedik. Can Sucak Candan Bişeyler 
Vakfı’nın kuruluşu 14 Ağustos 2018 tarihinde tamamlandı. 
Vakıf, adını Can’ımızın hasta yatağında, çok kısa bir süre 
devam ettirebildiği bloğundan aldı. O yıllarca kimselere 
söz etmediği hastalığını, çok özel, belki çok zor olan yaşa-
mını artık kâğıda dökmek, paylaşmak istemişti. Bize düşen 
onun ardından o hikâyeyi anlatmaya devam etmek, ağı-
tımızı bir anıta dönüştürmekti. Primer İmmün Yetmezlik 
(PİY) tanı konulduğu takdirde tedavisi olan, oldukça nadir 
bir genetik hastalık. Bugün yaklaşık 400 farklı genetik mu-
tasyondan kaynaklanabildiğini ve benzer klinik tablolara 
yol açtığını biliyoruz. Altta yatan mutasyon aslında has-
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meyi başarmış olsa da, biz başka çocuklar, gençler akran 
zorbalığı yaşamasın istiyoruz. Bu nedenle bu konuda  far-
kındalık yaratmak, ülkemize özgü yanlarını saptamak ve 

Gülsan Sucak’81 geçen 
sene, bir bahar günü Can’ını 
uğurladı. Anne-baba 
doktorlar bu acıyla başa 
çıkabilmek, Can’ın kısa 
yaşamını bir başka şekilde 
sürdürmek için bir vakıf 
kurdular: Can Sucak Candan 
Bişeyler Vakfı

CAN SUCAK CANDAN 
BİŞEYLER VAKFI

İÇİMİZDEN BİRİ

Can Sucak’09 - Gülsan Sucak’81

çocuklara merhametli olmayı öğretecek, yetişkinlere ve 
öğretmenlere bu konuda yol gösterecek bilimsel araştır-
malar, toplantılar yapılmasını sağlamak istiyoruz.

Vakfın misyonu ve vizyonu nedir?
Genetik bir hastalık olan Doğumsal Bağışıklık Yetmezliğin 
(Primer İmmün Yetmezlik) toplumda ve sağlık camiasında 
hak ettiği ilgi ve önemi bulması. Primer İmmün Yetmezlik 
ile ilgili misyonumuz ise sağlık camiası başta olmak üzere 
tüm topluma mal edebilmek, akran zorbalığının farkında, 
çocuklarımızda kalıcı ve kimi zaman telafisi mümkün ol-
mayan izler bırakabilen bu sorun ile dinamik mücadele 
eden ve ihtiyaca özgü çözümler geliştiren bir eğitim ca-
miası ve toplum haline gelmek, değişik iyilik projelerini 
biri diğerini izleyecek şekilde devreye sokabilen adını ve 
kuruluş amacını aşan sürdürülebilir bir iyilik hareketi hali-
ne gelmek.

Web sayfanızda “Can’dan Bir İyilik Yap” bölümü 
var. İnsan olmanın bilincinde olanların düşünme-
den yaptıkları davranışlar listelenmiş. Bunları ha-
tırlatmaya neden gerek duydunuz?
İyilik doğası gereği güçsüz dolayısı ile örgütlü olursa et-
kisi ve gücü misliyle artıyor. Günlük hayatın karmaşası, 
yoğunluğu ve stresi özellikle kalabalık ve büyük kentlerde 
arka plan gürültüsü ve gerginliğini beraberinde getiriyor. 
İnsanlar mutsuz, gergin ve hatta biraz da tepkisel. Bu kar-
maşanın içerisinde birisinin durup, hiç nedensiz bir iyilik 
yapması kelebek etkisiyle birkaç kişinin gününün iyi geç-
mesine, yol açabilir, bulaşabilir diye düşündük. 

“Hatırlama bir buluşma biçimidir” demiş Halil Cib-
ran. Can Sucak Hatıra Ormanı’ndan söz eder misi-
niz?
Tema Vakfı çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir vakıf. 
Kurucusu Sayın Karaca bizim gibi evlat acısını yaşamış 
ve kederlenip hayata küsmek yerine toplum için ülke-

miz için varlığını ve zamanını vakfetmiş değerli bir insan. 
Can’ı gidişinin yıl dönümünde göklere şiir yazan ağaçlar 
ile analım istedik, bunu sadece kendimiz de yapabilirdik 
ama Can’ı sevenlerin dostlarımızın da katılmasını istedik 
ki bulaşsın, ilham versin, hatırlansın çocuğumuz bu vesile 
ile. Şimdi Çanakkale Doğandere’de Can’ın adını fısıldayan 
ağaçlar var biliyoruz.
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Guatemala! Bu ismi kullanınca “Nereden çıktı şimdi bu ülke?... Haritada nerede ki, Afrika 
mı?... Guantanamo mu? Hani şu meşhur yer...” diye sorular tarafıma sıkça yöneltildiğinden, 

siz değerli okuyuculardan da aynı soruları işittiğimi duyar gibi oluyorum. Zira benim de 
bu ülkenin ve Latin Amerika’nın farkına varmam, Guatemala’nın komşusu Honduras’tan 
gelen bir gençle, üniversitemin bir yıllık yurtdışı değişim programında tanışmamla oldu. 
Gencin ülkesi hakkında hiçbir şey bilmediğimden, sohbetimiz sırasında konuyu ülkesine 

getirmemeye çalışmak için terlemiş, sonra da kendi adıma utanmıştım. O ana kadar hayatım 
hep Türkiye’de geçtiğinden, bir gün bu uzak ülkelerin vatandaşlarının karşıma çıkacakları 
ihtimalini hiç düşünememiş, bu duruma hayret etmiştim. O uzak ülkelerle tek yakınlığım, 
Dünya Kupaları öncesindeki Panini futbolcu çıkartmalarıydı. Köyden indim şehre durumu 
başıma gelmişti. Bir gün bu kıtaya gideceğime, o zamana kadar da İspanyolcayı ve onların 

ülkelerini öğreneceğime, bu diyarları anlayarak gezeceğime kendime söz verdim ve üç 
yıl sonra üniversiteden mezun olur olmaz bunu gerçekleştirdim. Başlangıç ülkem de 

Guatemala oldu. Orta Amerika’daki bu küçük ülkede üç ay kalıp İspanyolca öğrenerek, sekiz 
ay sürecek sırtçantalı Latin Amerika yolculuğumun temelini attım.

Oğulcan Temiz’11

Guatemela
Chichicastenango Mayaları’nın dini töreninden
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Guatemala, Dünya’da İspanyolca eğitiminin en etkili ve 
ucuz olduğu ülkelerden biri. Antigua, Xela şehri veya Atit-
lan Gölü etrafında yoğunlaşmış olan dil okullarında, pazar-
tesiden cumaya günlük 4 saat veya üzeri özel ders, aile ya-
nında kendi odanızda konaklama, günlük üç öğün yemek 
dahil aylık 600-800$ civarı bir fiyata kalabilirsiniz. Guatema-
la’ya, yolculuğumun dil hazırlığına geldiysem de, burayı bir 
nevi geçerken uğranan, şehirlerarası dinlenme tesisi gibi 
algılamanızı istemem. Tam tersine, bana kıtada en çok sev-
diğim ülke sorulduğunda, insanlara gözümü kırpmadan 
avokado, kahve ve kakao diyarı Guatemala diyorum. Ne-
den mi? Buraya gelirken ne tür şeyler görmek istediğinize 
göre, ülke pek çok isteğinize cevap sunabiliyor. İsterseniz 
Karayipler kıyısında deniz ve güneşin tadını çıkarıp, deniz 
ürünlerine doyabilirsiniz 1 . Belki de doğa gezisi olarak aktif 
volkanlara tırmanıp, püsküren lavları izleyip, toprak altın-
dan çıkan sıcak buharda şekerlemenizi ısıtmak istersiniz2. 
Ya da tarihin içinde kaybolmak için, Mayaların eski başkenti 
olan Tikal’de görkemli piramitlerin üstüne çıkıp, ufuğa ka-

dar uzanan yağmur ormanını izlerken, Yıldız Savaşları’nın 
burada çekilen sahnelerini gözünüzün önüne getirirsiniz 

3 . Belki de sessizlik ve huzur için, ormanla kaplı Rio Dulce 
nehrinin kıyısındaki bungalovlarda kalıp, ormanın sesine 
kulak verirsiniz 4 . Eğer Avrupai bir anlayışla, kolonyel İspan-
yol binaları içinde gezinmek, eski fotojenik sokaklarda ve 
kapı önlerinde fotoğraf çekilmek, sonrasında da bir kafede 
Guatemala kahvenizi yudumlamak isterseniz Antigua size 
göre 5 . Atitlan Gölü etrafında takılarak herşeyden azar azar 
deneyimlemeniz de mümkün. Gölün etrafına dağılmış her 
bir köy ülkeye başka gözle gelen turistleri ağırlıyor 6 . Ör-
neğin, birinde yoga benzeri meditasyon yapanlar topla-
nırken, diğerlerini sırtçantasıyla kıtayı gezen yolcular, dini 
törenlerini yapan Mayalar, göle girip, volkan manzarasına 
karşı kitap okuyanlar veya Mayaların açtığı pazar yerleri 
süslüyor. Bu köylerin birinden çıkıp diğerine girdikçe, san-
ki Vedat Milor gibi önünüze konan farklı farklı tabaklardan 
azar azar kaşıklayarak, yeni yemekler tadıyor gibi hissedi-
yorsunuz.

1 2

3 4

5 6
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Toplum ve Yaşam
Ülkede kendi dilleri olan 21 farklı Maya topluluğu yaşıyor 
ve toplumun %40’ını oluşturuyorlar. Ülkeye bir nevi, 
Maya Birleşik Devletleri de diyebiliriz. Geçmişten gelen 
kültürlerini, dillerini, ürettikleri yapılarını, inançlarını, 
yaşam tarzlarını kısmen de olsa korumayı başarmışlar. 
Televizyonlarda göremeyeceğiniz bambaşka bir bölgeye 
geldiğinizi anlamakta zorlanmıyor, her şeyi biraz daha 
keşfetmek istiyorsunuz. Üstelik turizm sektörü de 
diğer pek çok Latin ülkesine nazaran daha gelişmiş 
olduğundan istediğiniz yere turist olarak ulaşmakta sıkıntı 
çekmiyorsunuz.

Guatemala’da toplum, alt sınıf Mayalar ile üst sınıf Maya-
İspanyol karışımı Mestizolar arasında bölünmüş durumda. 
Mestizolar ülkeyi, orduyu, ticareti kontrol ediyorlar. 
GSYİH’nin %13’ünü, işgücünün yarısını, ihracatın %40’ını 
tarım oluşturuyor. En önemli ürünler kahve, şeker, muz ve 
avokado. GSYİH’nin %63’lük payı ise hizmet sektöründe.

Guatemala’ya, hatta Orta Amerika ülkelerinin çoğuna 
ABD’nin arka bahçesi demek pek de yanlış olmaz. Buraya 
gelen turistlerin çoğunluğu ABDli olduğu gibi, bir işte ça-
lışmaya veya emekliliklerini yaşamaya gelen yabancıların 
da çoğu öyle. Elektrik prizleri ABD uçlarından, TVler’de 
Miami’den görüntüler yayınlanıyor, Amerikan yaşamı özen-
diriliyor, pek çok Guatemalalı ABD’ye tatile gidebilmenin, 

orada çalışabilmenin, ABDli biriyle evlenebilmenin hayalini 
kuruyor.

Her ne kadar iç savaş geçmişte kalmışsa da, ülke günümüz-
de yoksulluk, suç, uyuşturucu ticareti ve düşük eğitim sevi-
yesi ile boğuşuyor. Lakin, dikkatli olduğunuz sürece, turist 
olarak gezmenin bir tehlikesi yok. Daha önce de bahset-
tiğim gibi, Guatemala’da turizm sektörü oldukça gelişmiş 
durumda ve popüler noktalarından ayrılmadığınız sürece 
sizin gibi gezen veya kısa süreliğine çalışan pek çok yabancı 
turistle karşılaşacaksınız. Hele bir de bayramlarına, festival-
lerine denk gelirseniz, değmesin eğlencenize.

Guatemala, Orta Amerika boyunca uzanan volkan hattının 
üzerinde ve ülkede 32 tane volkan var. Antigua üzerinden tu-
rizm acentalarına dahil olup yürüyerek tırmanabileceğiniz 
iki volkan var. Biri Pacaya Volkanı, diğeri Fuego Volkanı’nın 
komşusu Acatenango Volkanı. Volkan Fuego, her ay belirli pe-
riyotlarla yavaş yavaş canlanıyor, balon patlaması benzeri se-
siyle beraber lav püskürtmeye başlıyor ve sonra yine sessizliğe 
bürünüyor. Sanki Fuego da bir canlı gibi. Yapraklanıyor, çiçek 
açıyor, soluyor, bir sonraki ay tohumundan yeniden bir bitki 
oluşuyor. Bu arada onu seyrederken gökyüzüne bakıp düşün-
celere dalmak da, sanki deniz kıyısında kumsala çarpan dal-
gaları izlemek gibi insanı düşüncelere sürüklüyor. Patlama sesi 
yakından şuna benziyor: Bir kola şişesini alın, bolca çalkalayın, 
şampanya gibi patlatın. Lavın toprakla temas sesi ise şöyle: 
Kolayı bardağa koyarken kulağınızı köpürdeyen baloncuklara 
verin.

Siz değerli okuyucularıma, Guatemala’nın ana hatlarını üç 
sayfayla özetlediysem de, daha detaylı bilgiyi yeni çıkan 
kitabım “Hiç Büyümeyecek Çocuğun Latin Amerika Seya-
hatnamesi”nde de okuyabilirsiniz. 

La Azotea kahve tarlasında çalışan bir çocuk

Rehberimiz, aktif Volkan Pacaya’nın zirvesini izliyor

Latin Amerika şehirlerinde, şehre hakim tepeye, şehri 
koruması için bir haç dikilir. Bunlardan en ünlüsü Rio de 
Janeiro’daki ellerini açmış İsa heykelidir. Bu fotodaki küçük 
şehir Antigua, arkadaki ise sönmüş Volkan Agua.



HAVUZUMUZ 1 HAZİRAN 
CUMARTESİ GÜNÜ AÇILDI!

KOLEJ-IN'E YAZ GELDİ!
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51. Yılımızda Atamızın 
Huzurunda

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği olarak kuruluşumuzun 51. yılı sebebiyle Anıtkabir’e ziyaret düzenledik. 11 
Ocak tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız Yasemin Polat’73 önderliğinde gerçekleşen ziyaret, Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ile 
son buldu. 

TED Ankara Koleji mezunları için 24 Kasım’da Öğretmenler Gü-
nü’ne özel her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Ders Zili Çalı-
yor" etkinliğinin ikincisi düzenlendi. 

Anıların yeniden hayat bulduğu etkinlikte duygu dolu anlara 
imza atıldı. Kolej sıralarında yeniden bir araya gelen öğretmen 
ve öğrenciler hasret gidererek, okul yıllarına döndü. İstiklal Mar-
şı ve Andımız ile başlayan etkinlikte ders bitiminde öğrencilere 
diploma fotoğra� arının yer aldığı Teşekkür Belgesi sunuldu.

Ders Zili Yeniden Çaldı
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14 Şubat Sevgililer günü kapsamında düzenlenen Elif Tecer’88 
ile Sevgiliye Şarkılar programında misafirler Torch Restaurant’ta 
keyi� i bir müzik ziyafeti yaşadı. 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel 
repertuarı ile misafirler ile buluşan Elif Tecer’88, unutulmaz an-
lara imza attı.  Flamenka dansçısı Eren Ergene’nin de danslarıyla 
renk kattığı program, geç saatlere kadar devam etti. 

Elif Tecer’88 İle Sevgiliye Şarkılar

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019

Voleybol Takımımız Başarıları İle 
Gururlandırdı
Mezunlar Voleybol Takımımız başarıları ile gururlandırıyor.  22 Ocak Salı günü Onur Koleji’ni 3-0 yenen ta-
kımımız, 26 Ocak 2019 Cumartesi günü Başkent Beşiktaşlıları da 3-0 yendi. TED Ankara Koleji Mezunlar Vo-
leybol takımımız son maçında, karşılaştığı Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nü de 3-0 yendi. Takımımız tüm 
maçlarını set vermeden kazanarak Ankara grubunu lider bitirdi. Şubat ayında 2. lige yükselen ve final müsa-
bakalarını oynamaya hak kazanan takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Dönüşüm Yeni Yaklaşımın Habercisidir
5 Ocak’ta K-İnsan Komisyonunun düzenlediği Dr. Billur 
Memmedli İsmaylova Hologenetik Hafıza ve Gen Haritası 
Semineri kapsamında; katılımcılara dönüşüm yaşamın her 
alanında yeni yaklaşımın habercisidir mesajı verdi. Çalışma-
nın ilk amacının bu dönüşüm tohumunu fark etmek olduğu-
nu söyleyen İsmaylova, “Gölgenizi fark edip, onu kabul edip 
kucakladığınızda kendi gerçek doğanızı size açar. Yaşayıp, 
deneyimleyip, yüzleşip, anlayıp, kavrayıp, idrak boyutuna 
geçerek sevgiyle kucaklaşır insan ” ifadelerini kullandı. 
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2010 Mezunları 
Bir Arada
TED Ankara Koleji sıralarında başlayan 
dostluklar güzel anılarla katlanarak devam 
etti. Kolej-IN’de düzenlenen etkinlikte bir 
araya gelen 2010 mezunları eski günleri 
anarak keyifli bir gün geçirdi. TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği Denetim Kuru-
lu Yedek Üyesi Mustafa Oğulcan Arıkan, 
dönem elçilerimiz Ali Kayaalp ve İbrahim 
Anıl Durmaz ve yüzden fazla mezunumuz 
katıldığı buluşmada bol bol fotoğraf çeki-
lerek anılar ölümsüzleştirildi. 

BİZDEN HABERLER

’79 Mezunları Yeni Yılı Kolej-IN’de Karşıladı
TED Ankara Koleji Mezunları 15 
Aralık’ta Kolej-IN’de düzenlenen 
''Yılbaşı Buluşması” nda bir araya 
geldi. Keyi� i anların yaşandığı et-
kinlikte; Kolej anılarından özlemle 
bahsedildi. Yeni yıl dileklerinin de 
paylaşıldığı keyi� i günde mezun-
lar, bol bol fotoğraf çekerek günü 
ölümsüzleştirdi.

Sinekkaydı İle 
Müzik Dolu Gece
Kolej sıralarında kurulan ve Taylan Ahıskal’90, Cengizhan 
Ceylan’90, Alp Us’06, Koray Karusu ve Emre Kaya’dan 
oluşan Sinekkaydı Rock Grubu, 2 Şubat Cumartesi günü 
Torch Lounge Bar’da dinleyicilere keyi� i bir gün yaşattı. 
Müzikseverlerin doyasıya eğlendiği gecede grup, birbi-
rinden güzel şarkıları müzikseverler ile buluşturdu. 
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Çocuğumun Eğitim 
Ve Kariyer Koçuyum

K-İnsan Komisyonu tarafından mezunlarımıza ve veli-
lerimize, öğrenci koçluğu süreci ile ilgili bilgiler vermek 
amacıyla 9 Şubat’ta ‘’Çocuğumun Eğitim ve Kariyer 
Koçuyum” konulu seminer düzenlendi. Yaşam, Öğrenci 
ve Yönetici Koçu olan Dr. Sema Coşkun’79 tarafından 
düzenlenen seminerde; öğrencilerimizi gelecek 20 yıl-
da nelerin beklediği, öğrenci ve kariyer koçluğu ile ilgili 
temel bilgiler aktarıldı. Katılımcıların yoğun ilgi göster-
diği sohbet, eğitim noktasında merak edilenlerin sorul-
masıyla son buldu. 

Bir Yaşam Becerisi 
Olarak Mindfulness

"Bir Yaşam Becerisi olarak Mindfulness" K-Seminer 4 
Aralık’ta Ece Işık ve Kıvılcım Kıran Gen ile gerçekleşti. 
Seminerde, devamlı bir koşuşturma içinde hissetti-
ğimiz, yapılacaklar listesinin hiç eksilmediği anlarda 
Mindfulness becerimizi kullanmamız gerektiği ile 
ilgili bilgiler verildi. Mindfulness becerimizi kullana-
rak stresle başa çıkma, odaklanma, esnek düşüne-
bilme, güçlüklerden sonra toparlanabilme, olumlu 
alışkanlıklar kazanabilme, beden farkındalığı, sosyal 
ilişkilerde iyileşme gibi birçok yarar sağlayan bilgi-
lerin de aktarıldığı seminer, katılımcıların soruları ile 
son buldu. 

Ankara Anıları Londra'da
Londra’daki TED Ankara Koleji mezunları yeni yılı kutlamak için, 
12 Ocak Cumartesi günü brunch buluşmasında bir araya geldi. 
Yaklaşık 50 mezunun katıldığı buluşmada mezunlar dönem arka-
daşlarıyla hasret giderirken, TED burslu öğrenci fonu kapsamında 
sponsor oldukları iki öğrenci için de bağış topladılar. Aralarına 
aynı gün katılan 200. üye Tuğrul Üstüner ’88'e grubun en kıdemli 
üyesi Ali Tinay’69 tarafından Kolej şapkası hediye edildi. Grubu 
temsilen konuşma yapan Işıl Etes’98 grubun kuruluş amacının 
Kolej ruhunu Londra’da yaşatma ve burslu öğrenci fonuna kat-
kıda bulunmanın yanı sıra grup içi network ve dayanışma oldu-
ğunu da vurguladı. 

TED Ankara Koleji 12. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan 
program dahilinde TED Ankara Mezunları Derneği mercek 
altına alındı. 7 Şubat’ta gerçekleşen tanıtım programı kapsa-
mında öğrencilere; TED Ankara Koleji’nin tarihçesi, kolej me-
zunu olmanın önemi, Mezunlar Derneği’nin kuruluşu, işleyişi 
ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi akta-
rımında bulunuldu.

TED Ankara Koleji 
Mezunları Derneği'nde 
Yolculuk Yaptılar

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019



32

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Kolej-IN’ de düzenlenen 
“Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'65 ile Motif Motif Kadın” K-Sohbeti 
yoğun ilgi ve katılımcı ile gerçekleşti. Sohbet sırasında Gülseren 
Budayıcıoğlu eski kitaplarından, kadının toplumdaki gücünden 
ve konumundan gerçek hikâyelerle bahsetti. Soru-cevap şeklinde 
devam eden sohbette, Budayıcıoğlu, uzun bir aradan sonra bu 
özel günde çıkan “Camdaki Kız” kitabını da imzaladı. “Bu anlamlı 
günde ben de Camdaki Kız’ı tüm kadınlara armağan ediyorum” di-
yen Budayıcıoğlu kitaplarını imzaladığı okurlarıyla bol bol fotoğraf 
çektirerek keyi� i bir güne imza attı. 

Motif Motif Kadın

BİZDEN HABERLER

Yaz aylarının yaklaşmasıyla turizmin gözde merkezlerin-
den biri olan ve "Balkanların Cenneti" olarak anılan Kara-
dağ ile ilgili temel bilgiler Uğur Çimen'85'in anlatımıyla 
K-Sohbetimizde katılımcılara aktarıldı. Karadağ’ın  doğa-
sının sunulduğu etkinlikte, gezilip görülebilecek yerler 
hakkında da bilgiler  verildi.

Balkanların 
Cenneti

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Korosu her sene ol-
duğu gibi bu yıl da başarılı bir performans sergiledi. 23 
Mart 2019’da Kayseri’de gerçekleşen ve 13 şarkıdan oluşan 
repertuar ile dinleyicilere keyifli anların yaşatıldığı günde 
birbirinden özel türküler seslendirildi. “Öykülü Nağmeler” 
gösterisinde sahne yönetmenliğini, şefliğini ve koro eğit-
menliğini Duygu İnandık, hikâye sunuculuğunu Duygu 
İnandık ve Nem Ayşen İpekoğlu’82, metin yazarlığını Nem 
Ayşen İpekoğlu’82 ve Yeşim Dellaloğlu’90, proje sorumlu-
luğunu Hakan İnandık’89 üstlendi.

Mezunlar Korosu'ndan 
“Öykülü Nağmeler”



Hediyelik Esya
Ürünlerimiz

18.00 TL

1.50 TL
2.00 TL

Ajanda 14*21 Lacivert

Bardak Altlığı
Defter

13.50 TL
Lacivert - Kırmızı Kupa

10.00 TL

10.00 TL

Kalem Kırmızı

Kalem Lacivert

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

75.00 TL

Dernek Rozeti
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İŞ DÜNYASI

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Berent Kavaklıoğlu… 1986 Ankara doğumluyum, evli ve bir 
çocuk babasıyım. Basketbola 6 yaşında TED Ankara Kolejliler 
spor okulunda başladım. Mezun olduğum okulun alt yapı-
sından yetişen bir oyuncu olarak 17 senedir liglerde basket-
bol oynuyorum.

Şirketler Ligi projesini hayata geçirdiniz... Nasıl gidi-
yor süreç bahseder misiniz?
Şirketler Ligi projemizi hayata geçirirken ilk etapta Ankara’da 
şirket ve kurumlarda çalışan kişileri sosyal olarak nasıl etkile-
şime geçirebiliriz diye düşündük. Basketbolun içinden gelen 
kişiler olarak en iyi bildiğimiz iş diyerek Bizim Lig’i kurduk. Çok 
kısa sürede Ankara’da elli firma ve kurum ile yaptığımız gö-
rüşmelerde inanılmaz bir ilgi gördük ve insanların Ankara’da 
böyle organizasyonlara ihtiyacı olduğunu daha net olarak 
anladık.

Basketbolun Türkiye’deki gelişimi hakkında neler 
düşünüyorsunuz? Bizim Lig ile basketbola bir heye-
can getirdiğiniz söylenebilir mi?
Ülkemizde basketbol ve futbol en çok ilgi gören iki spor 
dalı. Avrupa çapında takım sporlarında ülkemizde basket-
bol şu anda ilk sırada. Tabi profesyonel takımlarımızın Av-
rupa’daki başarıları basketbolun daha çok ilgi çekmesi ve 
yayılması için çok önemli. Bizim Lig’in amaçlarından biri de 
basketbolun daha geniş çevrelere yayılması ve amatör ruhla 
profesyonelliğin harmanlanıp ortaya eğlenceli ve seyir zevki 
yüksek müsabakalar çıkması. 

Haziran ayında basketbol maçları başlayacak. Bu 
süreçte kimler başvurdu? Hangi şirketlerin kıyasıya 
mücadelesini izleyeceğiz? Başvuru süreçlerinden 
bahseder misiniz? 
Haziranın üçüncü haftasında TOBB Üniversitesi spor salo-
nunda maçlarımız başlıyor. Şu an için ADO, TAİ, Ankara Diş 
Hekimliği Odası, Rönesans İnşaat, LİMAK, Eskihisar, TEKFEN, 

PHİLİP MORRİS, FNSS Savunma Sanayi ve Barolar Birliği ka-
tılım yapacağı kesinleşen isimler. Zamanımız az olmasına 
rağmen muhtemelen 4-5 takım daha eklenecek gibi görü-
nüyor. Yaz döneminden sonra önümüzdeki sene içinde ka-
tılımcı sayımızı 50’ye kadar çıkarmayı hede� iyoruz. Festival 
havasında geçecek olan organizasyonda sponsorlarımızın 
sürprizleriyle katılımcıların mükemmele yakın bir deneyim 
yaşamasını hede� iyoruz. Maçlar federasyon tarafından 
görevlendirilen profesyonel hakemler ile oynanacak. Ayrı-
ca Bizim Lig maçlarını isteyenler youtube dan canlı olarak 
takip edebilecek. Bunun yanı sıra her oyuncunun istatistik 
bilgileri, maç sonuçları ve puan durumu güncel olarak in-
ternet sitemizde yer alacak. Son olarak TOBB Üniversitesi 
spor salonu gibi daha önce süper lig ve Avrupa maçlarına 
ev sahipliği yapmış bir salonda organizasyonumuzu yapıyor 
olmanın çok keyi� i olacağına inanıyoruz…

TED Ankara Koleji sizin için ne ifade ediyor? Kolej 
yıllarınızda unutamadığınız bir anınızı paylaşır mı-
sınız?
TED Ankara Koleji, mezunu ve altyapısından yetişen bir 
sporcusu olarak hayatımda çok güzel anılarımın olduğu bir 
yer. Ortaokulda Türkiye şampiyonu olduğumuz seneki gü-
zel hava ve başarı benim için en unutulmazlardan diyebili-
rim. Onun dışında çok keyif veren bir basketbolla birlikte Av-
rupa kupasında çeyrek final oynadığımız sezon çok özeldi. 

Başkent iş dünyası birbirinden çekiş-
meli maçlar ile parkeye inmeye hazırla-
nıyor. Şirketler Ligi projesinin detayla-
rını ve hangi firmaların müsabakada ter 
dökeceğini anlatan Berent Kavaklıoğ-
lu’04, Ankara’da büyük ilgi ile karşılaş-
tıklarını söyledi. 

Başkent İş Dünyası
Parkeye İniyor

İŞ DÜNYASI

Berent Kavaklıoğlu'04
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BİZDEN HABERLER

Onur Kurulu’ndan Ziyaret
27 Mart’ta düzenlenen Onur Kurulu toplantısı ve yemeğinin ardından TED Ankara Koleji Vakfı Okulları’na gezi gerçekleşti. 
Gerçekleşen gezi kapsamında Onur Kurulu üyeleri Okul Müzesi, Anaokulu, Spor Sanat Binası, TEDnokent, Lise Binası ve Hi-Tech 
sınıfı ile Planetaryum‘u gezerek yakından inceledi.  

Görme Duyumuzun Koruyucusu Olalım
Prof. Dr. Ayşen Topalkara'81 ile "Her 
Yaşta Göz Hekimliği" ve Prof. Dr. Pınar 
Aydın O'dwyer ile "Resim Sanatında 
Göz Hastalıkları" konulu K-Sohbet et-
kinliği, Kolej-IN'de gerçekleşti. Yoğun 
ilgi ve katılımcının yer aldığı etkinlikte, 
görme duyumuzun yaşam kalitemiz, 
bağımsızlığımız, çalışma hayatımız ve 
sosyal ilişkilerimizdeki önemine vurgu 
yapıldı. “Göz sağlığımızı korumak için, 
erken tanı ve tedavi olmak önemlidir” 
vurgusu yapılan etkinlikte, görme du-
yumuzun koruyucusu olmamız gerek-
tiği de belirtildi. 
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Tarihimizde önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zafe-
ri’nin 104. Yılı Selim Akçaharman’la düzenlenen seminer 
ile kutlandı. 18 Mart Günü Çanakkale Savaşı ve verilen mü-
cadeleyle ilgili temel bilgilerin aktarıldığı sohbete katılım-
cılar yoğun ilgi gösterdi. Çanakkale Zaferi’nin gerçekleşme 
sürecinde yaşananların da anlatıldığı sohbette katılımcılar 
tarihi bir yolculuğa çıktı. 

Çanakkale Ruhu 
Canlandı

Kolej-IN'de 
23 Nisan 
Coşkusu

Atamızın armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her 
sene olduğu gibi bu sene de Kolej-IN’de büyük bir coşkuyla kutlandı.
Etkinlik, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Başkanı Yasemin Polat'73 ’ın 
konuşmasıyla başladı. Polat, çocukların yarının geleceği olduğunu hatırla-
tarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği önemin altını çizdi. 
Yüz boyama, mini disco, karaoke, film gösterimi, mini survivor ve sanatsal 
etkinlikler ile eğlenen minikler,  Kolej-IN’de unutulmaz bir gün yaşadı. Bu-
luşma, çocuklarla beraber pasta kesimiyle son buldu.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tiyatro Grubu 
gençlere sanat yoluyla farklı kültürlerin ortak yön-
lerini tanıtıyor. Hollanda Büyükelçiliği Kültür Fonu 
kapsamında yazarlığını ve yönetmenliğini F. Berke 
Yüksel'in yaptığı  “Bisiklet Tamircisi” adlı gençlik 
oyunu Hollanda’nın geleneksel kültüründe yer alan 
“The Mouldy Penny” (Küflü Kuruş) isimli masaldan 
uyarlanarak sahneye konuyor. Oyun,  TED Polatlı 
ve devlet ortaokulu öğrencileri, TED Diyarbakır ve 
devlet okulu öğrencileri, TED Trabzon ve devlet or-
taokulu öğrencileri ve Ankara'da Kolej-IN tesisinde 
de Tam Destek Burslu Öğrencileri ile buluşturuldu.

Bisiklet Tamircisi 
Sahnede...

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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SAĞLIK

Katarakt Nedir?

Katarakt, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi ve buna 
bağlı olarak görmenin azalması ile sonuçlanan göz rahat-
sızlığıdır. % 90 yaşa bağlı (senil katarakt) ortaya çıkar. Daha 
az görülmekle birlikte, travma, bazı sistemik hastalıklar, 
üveit gibi göz rahatsızlıkları, steroid gibi bazı ilaçların kulla-
nımına bağlı olarak ikincil katarakt gözlenebilmektedir. Do-
ğumsal olarak bebeklerde de katarakt görülebilir. Düzenli 
göz kontrolü ile katarakt başlangıcı saptanabilir ve müda-
hale zamanı belirlenir. Bu nedenle özellikle 40 yaş üzerinde 
düzenli göz kontrolü gereklidir. 

Katarakt Belirtileri
Katarakt başladığı andan itibaren kişinin sosyal yaşantısını 
rahatsız edecek şekilde hem uzak hemde yakın görüşün gi-
derek bozulmasına sebep olur. En önemli katarakt belirtisi 
görmede azalmadır ancak bu ilk bulgu olmayabilir. Hasta-
ların görme seviyeleri henüz azalmaya başlamadan önce 

de katarakta özel bazı başka bulgularda olabilir.

Örneğin;
Hastaların ev ve iş ortamlarında görmeleri gayet iyi iken gü-
neşli ve bol ışıklı ortamlarda görmelerin bozulması,
Işıklar etrafında haneler görme ve kamaşma, katarakt olan 
gözde çift görme,
Renklerin zor ve soluk olarak algılanması gözlük numarala-
rının çok sık değiştirilme ihtiyacı,
Çok belirgin bir başka bulgu da yakın okuma ve yakın işler 
için gözlük kullanmak zorunda olan hastaların ileri yaşlarda 
olmalarına rağmen birden bire gözlük ihtiyacının azalması 
ve hatta gözlüksüz yakını görmeye başlamaları katarakt ge-
liştiğine dair çok tipik bir durumdur.

Göz içi lensleri
Monofokal ve multifokal olmak üzere iki çeşit mercek var- ad

ve
rto
ria
l

Uzm. Dr. Kemal ÖZÜLKEN
TOBB ETÜ Hastanesi
Göz Hastalıkları Uzmanı

dır. Monofokal mercek tek odaklı merceklerdir. 1970’lerden 
beri kullanılan, katarakt ameliyatlarında kataraktlı merce-
ğin alınıp yerine yerleştirilen merceklerdir. Bu mercekler 
uzak görüşü sağlarken yakına iyi bir görüş sağlamadıkları 
için hastalar yakın gözlüğü kullanmak zorunda kalırlar. Çok 
odaklı anlamına gelen multifokal mercekler ise hem uzağı 
hem yakını gözlüksüz görme imkanı verir. Eskiden bu mul-
tifokal mercekler sadece uzak ve yakını gösteriyor ama ara 
mesafeyi göstermiyorlardı. Ancak son zamanlarda trifokal 
adı verilen mercekler çıktı. Bu mercekler hem uzak hem 
yakın hem de bilgisayar mesafesi olan 70 santimlik ara me-
safe denilen alanda net bir görüş sağlayabiliyorlar. Bunların 
dışında hastanın astigmatı varsa bunları düzelten başka 
mercekler de vardır. 

Düzenli göz kontrolü 
ile katarakt başlangıcı 

saptanabilir ve 
müdahale zamanı 

belirlenir. 
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SAĞLIK

Dünyada erkeklerde en sık rastlanılan hastalık grubu 
olan prostat hastalıkları genç yaşlarda daha çok prostat 
enfeksiyonları olarak görülürken; 50'li yaşlardan sonra 
daha çok iyi huylu prostat büyümesi (BPH) veya prostat 
kanseri (Pca) olarak karşımıza çıkar. 

Nüfusun hızla yaşlanmasıyla BPH ve özellikle prostat kan-
serini daha sık görmeye başlıyoruz. Prostat kanseri şu anda 
erkeklerde en sık görülen kanser olup ölüm sıralamasında 
akciğer kanserinin arkasından ikinci sırada gelmektedir. Do-
layısıyla yaşlanan toplumda oldukça önemli bir sosyal ve 
medikal problem haline gelmektedir. 50 yaşından sonra er-
keklerin hemen hemen yarısında yaşam kalitesini etkileyen 
işeme problemleri başlamaktadır. 

Prostat kanseri tanısında parmakla prostat muayenesi ve 
kanda PSA ölçülmesi önemli klinik bilgi vermektedir. Şüp-

heli olgularda kesin tanı koymak için prostat biopsisi yap-
mak gerekmektedir.  Şu anda prostat biopsisi standart ola-
rak makat yolundan yapılmaktadır. Makattan yerleştirilen 
ultasonografi cihazıyla prostat dokusundan 12 adet kör-
leme biopsi yapılmaktadır. Şüpheli vakalarda eğer kanser 
yakalanamazsa biopsiler en az 3 kez tekrarlanmaktadır. Do-
layısıyla bu işleme ait komplikasyonlar artmaktadır. Kanser 
tanısındaki yetersizliğin yanında makat yolu kullanıldığı için 
hastalarda ciddi enfeksiyon riski, kanama ve ağrı şikayetleri 
olmaktadır. Standart yolla prostat biopsisi yapılan hastalara 
“tekrar biopsi olur musunuz?” diye sorulduğu zaman has-
taların yarısından fazlası bu yüzden biopsi olmak isteme-
mektedir. 

Prostat kanseri için en iyi görüntüleme ve tedavi yöntem-
leri artık füzyon sistemlerle sağlanmaktadır. Hedefe yönelik 
füzyon prostat biopsilerinde ise hastanın prostat yapısı de-

MR Füzyon Prostat Biopsisi  
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taylı MR ile ortaya çıkartılmaktadır. Prostat içindeki şüpheli 
alanlar net olarak görülmektedir (Resim 1). Daha sonra özel 
bir yazılımla bu görüntüler 3 boyutlu(3D) Ultrasonografi 
cihazına aktarılmaktadır. Şüpheli alanların işaretlenmesini 
takiben özel tasarlanmış biopsi aparatlarıyla gerçek zamanlı 
hedefe yönelik biopsiler alınmaktadır. Şüpheli alanların işa-
retlenmesi hata payını en aza indirmektedir. Böylece ge-
reksiz alanlardan alınacak biopsiler engellenmiş olmaktadır. 
Hede� enen alanlardan alınacak biopsiler ise varsa tümörün 
kesin tanısını konulmasını sağlayacaktır (Resim 2).  

Prostat kanserinde her kanser türü hayati açıdan aynı 
tehlikeyi içermemektedir. Bazı yavaş büyüyen düşük riskli 
kanser türleri hiç tedaviye gerek kalmadan sadece izleme 
protokolleri uygulanarak ömür boyu takip edilmektedir. 
Bunun yanında hızlı büyüyen yüksek riskli prostat kanser 
türleri için ise etkili ve çabuk tedavilere ihtiyaç vardır. Bu iki 
büyük grubun birbirinden ayrılmasını sağlayan en önemli 
aşamalardan biri hede� enmiş füzyon biopsi sistemleridir. 
MR füzyon biopsi sistemleri ile %30 daha yüksek riskli pros-

tat kanseri tanısı konulurken % 17 oranında ise gereksiz bi-
opsilerden kaçınılmış olmaktadır. 

Hastanemizde kullanılan füzyon biopsi sisteminin en 
önemli avantajlarında bir tanesi de makat yolunun kullanıl-
mamasıdır (Resim 3). Cilt üzerinden direkt prostat görüntü-
lenerek biopsiler alınmaktadır. Dolayısıyla standart biopsi-
lerde görülen enfeksiyon, ağrı ve kanama komplikasyonları 
olmamaktadır.  Makat yolunu kullanıldığı biopsi yöntemle-
rinde enfeksiyon nedeniyle hastaların  yaklaşık % 4 ü has-
taneye yatış gerektirecek tedaviye gereksinimleri vardır.  

Prostat kanseri 
tanısında parmakla 

prostat muayenesi ve 
kanda PSA ölçülmesi 

önemli klinik bilgi 
vermektedir.
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SAĞLIK

▪ Vücudun herhangi bir bölgesinde hasarlı dokuyu tamir 
etme kapasitesi olan,
▪ Uygun büyüme ortamına yerleştiğinde çoğalma yeteneği 
olan,
▪ İşlevsel olarak farklılaşmamış,
▪ Çeşitli vücut hücrelerine farklılaşabilen hücrelerdir.

Kök Hücre Çeşitleri 
Hücresel düzeyde tedavi amacıyla günümüzde 4 ana hücre 
grubu tanımlanmıştır.
1. Taze Kemik İliği Hücreleri 
2. Çoğaltılmış- Yoğunlaştırılmış Mezankimal Kök Hücreler 
3. Di� eransiye Edilmiş Hücreler 
4. Genetiği değiştirilmiş Hücreler. 

Bahsi geçen hücreler içerisinde, elde edilmelerinin kolay 
olması, sınırsız kaynak ve yüksek çoğalma kapasitesi gibi 
avantajları nedeniyle Mezankimal Kök Hücreler doku hasa-

rının tedavisinde öncelikli olarak tercih edilmektedir.

Kök Hücre Kaynakları
Mezankimal kök hücre kaynakları kendi vücudumuzdadır. 
Kemik iliği, yağ dokusu, sinoviyal doku, periost, kas dokusu, 
kordon kanı, amniyon zarı, plasenta gibi oldukça geniş ve 
farklı doku tiplerinde yerleşmiş olup bu bölgelerden elde 
edilebilirler. Bu kaynaklar içerisinde günümüzde en sık ter-
cih edilen dokular: yağ dokusu ve kemik iliğidir.

Kök Hücre Etki Mekanizması
Hasarlı dokuya ulaşan kök hücre; hasarlanmış dokunun 
tamiri için gerekli kimyasal sinyal ve büyüme faktörlerini 
salgılar, bağışıklık sistemini yönetir, yeni damar oluşumları 
sağlar, aşırı doku reaksiyonu olmasını engeller ve dokuyu 
oluşturan hücre tipine yönelik değişim göstererek hasarlı 
hücrenin yerini alır.

Kök Hücre Nedir?
Doç. Dr. Erdem AKTAŞ
TOBB ETÜ Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
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SAĞLIK
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Ortopedide Kök Hücre Tedavisi Uygulama 
Alanları
Geniş bir hastalık grubunda mezankimal kök hücre tedavisi 
tek başına veya birtakım cerrahi girişimlerle beraber uygu-
lanır.
Osteoartrit: Diz, omuz, ayakbileği, dirsek, elbileğinde daha 
sık olmak üzere vücutta tüm sinoviyal eklemlerde görüle-
bilen, kıkırdak kaybı ile karekterize, dejeneratif,  ve yangısal 
süreci olan ilerleyici bir  hastalık.  
▪ Kırık sonrası kaynamama, geç kaynama, büyük kemik ka-
yıpları
▪ Kemik kistleri
▪ Osteonekroz: kemiğe giden kan akımının azalması sonucu 
kemiği oluşturan hücrelerin ölmesi, eklem dejenerasyonu 
ve  kırık ile sonuçlanabilen bir hastalık
▪ Geniş kıkırdak yaralanmaları 
▪ Menisküs, tendon-bağ, yaralanmaları, Kas yaralanmaları

Yağ Dokusundan Kök Hücre Elde Edilmesi
▪ Yağ dokusu, sağlıklı ve yetişkin bir bireyde toplam yağ do-
kunun % 50 'si cilt altında bulunduğu için karın bölgesi bu 
amaçla kullanılan uygun bir verici sahadır. 
▪ Karın bölgesinden  Lipoaspirasyon adı verilen güvenilir ve 
etkili bir yöntem ile  60-90 cc yağ doku alınır. 
▪ Alınan Yağ dokusundan, ameliyathane şartlarında özel ci-
hazlar kullanılarak yaklaşık 40 dakika süren işlem neticesinde  
kök hücreden zengin hücre topluluğu elde edilir.  

Uygulanma Yöntemi ve Etkisi
▪ Elde edilen Mezenkimal Kök Hücreden zengin hücre top-
luluğu hasarlı dokuya doğrudan enjeksiyon yoluyla veya bir 
taşıyıcıya ekildikten sonra hasarlı bölgeye uygulanır.
▪ Tedavinin ortalama 5-6. gününde yangı-iltihabi reaksiyo-
nu önleyici (antien� ammatuar) etki ile ağrıda tedrici olarak 
azalma başlar.  Hasarın derecesi ve doku tipine göre değiş-
kenlik göstermekle beraber dokuda 1. ayda yenilenme ve 
tamir süreci başlar.       

Kök hücre tedavisinde yan etki olur mu?
Kök hücrenin elde edilmesi sırasında enjekte edilen bölge-
de belirgin bir ağrı olmaz.  Hastaların normal aktivitelerini 
sürdürme konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Lipoas-
pirasyon yapılan karın bölgesi ise birkaç günde iyileşir. 
Yağ dokusu kaynaklı kök hücre tedavisi, elde edilmesi ve 
uygulaması kolay, güvenilir, seçilmiş vakalarda ve uygun 
ortopedik hastalıklarda başarılı sonuçlar veren, dünyada 
kullanımı her geçen gün artan etkili bir tedavi yöntemidir. 
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TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Korosu eşliğinde ger-
çekleşen ‘Zamansız Şarkılar’ konseri performansıyla büyüledi. 
Prof. Dr. Kadri Yamaç’76 ın 19 Mayıs’a özel konuşması ve şiiriy-
le başlayan konser, misafirleri müzik dolu yolculuğa çıkarırken 
“Zamansız Şarkılar” Orkestra K ile can buldu. Gösterinin, koro 
şe� iğini ve yönetmenliğini Duygu İnandık, ışık ve koreografisi-
ni Halil Erdoğan, proje sorumluluğunu Hakan İnandık’89, proje 
asistanlığını Funda Işıksal’77, koro müdürlüğünü ise Nem Ayşen 
İpekoğlu’82, üstlendi.

Mezunlar Korosu'ndan “Zamansız Şarkılar”

Atatürk'ün Samsun'a Çıkışının 100. Yılı 
Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs’ın 100. Yılı kapsamında TED Ankara Koleji Mezunları 
Derneği’nin programı oldukça yoğundu. Program, Koleksi-
yoncular Derneği’nin özel seçkileriyle hazırlanan ve Ankara’da 
ilk kez umuma açık olan ’Koleksiyonlarda Milli Kurtuluş Savaşı”  
isimli sergi açılışı ile başladı. Sergide; 200’e yakın,  döneme ait 
harp malzemeleri, madalyon, nişan, � atelik (pul) gibi koleksi-
yon değerleri yer alırken; sergiye özel PTT'ye pul bastırılarak bu 
anlamlı güne hoş bir anı bırakıldı.
Gün, “19 Mayıs Benim Doğum Günüm”adlı belgesel gösterimi 
ile devam etti. Belgesel gösterimi ardından, TED Ankara Koleji 
Mezunları Atanın huzuruna çıktı.
Etkinlik, Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yelda Ongun’87 ile günün anlam ve 
önemine istinaden “19 Mayıs ve Kurtuluş Savaşı sırasında izle-
nen dış politikalar” konulu sohbet ile son buldu.

Bilim Yolunda Işık Oldular
TED Ankara Koleji ‘92 mezunları, Hanzade Deniz Alkazan’ın öncülü-
ğünde Altındağ İlçesindeki Abdullah Tokur Ortaokulu’na bir Fen La-
boratuvarı yaptırdı. ‘92 mezunlarımız tarafından yaptırılan laboratuvar 
için gereken para, Refet Gürkaynak’ın sosyal medyadan yaptığı çağrı 
ile 36 saat içerisinde toplandı. 15 günde tamamlanan inşaatın mimar-
lığını Kıvılcım Aytemiz yaparken; laboratuvar açılışında öğretmenleri  
Gaye Subaşı ve Hürmüz Ataman ‘92 mezunlarına eşlik ettiler.

BİZDEN HABERLER
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TED Ankara Koleji Mezunlarından Prof. Dr. Meltem Yalınay'84 ve 
Prof. Dr. Tarkan Karakan ile sağlık ve beslenme üzerine gerçekleşen 
"Mikrobiyota Testleri" konulu K-Sohbet etkinliği yoğun katılımcı da-
vetiyle gerçekleşti.

Mikrobiyota Testleri 
Konuşuldu

TED Ankara Koleji 94'mezunları, Kolej-IN'de 
düzenlenen ve diğer dönem mezunları ile 
daha da renklenen "Back to 90's" partisin-
de burs fonu için kaynak yarattılar. Hem 
eğlenceli zaman geçiren hem de burs 
fonuna destek sağlayan mezunlar, 90’lar 
nostaljisi yaşadılar.

Back To 90’S

Yazarlarımız Buluştu
20-21 Nisan 2019... Bugünün TEDÜ’sü, dünün ortaokulunun 
bahçesindeyiz. Avlunun ortasındaki modern salonda yazar-
larımızın imza günü etkinliğindeyiz.  Buluşmayı düzenleyen 
Faruk Gözübüyük’83 her yıl daha da büyümesi planlanan or-
ganizasyonla ilgili bilgi verdi: 
“Kolejli Yazarlar Okurlarıyla Buluşuyor etkinliği, Atayurt Yayıne-
vi olarak yaklaşık bir senedir üzerinde düşündüğümüz bir bu-
luşmaydı. Sonunda 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde, Ankara’da, 
TED Üniversitesi salonunda, TED Genel Başkanı Sayın Selçuk 
Pehlivanoğlu, Ankara Koleji Mezunlar Derneği Başkanı Sayın 
Yasemin Polat, TED Üniversitesi ve Ankara Kolejli çok kıymetli 
arkadaşlarımızın desteği ile gerçekleştirildi. Bu etkinliğe Anka-
ra Koleji’nden mezunu 26 yazarımız katıldı. "En genç yazarı-
mız Elif Sönmez ve en olgun yazarımız Orhan Tuncay'70" ın da 
olduğu etkinlikte yazarlarımız, okurlarıyla buluştu, sohbetler 
edildi, kitaplar imzalandı, geçmiş yad edildi, uzun zamandır 
göremediğimiz sıra arkadaşlarımızla buluşuldu. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyor, bir sonraki buluşmada görüşmek 
üzere diyoruz.”

Kaçık Prens Sahnede
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından ha-
zırlanan “Kaçık Prens Tiyatro” oyunu, 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü TED 
Ankara Koleji İncek Kampüsü İlkokul Amfi Binasında sahnelendi. 27 Ma-
yıs 2019 Pazartesi günü de Maltepe Yılmaz Güney Tiyatro Sahnesi'nde 
tekrar oynanan oyun seyircilerden tam not aldı. 
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KÜLTÜR-SANAT

Bilinmeyen yönleri ile Çağıl Bozbeyoğlu kimdir? 
Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
Bilinmeyen pek bir yönüm yok aslında, karakterini ve 
düşüncelerini gizlemekten hoşlanan bir insan değilim. 
Yaptığım işle karakterim arasında çelişen tek nokta, ger-
çek hayatta fazlasıyla realist bir kişiliğim. Ama söz konu-
su senaryo yazımı olduğunda işler tamamen değişiyor, 
çünkü insanların duygularına, düşüncelerine, isteklerine, 
özlemlerine hitap etmek zorundasınız ve bazen farklı 
duygu durumlarına girmek biraz zorlayabiliyor. Yaptığım 
işin doğasından dolayı okumayı çok seven bir insanım ve 
araştırma yapmaya bayılıyorum. Aslında işim beni mutlu 
eden hemen hemen her şeyi kapsıyor. Basit yaşamayı se-
viyorum, hiçbir zaman çok zengin olmak, çok ünlü olmak 
gibi bir derdim olmadı. En büyük isteğim, içinde yaşadı-
ğımız dünyaya az da olsa bir katkım olması. Bu yüzden 
elimden geldiğince iyi eserler ortaya çıkarmaya çalışıyor, 
olabildiğince fazla öğrenci yetiştirmeye çalışıyorum. Ken-
dimden bahsederken bile işimden bu kadar bahsediyor 
olmam herhalde ne kadar işkolik bir insan olduğumun da 
göstergesi sanırım. Yaptığınız işi benim kadar sevince o 
iş hayatınızın bir parçası değil, hayatınız oluyor ve size en 
büyük mutluluğu ortaya çıkardığınız eserler veriyor. 

Oyun, senaryo yazarlığı bambaşka bir dünya. Kur-
gulama ve kaleminizi elinize alma sürecinden bah-
seder misiniz?
Aslında bu süreç benim için iki yönlü işliyor. İlki sipariş 
üzerine gelen senaryolar, tiyatroların ya da grupların is-
tedikleri spesifik konular olabiliyor, bu noktada işin içine 
ciddi matematik giriyor, çünkü istenen konular o sırada 
sizin ruh halinize uygun olmayabiliyor, ama sonuç olarak 
bu işim ve yapmak zorundayım. İstenilen konuyu, bana 

verilen verileri, istenilen oyuncu sayısını yazıyor, konu ve 
karakterler konusunda beyin fırtınası yapmaya başlıyo-
rum. Evimde çok büyük bir beyaz tahtam var, açıkçası onu 
bu süreç için kullanıyorum. Bazı oyunlar için ciddi araştır-
ma yapmak gerekiyor, bu uykusuz geceler ve çok çalışma 
demek, çünkü genellikle yetiştirmeniz gereken bir süre 
oluyor. İkinci aşama ise, benim içimden gelenleri kaleme 
alma sürecim, eğer ciddi bir araştırma gerektirmiyorsa ve 
sadece hayal dünyamda olanları kâğıda dökmem gereki-
yorsa yazacağım konuyu enine boyuna irdeliyorum. 
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Yaptığınız İşi Sevince 
O İş Hayatınız Oluyor

Çağıl Bozbeyoğlu’99

Kalemi ile ışık tutarak, sayısız eseri sahneye taşıyan TED Ankara 
Koleji mezunu Çağıl Bozbeyoğlu’99 başarı dolu kariyerini, 

perdenin bilinmeyenlerini ve Kolej anılarını anlattı. 

Karakter analizi yapmak bizim işimizde çok önemli, maa-
lesef ülkemizde bu karakter analizi senaryoların çoğunda 
bir paragrafla geçiştiriliyor. Oysa bu hem oyuncu hem de 
yönetmen için vazgeçilmez bir şey. Yazacağım karakter-
leri derinlemesine yazıyorum, geçmişleri, düşünceleri, ai-
lesi, ne yaptıkları, hayalleri, bugünleri ve gelecekten bek-
lentileri ile. Kendi hayallerinizi yazmanız tabi işinizi daha 
da kolaylaştırıyor çünkü zaten tasarlama sürecini geride 
bırakmış oluyorsunuz. Her senaristin çalışma şekli farklı-
dır, beni günlerce hatta belki haftalarca bir şey yazarken 
görmeyebilirsiniz, aslında öyle değildir. Bütün yönleriyle 
senaryoyu aklımda tasarladıktan sonra yazmaya başla-
yan senaristlerdenim. Çoğu zaman bir film izlerken beni 
boşboş ekrana bakarken bulabilirsiniz ya da bir konuşma, 
muhabbet sırasında bir anda ortamdan koptuğumu gö-
rebilirsiniz, işte o anlar aslında benim aklımdaki senaryoyu 
yazdığım anlar oluyor. Aklımdaki senaryoyu yüzlerce kez 
düzenliyorum, bazen ürettiğim hikâyeden hoşlanmayıp 
komple yeni baştan başlayabiliyorum, haftalarca bilgisa-
yarımda oyunun dosyasını açıp tek kelime yazmıyorum, 
ta ki aklımda senaryo için evet budur, dediğim ana kadar. 
Ondan sonraki süreç ise çok basit. Yazmış olduğum her 
şeyi dosyaya döküyorum.

Yeni oyununuzla Türkiye turnesi sonrası bir de 
Avrupa turnesine çıktınız. Diğer ülkelerle kıyas-
landığında Türkiye’deki tiyatro izleyicilerini nasıl 
buluyorsunuz?
Türkiye’de sadık bir izleyici kitlesi var, ama maalesef bu kit-
le Avrupa ile kıyaslandığında gerçekten çok az. Avrupa’da 
binlerce kişiye kapalı gişe oynuyorsunuz ve Türkiye’de 
yaptığınız reklamın yarısını bile yapmanıza gerek kalmı-
yor. Ülkemizde maalesef sanata destek verdiğini söyleyip, 
evinde televizyon izlemeyi tercih eden kitle çok büyük. 
O nedenle tiyatro ülkemizde hak ettiği ilgiyi ve önemi 
görmüyor. Bu ilgisizlik sonucunda birçok tiyatro ülkemiz-
de perde kapatmak zorunda kalıyor. Bir de tabii bizimki 
gibi özel tiyatroların karşılaştığı bazı sorular ve suçlamalar 
da oluyor. Mesela, devlet tiyatrosu ile bizlerin bilet fiyat-
larının kıyaslanması. Devlet tiyatrosunda bir oyuna 14 TL 
verirken sizin oyununuza neden 35 ya da 50 TL vermek 
zorunda kalıyoruz diye soruyorlar. Bunun cevabı şu, bizim 
arkamızda devlet yok, biz hiçbir kostüm, hiçbir dekor, hiç-
bir teknik, oyuncu maaşı için devletten ödenek almıyoruz. 
Özel tiyatroların tüm kazançları seyirciden geliyor, ne ka-
dar kazanırsak ortaya koyduğumuz dekor, kostüm,  teknik 
ve oyun o kadar iyi oluyor. O nedenle seyircimizin özel 
tiyatrolara da destek vermelerini ve bu ülkede tiyatronun 

daha da fazla can çekişen bir hale gelmemesi için elle-
rinden geleni yapmalarını rica ediyorum.

İlham periniz desek? Size ilham veren şeyleri na-
sıl anlatırsınız?
Aslında ilham perim yok, öyle bir şey kullanmıyorum. 
İçimden gelen istekler var, ilgi alanlarım var. Derin tra-
jedi, trajedi, dram, suç ve gerilim türlerinde uzmanım, o 
nedenle bu konularda çok hızlı senaryo üretebiliyorum 
ve açıkçası bu uzmanlık alanlarında da ilham periniz ol-
sun istemiyorsunuz. 

Yazdığınız eserlerin sahnede ruha bürünmesi siz-
de nasıl bir hissiyat bırakıyor?
İşte bu tarif edilemez bir mutluluk, hayatta başka hiç-
bir şeyin size veremeyeceği bir haz. Her oyundan sonra, 
sahnede oyuncularımı izlerken, yazdığım ya da yönetti-
ğim senaryo ne ile ilgili olursa olsun inanılmaz bir mut-
luluk hissediyorum ve her oyunun sonunda o mutluluk 
alkışlarla beraber size gözyaşlarıyla dönüyor. Bu asla sı-
kılmayacağım bir duygu. Bir oyunum ister 100 kere ister 
1000 kere oynansın, her oynanışında ilk günkü hissiyatı 
taşıyorum. 
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sahnede oyuncularımı izlerken, yazdığım ya da yönetti-
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Karakterlerimin, hayallerimin vücut bulduğu anı hiçbir 
şeye değişmem.

Sizi en çok etkileyen senaryonuzdan ve oluşum 
hikâyenizden bahseder misiniz?
Beni farklı şekillerde etkileyen aslında çok sayıda senar-
yom var ama herhalde beni benden alan, ruhumu en 
derinlerine kadar sarsan ve araştırma süreci bir yılı aşkın 
olan senaryom War Sin (Savaş Günahları) bu listenin ba-
şında geliyor. Bu senaryonun araştırma süreci bile başlı 
başına bir senaryo olabilir, bugüne kadar olmuş belli başlı 
bütün büyük savaşları, bu savaşların yaşandığı ülkeleri tek 
tek araştırdım. Arşivlerinden binlerce belge talep ettim. 
Tabii bazı ülkelerden bu belgeleri temin etmeniz olduk-
ça zor oluyor, özellikle Japonya, Çin, Türkiye ve Rusya 
gibi ülkeler önünüze azımsanmayacak oranda bürokrasi 
çıkartıyor. Ülkemizdeki Osmanlı arşivine girmem 5 ayımı 
aldı, kısaca böyle söyleyeyim. Senaryomda sadece savaşın 
çirkin ve vahşi yüzü anlatılmıyor, asıl konu cephede savaş 
olurken sıradan insanların yaşadıkları nelerdi, karşılaştık-
ları zorluklar, açlık, tecavüzler, işkenceler. Evet, bize her 
zaman ekranlarda gösterilen korkunç bir gerçek var ama 
bu gerçeğin ardında yatanlarsa emin olun daha da kor-
kunç. Savaşmayı seçmemiş insanların sırf birilerinin hırsı, 

çıkarları, güç ve üstünlük sevdaları yüzünden maruz kal-
dıkları hayatlar, şehirlerin üstlerine düşen bombalardan, 
birbirlerini avlayan sniperlardan daha korkunç. Size çok 
küçük bir örnek vereyim. 2. Dünya Savaşı’nda bütün dün-
ya Almanya’dan yayılan vahşete ve soykırıma göz dikmişti, 
peki bu sırada Alman halkı neler yaşıyordu kimse bununla 
ilgilenmedi, çünkü bir sosyopatın hırsları o savaşın içinde 
yer almak istemeyen halkı gölgede bırakmıştı. 12 yaşında 
Alman kız çocuklarının tarlalarda haftalık yevmiye olarak 
1 adet patates ödemesi verilerek çalıştırıldığından kim-
senin haberi yok. Ya da 2. Dünya Savaşı sırasında atılan 
atom bombalarında Japonya’nın yaşadığı kıyımı hep ko-
nuşuyoruz, halbuki bu savaşta en büyük soykırımı Çinli-
lere karşı Japonların yaptığını hep gözden kaçırıyoruz. 
Açıkçası 2. Dünya Savaşı’nın Uzakdoğu boyutunu da ele 
alan bir senaryoya yakında başlayacağım. Kısacası, savaş 
denen kabusu bu kadar irdeleyerek incelediğinizde kökü-
nüze kadar sarsılıyorsunuz. Hayatta gördüğümüz, bildiği-
miz, sorun diye değerlendirdiğimiz hiçbir şeyin aslında bir 
önemi yok. O nedenle ne zaman bir şey canımı sıksa ya da 
bir şeye üzülsem aklıma hep yazdığım senaryo ve araştır-
malarım geliyor. Bu dünyada insanlar savaş gördü, benim 
böyle saçma şeylere üzülmeye hakkım yok diye içimden 
geçiriyorum. Evet bazı senaryolar, bazı araştırmalar haya-



49

KÜLTÜR-SANAT

Karakterlerimin, hayallerimin vücut bulduğu anı hiçbir 
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Alman kız çocuklarının tarlalarda haftalık yevmiye olarak 
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nuşuyoruz, halbuki bu savaşta en büyük soykırımı Çinli-
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Açıkçası 2. Dünya Savaşı’nın Uzakdoğu boyutunu da ele 
alan bir senaryoya yakında başlayacağım. Kısacası, savaş 
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miz, sorun diye değerlendirdiğimiz hiçbir şeyin aslında bir 
önemi yok. O nedenle ne zaman bir şey canımı sıksa ya da 
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geçiriyorum. Evet bazı senaryolar, bazı araştırmalar haya-

tınızı ve yaşama şeklinizi değiştiriyor. Beni ve anlayışımı 
kökten değiştiren senaryo buydu.

Aynı zamanda yönetmenlik de yapıyorsunuz… Bu 
konuda neler söylemek istersiniz? 
Yönetmenlik gerçekten çok büyük bir zevk, hele ki kendi 
yazdığınız bir oyunu yönetiyorsanız. Bugüne kadar kendi 
yazdığım oyunların bir kısmını yönetme şansım oldu ve 
bu sene yazmış olduğum ve prömiyeri Almanya’da yapıl-
mış olan "Yokluğum" isimli oyunum da buna dâhil. 
Yönetmenlik öyle bir şey ki, bir hayali, bir düşünceyi, o 
sahnede bütünlemek, varoluşuna önayak olmak, inanıl-
maz bir zevk. Tekniğinden, dekoruna, oyuncusundan se-
naryosuna her şeyin tek tek içinde yer alıyorsunuz. Oyu-
nun seyirci ile buluşacağı ana kadar o oyunu harmanlıyor, 
kurguluyor ve hayata geçiriyorsunuz. Muhteşem bir şey.

Kolej sıralarına dönelim desek! Bize o yılları nasıl 
anlatırsınız?
Ankara Koleji kendimi bilmeye ilk başladığım yer diyebili-
rim. Çok mutlu ve çok hüzünlü anlarım da geçti o sıralarda. 
İlk şiir dinletisine de o sıralarda seçilmiştim, ilk kompozis-
yonum da o sıralarda övgü almıştı, babamı da o sıralarda 
otururken kaybetmiştim. Açıkçası hayatımın başlangıç 
aşamasında yaşamam gereken bütün duyguları Kolej sı-
ralarında zaten yaşadım ben. Sevgiyi, övgüyü, arkadaşlı-
ğı, dersten kaytarmanın size verdiği adrenalini, çatışmayı, 
mutluluğu, yası ve dramı hep o sıralarda öğrendim. Hatta 
bugün yazar ve yönetmen olmamın sebebi ise Erol Şeran 
hocamın benim bir kompozisyonumu gözyaşları içinde 
okuması ve sonrasında beni yanına çağırarak, senin yap-
man gereken iş bu, bunu asla unutma demesiydi. Kısacası 
bugün izlediğim yol Ankara Koleji’nde çizilmişti.
Bugün hala süregelen 30 yıllık arkadaşlıklarım var. Bu-
günkü arkadaş gruplarım hala farklı dönemlerde okumuş 
kolejlilerden oluşuyor. Hatta hiç öğrencisi olma fırsatını 
yakalayamadığım Gülay Kıratlı hocam, bugün en yakın 
dostlarımdan bir tanesi. Kolejli olmak işte böyle bir şey. 
Yaş, dönem fark etmiyor. Sevgi, saygı ve sadakat baki ka-
lıyor. 

“Yönetmenlik 
gerçekten çok büyük 

bir zevk, hele ki kendi 
yazdığınız bir oyunu 

yönetiyorsanız."
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TED Ankara Koleji '92 Mezunları, Cenk Özalp'92 'nin İstan-
bul'da yer alan mekânı Firuze IKSV'de buluştu. Bir araya ge-
len eski arkadaşlar, geçmiş yılları anarak hatıralarını tazeledi.

'92 Mezunları 
Buluştu

Eski Mezunlar Kolej-IN'de hasret giderdi. '64 Dönemi me-
zunlarımızdan Bülent Akhun, '65 dönemi mezunlarımızdan 
Gülgün Türel, Ersan Gökmen, Fehim Mithat Diri, Tahsin Ko-
nur, Azmi Güngör, Bahattin Ayhan, Çetin Fıratlı ve '66 dö-
nemi mezunlarımızdan Doğu Abuşkan'dan oluşan grupta 
eski günler anıldı.

Yeniden Bir Arada
'66 Mezunları 
Nostalji Yaşadı
'66 mezunlarının Mart ayı yemeği Kolej-IN'de gerçek-
leşti. '66 mezunları Dönem Elçisi Baran Asena'nın da 
bulunduğu yemekte eski günler anıldı. Bol bol fotoğraf 
çektirerek anılarına anı ekleyen mezunlar yeniden bu-
luşma sözü ile ayrıldı. 

'88 Mezunları Hasret Giderdi
TED Ankara Koleji '88 
Mezunları geçtiğimiz 
günlerde Ankara ve 
İstanbul'da gerçekleş-
tirdikleri buluşmalar ile 
hasret giderdi. Bir araya 
gelen eski arkadaşlar, 
geçmiş yılları anarak 
hatıralarını tazeledi.

BİZDEN HABERLER



51

TED Ankara Koleji '92 Mezunları, Cenk Özalp'92 'nin İstan-
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Buluştu
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Gülgün Türel, Ersan Gökmen, Fehim Mithat Diri, Tahsin Ko-
nur, Azmi Güngör, Bahattin Ayhan, Çetin Fıratlı ve '66 dö-
nemi mezunlarımızdan Doğu Abuşkan'dan oluşan grupta 
eski günler anıldı.

Yeniden Bir Arada
'66 Mezunları 
Nostalji Yaşadı
'66 mezunlarının Mart ayı yemeği Kolej-IN'de gerçek-
leşti. '66 mezunları Dönem Elçisi Baran Asena'nın da 
bulunduğu yemekte eski günler anıldı. Bol bol fotoğraf 
çektirerek anılarına anı ekleyen mezunlar yeniden bu-
luşma sözü ile ayrıldı. 
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günlerde Ankara ve 
İstanbul'da gerçekleş-
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gelen eski arkadaşlar, 
geçmiş yılları anarak 
hatıralarını tazeledi.

BİZDEN HABERLER
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KİTAP AYRACI

Ayfer Niğdelioğlu'81

Mutlu olmak istiyorsan geçmişi unut, geleceği düşünme 
ve anı yaşa

A'mak-ı Hayal, Filibeli Ahmed Hilmi

“Başka bir şekilde düşünmeye zorlayın kendinizi, yan-
lış ya da aptalca olduğunu bilseniz bile. Bir şey okur-
ken yalnızca yazarın ne düşündüğüne kafa yormayın, 
durup siz ne düşünüyorsunuz ona da kafa yorun. Ken-
di sesinizi bulmaya uğraşmalısınız çocuklar ve hareke-

te geçmek için ne kadar beklerseniz onu bulma şansı-
nız o kadar azalır. Thoreau der ki, "Çoğu insan hayatını 
sessiz bir çaresizlik içinde yaşar." Bunu kabullenmek 
niye? Risk alıp yeni yerlerde gezinin…” diyen efsane 
öğretmen Keating’i.  

“Günden Kalanlar” 2017 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi 
Kazuo Ishiguro’nun bence en dikkat çekici eseridir.

Ne anlatıyor derseniz; görünürde hayatını görevine ada-
mış bir baş uşak olan Stevens’ın hikâyesi. Kimine göre de 2. 
Dünya Savaşı arifesinde Avrupa aristokrasisini ve diploma-
sisini anlatıyor. Bir başka bakışla da heba edilmiş bir aşkı… 

Bana kalırsa; Kabulleniş ve yaşanamayanların anlatıldığı bir 
kitap Günden Kalanlar. Bir özet yaparsam: Keşke! 

Romanın tadı bana "Tatar Çölü" nü çağrıştırdı. Dino Buzza-
ti’nin bu kült romanı, kısa bir görev için gittiği sınırdaki ka-
leden bir türlü dönemeyen, oradaki hayatın sıradanlığında 
yitip giden Teğmen Drogo'yu anlatır.

Askeri birliktekilerin kaleden çölün uzaklarına baktıklarında 
ancak dürbünle görebildikleri ya da göremeyip benzettik-
leri, hareket ediyor olmasını hayal ettikleri bir düşman var. 
Bu hem Drogo’nun beklediği düşman, hem de onu kaleye 
bir bakıma hapseden bir metafor. 
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KİTAP AYRACI

Ayfer Niğdelioğlu'81

Mutlu olmak istiyorsan geçmişi unut, geleceği düşünme 
ve anı yaşa

A'mak-ı Hayal, Filibeli Ahmed Hilmi

“Başka bir şekilde düşünmeye zorlayın kendinizi, yan-
lış ya da aptalca olduğunu bilseniz bile. Bir şey okur-
ken yalnızca yazarın ne düşündüğüne kafa yormayın, 
durup siz ne düşünüyorsunuz ona da kafa yorun. Ken-
di sesinizi bulmaya uğraşmalısınız çocuklar ve hareke-

te geçmek için ne kadar beklerseniz onu bulma şansı-
nız o kadar azalır. Thoreau der ki, "Çoğu insan hayatını 
sessiz bir çaresizlik içinde yaşar." Bunu kabullenmek 
niye? Risk alıp yeni yerlerde gezinin…” diyen efsane 
öğretmen Keating’i.  

“Günden Kalanlar” 2017 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi 
Kazuo Ishiguro’nun bence en dikkat çekici eseridir.

Ne anlatıyor derseniz; görünürde hayatını görevine ada-
mış bir baş uşak olan Stevens’ın hikâyesi. Kimine göre de 2. 
Dünya Savaşı arifesinde Avrupa aristokrasisini ve diploma-
sisini anlatıyor. Bir başka bakışla da heba edilmiş bir aşkı… 

Bana kalırsa; Kabulleniş ve yaşanamayanların anlatıldığı bir 
kitap Günden Kalanlar. Bir özet yaparsam: Keşke! 

Romanın tadı bana "Tatar Çölü" nü çağrıştırdı. Dino Buzza-
ti’nin bu kült romanı, kısa bir görev için gittiği sınırdaki ka-
leden bir türlü dönemeyen, oradaki hayatın sıradanlığında 
yitip giden Teğmen Drogo'yu anlatır.

Askeri birliktekilerin kaleden çölün uzaklarına baktıklarında 
ancak dürbünle görebildikleri ya da göremeyip benzettik-
leri, hareket ediyor olmasını hayal ettikleri bir düşman var. 
Bu hem Drogo’nun beklediği düşman, hem de onu kaleye 
bir bakıma hapseden bir metafor. 

“Önünde öyle çok zaman vardı ki! Tek bir yıl bile ona bit-
mez tükenmezmiş gibi geliyordu oysa güzel yıllar henüz 
başlamaktaydı; yıllar sonu gözükmeyen sınırsız bir diziye, 
insanın uğruna biraz sıkılmayı göze alabileceği halen hiç 
el değmemiş ve görkemli bir hazineye benziyordu.” 

Bu romanları okuyunca, yaşamanın başka yolları da olma-
lı diye düşünüyor insan. Öyleyse Carpe Diem! 

Ölü Ozanlar Derneği’ni hatırladınız mı?

Amannn kim okuyacak onca sayfayı derseniz her üç ro-
manın da filmi var. Ama filmleri indirmeye başlamadan 
önce bir kitaptan daha söz edeyim: Fahrenheit  451  

Distopik bir roman. İtfaiye teşkilatının amacının tamamen 
değiştiği bir dönemi konu alıyor. Bu dönemde itfaiyeci-
ler kitapları yakıp yok etmekle görevliler. Kitap okumak, 
kitap bulundurmak kesinlikle yasak ve bir ihbarla itfaiye 
kapınıza geliyor, kitaplarınızla birlikte evinizi de yakıyor. 
Romanın adı ise kağıdın 451 fahrenheit’ta yanmasından 
geliyor.Genel algı, bu romanın Ray Bradbury’nin okuma 
alışkanlığını olmayan/yitiren  toplumlara getirdiği bir tür 
eleştiri niteliğinde olduğu. 
Ray Bradbury, verdiği bir röportajda “Romanım hep yan-
lış yorumlandı. Fahrenheit 451 ne sansür, ne de otoriter 

devlet üzerineydi. Romanımı o sıralar Amerika’yı kasıp ka-
vuran Mc Charty soruşturmalarına bir karşı çıkış saymak 
da doğru olmaz. Aslında televizyonun okumaya, özellikle 
de edebiyata ilgiyi nasıl yok ettiğini anlatıyordu” demiş. 
Şunları da eklemiş: “Bu bakımdan romanımda suçlu san-
dalyesinde oturan devlet değil, bizzat halkın kendisidir.” 

Şimdi sanmayın ki Bradbury televizyonu yadsımış, evine 
bile sokmamış. Geçimini çokça televizyondan sağlamış, 
öyküleri sürekli televizyon dizilerine dönüşmüş. Hatta 
“Out There” ve “Bradbury Theatre” gibi iki büyük ekran 
şovuna imza atmış. Üstelik L.A. Weekly editörüne evinin 
oturma odasında bu açıklamayı yaparken duvarındaki 
dev ekranı kapatmayı gerekli görmemiş. Fox News’un ha-
berleri söyleşi boyunca ekrandan akmış durmuş! 
Bradbury 2012 yılında hayata veda etti. Televizyon bir 
yana, Pandora’nın dijital kutusunun açılışına da tanık 
oldu. 

İnsanoğlu bilgiyi istiyor. Ama Dünya giderek daha hız-
lı döndüğünden midir nedir, en hızlı şekliyle istiyor! Bu 
da… Eyvah! Bu yazı buradan yabancılaşmaya doğru gi-
der. 

Kısa keseyim o vakit; Fahrenheigt 451’i de okuyun mutla-
ka. Hiç zamanım yok diyorsanız, onun da filmi var. 

Günden Kalanlar Ya da Carpe Diem

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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SOSYAL SORUMLULUK

Bin Turna Bir Umut
“Bin Turna Bir Umut Projesi”, Türk Eğitim Derneği’nin Tam Eğitim Bursuyla 

üniversite eğitimlerine devam eden öğrencilerin düzenlediği 
sosyal sorumluluk projelerinden biri. 

25 Nisan 2019’da gençlerimiz, katladıkları her kağıt-
la kocaman ailelerine birini daha katmak için bağış 
toplayarak “10.000 Genç  Meş ale Daha Aydınlık Tü rki-
ye” hedefine bir adım daha yaklaştı.

Projeye ilham kaynağı olan Sadako Sasaki, Hiroşi-
ma'ya atom bombası atıldığında 2 yaşındaydı. Daha 
sonra atom bombası hastalığı olarak bilinen lösemi-
ye yakalandı.  Hastanede ziyaretine gelen bir arka-
daşı eski bir inanışa göre kağıttan bin turna kuşu kat-
larsa dileğinin gerçekleşeceğini söyledi. İyileşmek 
isteyen Sadako heyecanla turna katlamaya başladı. 
Ne yazık ki 644 turna katlayabildi Sadako. Onun ek-
sik kalan turnalarını arkadaşları tamamladı. 

Bugün Origami turnaları uluslararası barış hareketi-
nin ve atom savaşına karşı direnişin simgesidir. 

Bu kadim inanıştan ve Sadako’dan esinlenen Tam 
Eğitim Burslu gençlerimiz bir çocuğun eğitimine 
umut olmak için turnalar katladı. Gençlerimiz, bir 
günde bin turnaya ulaştılar, hatta üstüne çıktılar.  

81’liler İş Başında 
TED Ankara Koleji'81 dönemi mezunları olarak "Orda bir köy var uzakta, gitmesek 
de görmesek de o köy bizim köyümüzdür" dedik ve Şırnak ili, İdil ilçesinde yer alan 

Pınarbaşı İlköğretim Okulu'nu kardeş okul seçtik.

Üniversitelerde sosyal yardım kulüpleri olan ihtiyacharita-
sı.org’dan iki genç öğretmenimizle iletişime geçtik, iki yüz 
öğrencinin kışlık botunun, paltosunun olmadığını öğren-
dik. Bu konuyu dönem arkadaşlarımla paylaştığımda bir fon 
oluşturmaya karar verdik. Gonca Güzeloğlu’nun önerisiyle 
atkı ve bere örüldü. Eldiven-çorap, bot, paltolar da top-
tan alınıp kargomuz yola çıktı. Öğretmenimizin paylaştığı 
fotoğraflarda öğrencilerimizin sevincini görünce bundan 
sonra ulaşabildiğimiz tüm çocuklarımıza yardım edelim 
dedik. İki okulumuz vardı; biri Şırnak’ın İdil İlçesinde bir il-
köğretim okulu diğeri de Mardin’in Cizre ilçesinde bir en-
gelliler okulu. Dağ köyü okulumuzun çocuklarının bahçede 
oynayacakları bir alanları yoktu. Voleybol sahası ve futbol 
sahası yapılmasına destek olduk. Öğrencilerimizin eksik 
okul malzemelerini aldık gönderdik.Dağ köyü okulumuzun 
kütüphanesi ve okuma odalarının olmadığını öğrendiği-
mizde mühendis arkadaşımız Vuslat Özkaramete çizimini 
yaparak kütüphane dolapları, rafları, okuma masaları ile bir 
oda tasarladı. Prof. Dr. Ayşen Topalkara bu kütüphane ve 
odanın oluşturulması için tüm çalışmaları yaptı. Milli Eğitim 
Müdürü tarafından yapılan açılışın video canlı yayını mutlu-
lukla izledik. Diğer okulumuz engelli çocuklarımızın eğitim 
aldığı okul. Orada da 220 öğrencimiz var. Geçen yıl bay-
ramlık kıyafetlerini hediye ettik. Bize bayram kıyafetleri ile 
fotoğraflarını gönderdiklerinde kızımız 6 yaşındaki Esmanur 
ile tanıştık.  Doğumsal kalp hastalığı, tavşan dudak ve ya-
rık damak tanıları konulan Esmanur, Hacettepe’nin değerli 
doktorları sayesinde sağlığına kavuştu. Kalp Damar Cerra-
hı Prof. Dr. Metin Demircin ve Plastik Cerrah Prof. Dr. Figen 
Özgür Bülbül’e ve dönem arkadaşımız Deniz Özme’ye ve 
bize bu olanağı sağlayan annesi Prof. Dr. Şencan Özme’ye 
ne kadar teşekkür etsek azdır.  Ameliyatlar öncesi 3 yaşın-
da çocuk boyu ve kilosuna sahip olan Esmanur yaşıtlarına 
yetişme yolunda hızla ilerliyor. Dağ köyündeki öğretmeni-
miz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında bir 
Uçurtma Şenliği yapmak istediklerini bize haber verince, 
Derneğimiz elindeki uçurtmaları okulumuza gönderdi. Biz 
de 81’liler olarak destek olduk.Biz 81 mezunları, ülkemizdeki 
her çocuğun fırsat eşitliğini hak ettiğine inanıyoruz ve var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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81’liler İş Başında 
TED Ankara Koleji'81 dönemi mezunları olarak "Orda bir köy var uzakta, gitmesek 
de görmesek de o köy bizim köyümüzdür" dedik ve Şırnak ili, İdil ilçesinde yer alan 
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mizde mühendis arkadaşımız Vuslat Özkaramete çizimini 
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oda tasarladı. Prof. Dr. Ayşen Topalkara bu kütüphane ve 
odanın oluşturulması için tüm çalışmaları yaptı. Milli Eğitim 
Müdürü tarafından yapılan açılışın video canlı yayını mutlu-
lukla izledik. Diğer okulumuz engelli çocuklarımızın eğitim 
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fotoğraflarını gönderdiklerinde kızımız 6 yaşındaki Esmanur 
ile tanıştık.  Doğumsal kalp hastalığı, tavşan dudak ve ya-
rık damak tanıları konulan Esmanur, Hacettepe’nin değerli 
doktorları sayesinde sağlığına kavuştu. Kalp Damar Cerra-
hı Prof. Dr. Metin Demircin ve Plastik Cerrah Prof. Dr. Figen 
Özgür Bülbül’e ve dönem arkadaşımız Deniz Özme’ye ve 
bize bu olanağı sağlayan annesi Prof. Dr. Şencan Özme’ye 
ne kadar teşekkür etsek azdır.  Ameliyatlar öncesi 3 yaşın-
da çocuk boyu ve kilosuna sahip olan Esmanur yaşıtlarına 
yetişme yolunda hızla ilerliyor. Dağ köyündeki öğretmeni-
miz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında bir 
Uçurtma Şenliği yapmak istediklerini bize haber verince, 
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her çocuğun fırsat eşitliğini hak ettiğine inanıyoruz ve var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
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BİZDEN HABERLER

Gönüllerde Yaşatılan Bir Hayat;
İrfan Durukan’73
TED Ankara Koleji’73 Mezunları, fotoğraf çekimi esnasında geçirdiği kaza sebebiyle hayatını kaybeden İrfan Durukan’73 
adına fotoğraf sergisi düzenledi, geliri Türk Eğitim Derneği Burs Fonuna aktarıldı. 

Belli aralıklarla buluşarak Can Özgün’73 önderliğinde fotoğraf çekimleri yapan 73 mezunları, Ankara Kalesi surlarında 
fotoğraf çekerken hayatını kaybeden sevgili dönem arkadaşları İrfan Durukan’73 anısına yıllardır beraber çektikleri fotoğ-
ra� arı “Fotosunum” ismiyle TEDÜ’de sergilediler. Sergi gelirini Türk Eğitim Derneği (TED)’ne bağışlayarak bir meşalenin 
daha yanmasını sağladılar.

İrfan Durukan'73
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51. Yıl Coşkusu Yaşandı
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği tarafından düzenlenen 
Geleneksel Mezunlar Balosu büyük bir coşku ile gerçekleşti.

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, 25 Mayıs Cumartesi 
günü mezuniyet yılı 4 ve 9 ile biten mezunları bir araya getirdi. 
Derneğimizin 51. Yılını kutladığımız bu seneki balomuz; Derneğimiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Polat’73 ın konuşmasıyla başladı. 
Konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yapan Polat “Derneğimizin 

51. Yılında burada olmak ve Kolejli olmak gurur verici” dedi. Yaklaşık 
838 mezunun katıldığı baloya “Ankara Modern” orkestrası da 
müzikleri ile eşlik etti. Bir arada yemek yemenin tadını çıkaran 
mezunlar, dans ederek 51. Yılı büyük bir coşkuyla kutladı. Baloda 
mezuniyetinin 75. yılını kutlayan Kemal Özoran’44 Dernek Başkanı 
Yasemin Polat’73 tarafından plaket takdim edildi. Gece, en genç 
mezunlarımız Atahan Erdağ’04, Turhan Seçilmiş’04 ile en yaşlı 
mezunumuz  Kemal Özoran’44 ın pasta kesimiyle son buldu. 

BİZDEN HABERLER

‘89 Mezunları

Mezunlar balomuz, en genç ve en eski mezunlarımızın
 pasta kesimiyle son buldu. 
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Gökçe Koparal ‘09, Eda Süzen ‘09

Şeref Topkaya’84, Sibel Oğuzutku’89, Umar Necdet Akdaş’91, Yasemin Polat’73, Ali Bener’95, 
Gizem Öztan Gökçe’09, Serhat İpek’92, Burak Erdör’88

Müge’89, Murat’88, Ceren ’16, İge’60, Mustafa Acar ’54, Melek, Gülay Aytan ’84, Celal’84 Cündoğlu

Önder Bülbüloğlu ‘79 Işık Batuhan Çakmak ‘09, Deniz Türküm Atikcan ‘09
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BİZDEN HABERLER

Ahmet İsfandiyar ‘74 Ayşe Kaplan Ali Mümtaz Dalbay’69, Deniz Coşkunsu ‘70

Tuğçe ‘94-Kemal İnal ‘94 Öykü Yalçın Özer ‘94 Ahmet Çavuşoğlu ‘64
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Metehan Hızıroğlu ‘09, Ceyda Ulaşan Haşmet Kasapoğlu ‘79 Tuğba-Ceyhun Alver ‘99

Nuh Acar ‘69Ayça Tüzmen ‘89Ayhan Seçilmiş ‘84, Turhan Seçilmiş ‘14

Evren Hazal Gürsoy’09, Burçin Akış’09, Beliz Vuslateri’09 Atayla Varlık ‘84 Zeynep Yaratan ‘84 

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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BİZDEN HABERLER

Saniye Nilüfer Şengöz ‘69

Damla Taşkın ‘89 Pınar Alkoç ‘94, Hacer Yetiş ‘94

Selçuk Börekçi ‘89 Zeynep Arzu Çelik ‘84

Vahap Göksu ‘84Tuğra Yazar ‘84 
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BİZDEN HABERLER

Saniye Nilüfer Şengöz ‘69

Damla Taşkın ‘89 Pınar Alkoç ‘94, Hacer Yetiş ‘94

Selçuk Börekçi ‘89 Zeynep Arzu Çelik ‘84

Vahap Göksu ‘84Tuğra Yazar ‘84 

Lale Burkutoğlu ‘84

Güler Alisbah Berkin ‘49 

Çiğdem Taşkın’89, Ayşe Ferliel‘89

Umur ‘89, Esra Serdar ‘90, Pamir ‘84 Aydınoğlu

Melda Göknel ‘89 Ender Başaran ‘77
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Öncelikle kendinizi kısaca okurlarımıza tanıtır 
mısınız?
Sinem: Merhabalar, ben Sinem Savaşer. 27 yaşındayım. 
Doğma büyüme Ankaralıyım, ilköğretim ve lise eğitimimi 
TED Ankara Koleji’nde tamamladım ve 2010 yılında Kolej’den 
mezun oldum. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nde lisans ve yüksek lisans yaptım 
ve 2017’de oradan mezun oldum. Şimdi ise Toronto’da 
Operasyon Yönetimi üzerine doktora eğitimime devam 
ediyorum.
Ömer: Merhaba, ben Ömer Burak Kınay. 26 yaşındayım 
ve ben de Ankara’da doğdum, büyüdüm. 2007 yılında 
TED Ankara Koleji’nden mezun oldum ve lise eğitimime 
Ümitköy Anadolu Lisesi’nde devam ettim. Sinem gibi ben 
de Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde 
lisans ve yüksek lisansımı tamamladıktan sonra, Waterloo’da 
Yönetim Bilimleri bölümünde doktora yapmaya başladım.

Ne zamandır Kanada’da yaşıyorsunuz, taşınma 
fikrinin ortaya çıkışından, esas motivasyonunuzdan 
bahsedebilir misiniz?
Ömer: Biz Kanada’ya taşınma kararını vereli 3 sene oldu 
ve buradaki 2. senemizi doldurmak üzereyiz. Yüksek 
lisansımızın son zamanlarında doktora yapmak istediğimize 
karar verdik. Yurtdışındaki doktora olanaklarını araştırırken, 
Kanada’daki yaşam şartlarının bizim beklentilerimizle en çok 
uyuşan ülkelerden birisi olduğunu fark ettik. Aynı zamanda 
yurtdışına da birlikte çıkmak istediğimizden Kanada’da 
birbirine yakın üniversiteleri araştırmaya başladık.
Sinem: Bu süreçte oldukça şanslıydık, ben University of 
Toronto’da, Ömer ise University of Waterloo’da doktora 
pozisyonlarına kabul aldık ve kendimizi 2017 yılının Eylül 
ayında burada bulduk. 

Biraz da şu anda neler üstünde çalıştığınızdan 
bahseder misiniz, Kanada’da olmanızın kariyer 
anlamında ne gibi faydaları var?
Ömer: Ben elektrikli araçların şarj istasyonlarının 
konumlarının belirlenmesi problemi üzerinde çalışıyorum. 
Kanada hem elektrikli araçlar konusunda teşvik sağlayan, 
hem de bu araçların kullanımının oldukça yaygın olduğu 
sayılı ülkelerden birisi. Çalıştığım konunun burada güncel bir 

konu olması, aynı zamanda danışman hocalarımın uzmanlık 
alanlarının da bu problemle paralel olması sebebiyle 
Kanada’da doktora yapmamın ilerideki kariyer olanaklarım 
açısından faydalı olacağını düşünüyorum.

Sinem: Ben de iki farklı paralel proje üzerinde çalışıyorum 
ve birisinde uluslararası bir telekomünikasyon şirketiyle, 
diğerinde ise Kanada’nın en büyük perakende şirketiyle 
işbirliği yapmaktayım. Buradaki danışman hocalarımın bu 
şirketlerle olan ilişkileri sayesinde, gerçek hayat problemleri 
üzerinde çalışabiliyor ve araştırma yapabiliyorum. Burada 
edindiğim deneyimlerin ben de kariyerim açısından çok 
faydalı olacağına inanıyorum.

“Ankara’dan Kanada’ya Uzanan
Başarı Yolculuğu”

Sinem Savaşer’10 ve Ömer Burak Kınay’07 Kanada’ya uzanan başarı yolculuklarını 
anlatıyor. TED Ankara Koleji’nde yaşanan dostluklarını yurt dışına da taşıdıklarını 

ve bu sayede samimi bir ortam elde edebildiklerini ifade eden  isimler ile Kanada’da 
yaşam, taşınmak ve kariyer üzerine konuştuk.

DIŞ HATLAR

Başak Erman’12
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Oraya taşındıktan sonra yaşam kalitenizde bir 
değişiklik oldu mu? Günlük hayatınızdaki ve sosyal 
yaşantınızdaki farklıları anlatabilir misiniz?
Ömer: Yaşam kalitem tabii ki arttı ve hayatı yaşayış 
biçimimde ciddi değişiklikler oldu diyebilirim. Daha önce 
hiç ayak basmadığım yeni bir ülkeye, tanıdığım kimsenin 
olmadığı bir şehre gelip neredeyse sıfırdan başlayarak 
burada hayatımı kurmaya başladım. Bu süreç bir yandan 
çok zevkliydi bir yandan da bazı zorlukları oldu. Yaşama 
uyum sağlayabilmek için en basitinden ülkemizden 
oldukça farklı olan şehir/otoyol trafiğine alışmak gibi 
birçok küçük süreçten geçtik. Bunun dışında yaşadığım 
değişikliklerden en kapsamlısı spor yaşantım ile ilgili 
diyebilirim. Türkiye’deyken de günlük hayatımda spora 
elimden geldiğinde vakit ayırmaya çalışıyordum, ama 
buraya geldikten sonra bulunduğum şehrin bisiklet ve 
triatlon kulupleriyle  tanıştım. Hem yaptığım aktivitelerden 
bu kulüpler sayesinde daha çok zevk almaya başladım, 
hem de benimle aynı zevklere sahip birçok insanla 
tanışma fırsatı yakaladım. Aynı zamanda Sinem’le birlikte 
2 sene içinde 2 tanesi yarı maraton olmak üzere 10’dan 
fazla koşu, yüzme ya da bisiklet yarışına katıldık. Bu tarz 
organizasyonların yaygınlığı sebebiyle keyi� i anılar da 
biriktiriyoruz.
Sinem: Benim burada en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi 

kendinizi daha değerli hissetmeniz. Örneğin alışverişe 
gittiğinizde kasadaki görevliler her zaman güleryüzlü ve 
zaman ayırıp ya ‘Nasılsınız?’ diye soruyorlar, ya da başka 
bir konudan sohbet ediyorlar. Bunun gibi birçok küçük şey 
sayesinde kendimi daha mutlu hissediyorum ve yaşam 
kalitemin arttığını düşünüyorum. Hayatımdaki bir başka 
değişiklik ise okula bisikletle gidip gelmeye başlamak oldu. 
Türkiye’de sadece yazlık yerde kısa mesafeler için bisiklet 
kullanabilirken, burada Toronto gibi kalabalık bir şehirde 
ulaşım aracı olarak bisiklet kullanabilmem benim için çok 
büyük bir değişiklik. Yolların çoğunda bisiklete özel şeritler 
olduğundan ve trafikteki araçların da bisikletlilere saygı 
duymasından dolayı çok rahat bir şekilde keyi� e ulaşımımı 
sağlayabiliyorum. 

Hayatına farklı bir ülkede devam etmek isteyen 
çoğu kişinin kafasında sosyal ortamın nasıl 
olacağına dair tedirginlik oluyor, siz bununla ilgili 
sıkıntı çektiniz mi? Çevrenizde cana yakın insanlar 
var mı?
Sinem: Öncelikle Kanada’nın nüfusunun önemli bir 
yüzdesini göçmenler oluşturuyor. Bizim çevremizde ve 
özellikle üniversite ortamında bu durum çok daha belirgin. 
Hatta öyle ki, Kanadalılar azınlık kalıyor. Dolayısıyla biz de 
kendimizi ülkede yabancı ya da azınlık gibi hissetmiyoruz. 

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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DIŞ HATLAR

Bunun yanı sıra Kanadalılar genel olarak çok kibar ve 
hoşgörülü insanlar ve bu da sosyal ortamlara adapte 
olmayı çok kolaylaştırıyor.
Ömer: Burada yeni insanlarla tanışmak, ya da ortak ilgi 
alanlarınızın olduğu insanlar bulmak oldukça kolay. Bu 
durumun birçok kültürden farklı farklı insanlarla tanışmak 
için de çok güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. O 
nedenle sosyal ortama alışmakla ilgili ikimiz de pek sıkıntı 
çekmedik. Bizce burada olmanın en zor yanı ailemizden 
ve sevdiklerimizden uzak olmak. Özlem zamanla 
katlanılabilir seviyelere gelse de maalesef asla tam olarak 
kaybolmuyor.

Kanada ile ilgili en çok korkutan şeylerden bir 
tanesi de soğuk. Siz iklime alışmakta zorlandınız 
mı?
Sinem: Açıkçası bizim bulunduğumuz yer Kanada’nın 
doğu yakasının nispeten sıcak bölgelerinden birisi. İkimiz 
de Ankara’dayken soğuğu pek seven insanlar değildik ve 
biz de gelmeden önce meşhur Kanada soğuğu hakkında 
çok şey duymuştuk. Ancak bizce burası abartıldığı kadar 
soğuk bir bölge değil. Kış boyunca toplamda 15-20 gün 
civarı gerçekten çok soğuk oluyor, -30ları, hatta daha 
ilerilerini de gördük. Ama kışın ortalama sıcaklığının 0 
ile -10 arasında olduğunu söyleyebiliriz. Asıl sorun, kışın 
soğukluğundan ziyade uzunluğu. Ankara’da kış 2-3 
ay sürerken, burada karlı ve genel kış havası 5 ay kadar 
sürebiliyor. 
Ömer: Ama bunlar insanın gözünü gerçekten 
korkutmamalı, çünkü doğru kıyafet seçimiyle 
soğuktan hiç etkilenmeden günlük hayatınıza devam 

edebiliyorsunuz. Bunun en büyük örneği, ben kar ve 
soğuktan hiç etkilenmeden her gün okula bisikletle 
gidip geldim, tabi siz otobüsü de tercih edebilirsiniz. Bu 
kadar soğuktan bahsetmişken, muhteşem yaz dönemini 
de anmadan geçmek istemedik. Temmuz ve Ağustos 
ayları oldukça sıcak oluyor, yüksek nem oranıyla beraber 
rahatsızlık verici seviyelere bile ulaşabiliyor. Ama bunun 
yanında Haziran ve Eylül ayları bizce Kanada’da doğanın 
tadını çıkarmak ve ülkeyi gezmek için en güzel zamanlar.

Röportajımızı Kolej’le bitirelim, yaşamınızda 
Kolejli olmanın katkılarını fark ettiğiniz anlar oldu 
mu? 
Ömer: İkimiz de yabancı dilimizin temellerini TED 
Ankara Koleji’nde aldık. Gerek günlük yaşamımızda gerek 
akademik hayatımızda bu temelin sağlam olmasının 
faydalarını çok açık bir şekilde görüyoruz. Yazdığımız 
makalelerde ve yaptığımız sunumlarda hem kendimizi 
kolaylıkla ifade edebiliyoruz hem de Kolejli olmanın 
verdiği özgüvenle hareket edebiliyoruz.
Sinem: İngilizce’ye ek olarak, Kolejlilerin gerçekten her 
yerde olduğunu gördük. Kanada’da ve Amerika’da TED 
mezunu ve aktif olarak görüştüğümüz birçok arkadaşımız 
var. Kolej sayesinde burada bile güzel ve samimi bir sosyal 
ortam elde edebiliyoruz. 

Bu keyi� i röportaj için çok teşekkür ederiz, 
eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Biz teşekkür ederiz, bizim için de çok keyi� i oldu. 
Sayenizde Kolej havasını tekrar yaşamış olduk. 
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Mezunlarımız, Geleneksel 
Kuru Fasulye Günü’nde Buluştu

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Geleneksel Kuru Fasulye 
Günü her sene olduğu gibi bu yıl da,  büyük bir coşkuyla 
gerçekleşti. TED Ankara Koleji Mezunları Derneği, “Geleneksel 
Kuru Fasulye Günü” nün 50. yılı için özel bir etkinlik düzenledi. 
İncek’te bulunan Dernek’in sosyal tesisi Kolej-IN’de düzenlenen 

“Geleneksel Kuru Fasulye Günü” TED Ankara Koleji mezunlarının 
bir araya gelmesiyle kutlandı. Erken saatlerde başlayan ve çeşitli 
stantların açıldığı etkinlik, Coverangers konseri ile devam etti. 
Akşam saatlerine kadar sahnede kalan grup, katılımcılara keyi� i ve 
müzik dolu anlar yaşattı. 

BİZDEN HABERLER

Erol İlke Önder ‘95, Tolga Polat ‘95, 
Salih Yonar ‘95, Burak Ünal‘95
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Dilek Çubukcu ‘84, Buket Barlas ‘84, Çiğdem Reyhan ‘84, 
Nilgün Arıksoy ‘84, Erdem Arıksoy ‘88 İdil-Tolga Ülkealan ‘93

Murat Karahan’95 Ali Murteza Tınay ‘69
Saadet Bülbüloğlu‘86, 
Selin Kaya (Öğrenci)

Nuriz Eralp  ‘69
Çiçek Tançgil’69, Esin Tümer’71, Yasemin Polat’73, İlknur Tunca ‘61, 
Armağan Başar,Ayla Güler
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BİZDEN HABERLER

Batuhan Eser ‘00 Ali Şevki Olgaç ‘69 Deniz Atakent ‘86, Bora Akduman

Derya Tanık Tınay ‘76İpek Güney ‘00Hazer Amani’94
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Okyay Bağdat ‘70 Serçin Akgün ‘11

Mine Sak Öztunalı‘79 İsmail Erkin Sezer ‘75 Oya Kahramanoğulları, Gülay Sargon’82  

Akın, Ağahan (Öğrenci), Nesrin Kılavuz Ayda Aytuğ ‘91 Nezihe Ocak ‘73

İpek Kırca ‘84, Atayla Varlık ‘84, Elif Varlık (Öğrenci), 
Zeynep Arzu Çelik ‘84
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BİZDEN HABERLER

Elçin Koralp’79, Havva Sönmez Telci’79, 
Azra Sütlaş ‘79

Uğur Melen ‘69 Elif Özmenek Çarmıklı’92

Tolga Oktay ‘92İlkim Özkök’12, Buket Ayrancıoğlu ‘12

‘95 Mezunları

Eda Serdaroğlu Daş’90, 
Güllü Güley Serdaroğlu’64

Re� k ‘69, Aynur‘72 Topsever 
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GURME

Ve insanoğlu 
tatlıyı keşfetti…

İnsanlığın tatlı ile tanışması bal ile başlamıştır M.Ö 4. yüzyılda, 
Aristo, “Bal, en çok da yıldızlar gökte yükseldiği sırada, havadan 

yoğunlaşarak dökülür” demiş. Bundan çok daha önce ise, Mısır’da, 
balın Tanrı Ra’nın gözyaşları olduğuna inanılırmış. 

Gel zaman git zaman, gün gelmiş şekere üç beyaz zehirden biri 
demişler. Arkadaş toplantısında pro� terolü reddeden kadının 

iradesine arkadaşları gıpta etmişler.  Oysaki pasta, parti demektir, 
doğum günü demektir, düğün demektir. 

Mutlu anların tanığıdır pasta. 

Begüm Salırlı '84
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Begüm Salırlı '84

Bugün size pek suçluluk duygusu yaratmayacak bir tarif ve-
receğim. Hem de unsuz, şekersiz... 

Unsuz Şekersiz Muzlu Kek (Banana Bread)
Malzemeler
-2 olgun muz (orta boy yerli)(çatalla ezilecek)
-2 yumurta
-9 hurmadan hurma püresi *
-1/2 su bardağı dut kurusu unu **
-1 tatlı kaşığı sıvı vanilya
-3 yemek kaşığı tahin
-1 su bardağı yulaf (rondoda un haline getirilecek)
-1/2 su bardağı badem unu
-1 avuç iri çekilmiş ceviz
-1 paket kabartma tozu
-1 çay kaşığı karbonat (biraz limon suyu ile kabartılarak ek-
lenecek)
-1 tatlı kaşığı tarçın
-Bir tutam tuz

*İri yumuşak hurmaları biraz sıcak suda bekleterek kabuk 
ve çekirdeklerini soyalım ve rondodan geçirip püre haline 
getirelim
**dut kurusunu rondoda iyice çekip un haline getiriyoruz.
Bardak ölçümüz 250 cc su bardağı.

Yapılışı
Fırınımızı önceden 180 dereceye ayarlıyoruz. 
Kek kalıbımızı yağlayarak hazırlıyoruz.
Yulaf, badem unu, tarçın, tuz, kabartma tozu ve karbonatı 
bir kapta karıştırıyoruz.
Yumurtaları mikserle 2-3 dakika çırpıyoruz. Hurma püresini 
ve vanilyayı ekleyerek 2 dakika daha çırpıyoruz. Muzu, ta-

hini ekliyoruz, kuru malzemeleri ekliyoruz ve karıştırıyoruz. 
En son cevizimizi ekleyerek karıştırıyoruz.
Yağladığımız kek kalıbına döküp spatula ile düzeltiyoruz.
180 derecelik fırında 40-45 dk.  Kürdan batırdığımızda temiz 
çıkana ve üstü iyice kızarana dek pişiriyoruz. 

Afiyet olsun.

sweetkitcken.blogspot.com 
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Güzel İnsan Süha Günel'84
Sevgisi, ilgisi ve bilgisi ile hayatımıza dokunan eşsiz insan Süha Günel'i dostlarından dinliyoruz.

Arda'13 ve Alara'16
Bu dergide daha önce hep yaptığı işlerle gündeme gelen babamızın 
aynı dergide böyle bir söyleşinin konusu olması bizim için tari�  
olmayan derecede üzücü. Ancak biz, hayatta belki de tek gerçeğin 
ölüm olduğunu, bu gerçeğin karşısında ve her türlü sıkıntıda güçlü 
durmayı ve hayatta şere� i anılmanın önemini babamızdan öğrendik. 
Her zaman çok eğlenceli, gülmeyi güldürmeyi bilen, gelişmeyi 
önemseyen ve gelecekten asla umudunu yitirmeyen bir baba olarak 
hem bizim hem de hayatın farklı evrelerinde dokunduğu insanların 
yolunu hep aydınlatmıştır. Farklı bakış açılarına, değerlere ve görüşlere 
her zaman açık ve saygılı olan babamıza layık olmaya çalışacak, 
şere� i ve ahlaklı yaşamayı büyükbabalarından örnekler vererek kendi 
çocuklarımıza da öğreteceğiz.
Seni çok seviyoruz biricik Babamız, her an dilimizde gönlümüzdesin.
Bizi izlediğini biliyoruz ve seni gururlandırmaya devam edeceğiz.

SÖNMEYEN MEŞALELER

Süha Günel Kısa Özgeçmiş
30 Ağustos 1966 tarihinde doğan Süha Günel'84, 
1984 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1990 yılında Gazi
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.1989 yı-
lında başladığı Pan-American Havayollarındaki iş hayatı, 1991-
2002 yılları arasında BOTAŞ ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapması ile 
devam etmiştir. Bu süreçte, gönül verdiği TED Ankara Koleji 
Spor Kulübü ve Mezunlar Derneği’nde aktif görevler almıştır. 
2002 – 2007 yılları arasında TED Ankara Koleji’nde Vakıf "Yö-
netim Kurulu Üyeliği, Kurucu Temsilciliği ve Genel Müdürlük" 
yapan Süha Günel, 2008 yılında Rönesans Holding bünyesine 
katılmıştır. Rönesans Yönetim A.Ş.’de "Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdürlük" yapan Günel’in sorumluluk kapsamına 
şirket bünyesindeki AVM’lerin yönetimi yer almıştır. Rönesans 
Holding "Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim ve Varlık Yö-
netimi Grup Başkanı" olarak görevlerini sürdüren Süha Günel 
aynı zamanda Rönesans Eğitim Vakfı "Yönetim Kurulu Üyeliği" 
ve TED Rönesans Koleji'nin "Kurucu Temsilciliği"ni de yap-
mıştır. Bir dönem Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği 
ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapan Günel, Kolejli İşadamları Derneği Kurucu Başkanlığı da 
yapmıştır. Aralık 2015 tarihinden itibaren kurucu ortağı oldu-
ğu LİBRA DLM’de Yönetim Kurulu üyeliği Kasım 2017 tarihine 
kadar devam etmiştir. TED Ankara Koleji’nden oğlu Arda 2013 
yılı, kızı Alara ise 2016 yılı mezunudur.

Arzu Günel' 88
Sözlerime teşekkür ederek başlamak isterim. Süha ile tanışmamız 1992’nin Aralık 
ayında BOTAŞ’ta benim işe girmemle başladı. Süha’yı ilk önce iş hayatında tanıdım. 
İşine son derece bağlı, disiplin ve özverili çalışma prensipleri olan otoriter ve sert 
bir yapısı vardı. Ancak bu sert yapının altında yufka yüreğine kocaman bir baba 
sığdırmıştı. Bu baba hali  sadece bizlere değil, herkese yönelikti. Tanıdığı tanımadığı 
birisinin herhangi bir ihtiyacı olduğunu duyması ile işe koyulması aynı anda olurdu. 
Çok nüktedan ve eğlenceli yapısının yanısıra, ailesine olan şefkati, özeni ve titizliği 
çok özeldi. Aynı zamanda ailenin kutsallığına inanır ve çevresindeki insanlara sevgi 
ve saygısını her zaman gösterirdi.  Ankara Koleji’nin Süha’nın gönlündeki önemini 
ancak Kolej ismi geçtiğinde Süha’nın gözlerindeki ışıltıyı gören anlayabilir. Hayatın 
herkese getirdiği gibi bazen çok iyi bazen de derinden üzücü olaylar yaşadı. Sü-
ha’nın insanlara ve işe olan saygısını birebir yaşadığım için çok şanslıyım. Süha’nın 
kendi deyimi ile “insan biriktirmek” durumu zaten herkesin malumu. Ruhu şad me-
kanı cennet olsun, tekrar görüşüne dek nurlarda yat Sühacığım... 
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Güzel İnsan Süha Günel'84
Sevgisi, ilgisi ve bilgisi ile hayatımıza dokunan eşsiz insan Süha Günel'i dostlarından dinliyoruz.

Arda'13 ve Alara'16
Bu dergide daha önce hep yaptığı işlerle gündeme gelen babamızın 
aynı dergide böyle bir söyleşinin konusu olması bizim için tari�  
olmayan derecede üzücü. Ancak biz, hayatta belki de tek gerçeğin 
ölüm olduğunu, bu gerçeğin karşısında ve her türlü sıkıntıda güçlü 
durmayı ve hayatta şere� i anılmanın önemini babamızdan öğrendik. 
Her zaman çok eğlenceli, gülmeyi güldürmeyi bilen, gelişmeyi 
önemseyen ve gelecekten asla umudunu yitirmeyen bir baba olarak 
hem bizim hem de hayatın farklı evrelerinde dokunduğu insanların 
yolunu hep aydınlatmıştır. Farklı bakış açılarına, değerlere ve görüşlere 
her zaman açık ve saygılı olan babamıza layık olmaya çalışacak, 
şere� i ve ahlaklı yaşamayı büyükbabalarından örnekler vererek kendi 
çocuklarımıza da öğreteceğiz.
Seni çok seviyoruz biricik Babamız, her an dilimizde gönlümüzdesin.
Bizi izlediğini biliyoruz ve seni gururlandırmaya devam edeceğiz.

SÖNMEYEN MEŞALELER

Süha Günel Kısa Özgeçmiş
30 Ağustos 1966 tarihinde doğan Süha Günel'84, 
1984 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1990 yılında Gazi
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur.1989 yı-
lında başladığı Pan-American Havayollarındaki iş hayatı, 1991-
2002 yılları arasında BOTAŞ ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapması ile 
devam etmiştir. Bu süreçte, gönül verdiği TED Ankara Koleji 
Spor Kulübü ve Mezunlar Derneği’nde aktif görevler almıştır. 
2002 – 2007 yılları arasında TED Ankara Koleji’nde Vakıf "Yö-
netim Kurulu Üyeliği, Kurucu Temsilciliği ve Genel Müdürlük" 
yapan Süha Günel, 2008 yılında Rönesans Holding bünyesine 
katılmıştır. Rönesans Yönetim A.Ş.’de "Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdürlük" yapan Günel’in sorumluluk kapsamına 
şirket bünyesindeki AVM’lerin yönetimi yer almıştır. Rönesans 
Holding "Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim ve Varlık Yö-
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ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği 
yapan Günel, Kolejli İşadamları Derneği Kurucu Başkanlığı da 
yapmıştır. Aralık 2015 tarihinden itibaren kurucu ortağı oldu-
ğu LİBRA DLM’de Yönetim Kurulu üyeliği Kasım 2017 tarihine 
kadar devam etmiştir. TED Ankara Koleji’nden oğlu Arda 2013 
yılı, kızı Alara ise 2016 yılı mezunudur.

Arzu Günel' 88
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Çok nüktedan ve eğlenceli yapısının yanısıra, ailesine olan şefkati, özeni ve titizliği 
çok özeldi. Aynı zamanda ailenin kutsallığına inanır ve çevresindeki insanlara sevgi 
ve saygısını her zaman gösterirdi.  Ankara Koleji’nin Süha’nın gönlündeki önemini 
ancak Kolej ismi geçtiğinde Süha’nın gözlerindeki ışıltıyı gören anlayabilir. Hayatın 
herkese getirdiği gibi bazen çok iyi bazen de derinden üzücü olaylar yaşadı. Sü-
ha’nın insanlara ve işe olan saygısını birebir yaşadığım için çok şanslıyım. Süha’nın 
kendi deyimi ile “insan biriktirmek” durumu zaten herkesin malumu. Ruhu şad me-
kanı cennet olsun, tekrar görüşüne dek nurlarda yat Sühacığım... 

Armağan Öncü'04
2003-2004 öğretim yılı, lise son sınıf öğrencisiyim. Ailemin iş yerleri o dönemin önemli ticaret mer-
kezlerinden biri olan Modern Çarşı'da. 2003 Aralık ayında talihsiz bir kaza sonucu bütün işyerleri  
yandı. Ailece ekonomik anlamda sıkıntılı sürece girdik. Sene sonu geldi çattı. Baloya az süre kala 
sınıfın kapısı çaldı, öğretmenimiz bana "Yine ne yaptın oğlum?" manasında bir bakış attı. Gelen 
kişi "Genel müdürümüz Armağan Çağlar Öncü'yü çağırıyor" dedi. Süha Öğretmenimin yanına git-
mek üzere sınıftan çıktım, içeri girdim. Öğretmenim masadan kalkarak elindeki zarfı önüme koydu. 
Zarfın içindeki 2 adet mezuniyet balosu davetiyesi ve 100 dolar parayı gördüğüm an, "Ben bun-
ları alamam hocam" demeye çalışsam da cümlemin sonu gelmeden beni susturdu. Ardından bir 
ömür unutmayacağım o cümleler geldi "Oğlum bu okulda okuyan her bir çocuk benim evladım-
dır. Her Kolejli alt dönemlerinin abisi üst dönemlerin kardeşidir. Kolejli olmak birbirine sahip çıkmak 
demektir. Sen Kolejli olarak ayrıcalıklı bir bireysin. Sana bildiğin, öğrendiğin her şeyini toplumun 
kalanı ile paylaşmayı zorunlu kılar. Bu vatanın her bir evladına karşı sorumlusun ve sorumluluğunu 
unutmamalısın"  İşte bu cümlelerdir Kolej Mezunu olmak nedir, meşale ne anlama gelir anlamamı 
sağlayan. Ankara Koleji demek Süha Günel demektir. Bilin ki o 100 dolar hala bendedir ve seneler 
sonra bile bana gerçek Kolejlinin 100 dolar ile ne kadar  çok şeyi değiştirebileceğini hatırlatır.

Ayhan Seçilmiş’84
Canım kardeşim Süha ile dostluğumuz 42 yıl önce komşu sınıf öğrencileri olarak başladı ve 
zamansız kaybına kadar fasılasız, koşulsuz, birbirimizi hiç kırmadan devam etti. Sevgili Süha 
bir şekilde  kendisiyle tanışma şansına erişmiş herkesin kalbine dokunmayı başarmıştır. İlk izle-
nim olarak sert mizaçlı gibi görünse de, babacan, müşfik tavrını, güzel yüreğini algılamakta hiç 
zorlanmazdınız. Her insan ilişkisine ayrı özen gösterirdi. Özellikle dönemimiz '84 mezunlarını 
kaynaştırmaktaki emekleri ödenmez. Sayesinde, belki okulumuz tarihinin en sargın dönemle-
rinden biri olduk. Kaybından sonra da her toplantımızda manevi varlığını içimizde hissediyo-
ruz. Kısa fakat dopdolu ömrüne, en önemlisi kalp kazanmaktaki olmak üzere büyük başarılar 
sığdıran can kardeşimizi hiçbir zaman unutmayacak, ömrümüz oldukça hatırasını yaşatacağız. 
Sıkça yaptığımız telefon görüşmelerinde 'Ayhan Abimmm' vurgusu hala kulaklarımda. Herkese 
koşarken kendisini ihmal etmesi tek gönül kırgınlığımdır. Umarım hak ettiği gibi huzurla uyur. 
Koca kalpli adam, ruhun şad olsun!

Kaya Yorgancı’84
Sevgili  Süha ile gençliğe birlikte adım attık. Hayatının son günlerinde de kendisini bize, Hacet-
tepe’ye emanet etti. Bu iki dönem arasında çok şey yaptı. Hem de çok şey yaptı. İki tane pırıl 
pırıl, dünya tatlısı avukat çocuk yetiştirdi. Onlara hayat verdi. Başka ne mi yaptı? TED Ankara Ko-
leji’nin bugünlere gelmesi için çalıştı. Hepimizin çocuğu hala bu okulda okuyorsa, TED Ankara 
Koleji hala bir marka ise bunda Süha’mızın emeği yadsınamaz... O yeri geldi servis şoförü oldu, 
yeri geldi öğretmen oldu, yeri geldi inşaat ustası oldu... Genel müdürlük ona çok yakıştı. Süha 
Günel hayatını Ankara Koleji’ne feda etti. Kısa gibi görünen yaşam süresine binlerce öğrenci, 
eşi benzeri olmayan bir kampüs, bir sürü acılar, sevinçler, anılar sığdırdı... Koca yüreği bunca 
yüke ancak 52 yıl dayanabildi...

Ankara Koleji 84’ Ortaokul 3-A
Bizi yıllar sonra bir araya getiren, boş sayfadan kompozisyon okuyabilecek kadar yetenekli, trafik 
kolu başkanı, bol gönüllü, babacan, iyiliklerini  sessiz yapmasını bilecek kadar alçakgönüllü, komik, 
eğlenceli, fırlama, kıvrak zekâlı, sınıfımızın “bir derdin varsa çözecek adam” ’ı seni çok özlüyor ve 
seviyoruz… 3-A seninle gurur duyuyor...

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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SÖNMEYEN MEŞALELER

Seda Seyhun’84
Süha  ile ilgili bir anı yazmam istendi benden. Çoçukluğunu, gençliğini, yaşlığının ergenliğini 
beraber geçirdiğin, her başın sıkıştığında yanında hissettiğin, onun gibi güçlü bir kişilikle ilgili 
bir anın olmuyor, koca bir hayatın, vefa borcun, güven duygun, saygın ve sevgin, kaybedin-
ce kol kanat kırılmasının bir anlamı ve içinde kocaman bir boşluk oluyor. Başın sıkıştığında 
konudan alakasız ilk başvuru merciidir ve sıkıntı her ne olursa olsun çözer. Ona borçlu hisset-
mezsin, insan kendini babasına borçlu hisseder mi hiç. Ölüm döşeğinde hala arar sorar koşar. 
Gittiğinde ona müteşekkir büyük bir kalabalık ve boşluk bırakır ardında. En büyük faydaları 
sonraki nesiledir. Bizim anılarımız ölünce biter ama bu insanların varlıkları dünyadan silinmez, 
benim oğlumda bıraktıkları izler gibi izlerle nesilden nesile aktarılır. Bir gün oğlum da Süha 
ağabeyini, onun koruyup kolladığı gibi birilerini korur kollar umarım. Sayıları biraz fazla olsa 
dünya çok daha güzel bir yer olurdu. Ne mutlu onun gibi yaşam sürene, ne mutlu yolu onun-
la kesişenlere. Huzur içinde yat Sühacım, yine görüşeceğiz nasılsa…

Sunullah Salırlı’80
Kolej  yönetimlerinde başladı arkadaşlığımız, dostluğumuz 2000’ de. Önce Mezunlar Derneği, son-
ra okul, yeni yerleşke. Herkesin tanıdığı çatık kaşlı, sert görünümünün arkasındaki güzel yürekli  
‘İnsan’. Çok dostumuz, arkadaşımız, kardeşimiz vardır ama kötü gününüzde nerden haberi olmuş-
sa Süha kesinlikle yanınızdadır. 40 yaşından sonra kaç kişi hayatınızın akışını değiştirebilmiştir ki. 
Sühacım , tekrar görüşmek üzere.

Zafer Akcasu’84
Ben O’na “Günaydın Sayın Başkan”, O bana  “Günaydın Sayın Valim” diyerek başlardık güne, her 
gün, ister yüz yüze ister telefonla. Vali deyince hemen aklıma geldi bir tanesi. İş ile ilgili bir görüş-
meler için yine birlikteyiz. Öğle vakti geldi, yemek yiyelim diye bir lokantaya girdik; “İhtiyacım var  
arkadaş, önce bir tuvalete gideyim” dedim. Tuvaletten bir çıktım; bir sürü garson ve komi, hazır ol 
pozisyonunda beni karşıladılar. Baktım bizim başkan yanda durmuş, son derece ciddi bir şekilde 
seyrediyor. Meğer başkan beni Tokat’a Vali Yardımcısı yapmış. Mekânda devlet var, kolay mı? Kar-
şılama merasimi o yüzdenmiş. Mülki erkan olarak yediğim ilk ve son yemek oldu. 40 yıllık dostum, 
sırdaşım, akıl verenimdi benim. Sadece benim mi? Kısa ömrü içinde binlerce insanın hayatına do-
kundu. Sevincinde kederinde hep yanında olandı, sevgiydi, güvendi, babaydı. Yeniden görüşene 
kadar, ışıkla kal, huzurla kal, sevgimle kal...

Şeref Topkaya’84
Sevgili Süha, duygularını çok yoğun yaşayan bir dostumuzdu. Hayatının merkezinde hep Kolej, 
dönemimiz (‘84) ve ailesi, arkadaşları, dostları yer aldı. Kısa ama Kolejle dolu bir hayat yaşadı. Beni 
gördüğünde “senin gibi adıyla müsemma adam zor bulunur” diye över, bu da beni çok mutlu 
ederdi.  Sevgiyle, özlemle...

Zeynep Yaratan'84
"En çok da Zeynep Abla çekti kahrımı" derdi. Okuldan çıkar çıkmaz tutuştururdu çantasını elime ve 
gözden kaybolurdu. İşi hep çoktu Süha'nın. Yardım edilecek, derdine çare bulunacak o kadar çok 
sevdiği  ve seveni vardı ki onun. Tüm ortaokul ve lise hayatımız boyunca Kızılay'a kadar taşıdım 
onun kitaplarını. Sonra tam eve yaklaşırken belirir "zahmet oldu sana" derdi! Kimseye benzemezdi 
o.  Bambaşka bir insandı canım kardeşim. Yokluğuna alışmak çok zor. En güzel anılarımız hep onunla. 
Bana sorarsanız o yine önden gidip bize hazırlık yapıyor. Bir gün tekrar görüşene dek ışıklar içinde 
huzurla, sevgiyle kal canım kardeşim.
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TARİH

19 Mayıs 1919-2019

19 Mayıs 1919; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinin 
atıldığı, Milli Mücadele’nin başladığı gündür. İşte bu nedenle 
Türk Ulusunun bayramı olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, 
Büyük Nutuk’a “1919 yılı Mayısının 19'uncu günü 
Samsun'a çıktım.” diye başlar. 

Bu bayramın anlam ve önemini kavrayabilmek için önce o 
dönemin Samsun’una bir bakalım. Canik Sancağı’nın mer-
kez ilçesi olan Samsun’un nüfusu, Rus istilasına uğrayan 
Türk topraklarından göç eden sığınmacılar nedeniyle çok 
artmıştı. Sosyal hayattaki bu değişikliğe bir de savaşın ge-
tirdiği ekonomik olumsuzlar eklenince devlet otoritesi iyice 
azalmıştı. 

Bu olumsuzlukların yanı sıra Karadeniz’in kıyı şeridinde ken-
disine yer edinmeye çalışan Rumların Pontusçu faaliyetleri 
de giderek artıyordu. Karadeniz’de düzenli olarak dolaşan 
Yunan savaş gemilerinin varlığından da cesaret alan Pontus 
çeteleri, hem merkezde hem de kırsalda terör estiriyordu.

Karadeniz kıyılarında bu gelişmeler yaşanırken; İstanbul’da, 
Şişli’deki evinde, ülkenin geleceği konusunda toplantılar ya-
pan Mustafa Kemal, özellikle İngilizleri tedirgin etmekteydi. 

Cengiz Önal TARAKÇIOĞLU Araştırmacı -Yazar
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İngilizlerin baskısıyla Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal Pa-
şa’yı Samsun’a göndermeye karar verdi. Görünürdeki amaç, 
Türklerin Rumlara yaptığı baskının önlenmesi ise de asıl 
gaye Paşa’yı İstanbul’dan uzaklaştırmaktı. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Devrimci Ulu Önderi Mus-
tafa Kemal Atatürk de, Anadolu’ya geçmenin yollarını arıyor-
du. Amacı, çocukluk yıllarından beri planladığı üzere, Türk 
ulusunu içine çekildiği bataklıktan, Ortaçağ karanlığından, 
sömürülmekten kurtararak, yeni bir Türk Devleti kurmaktı. 

Bu fırsatı hedefine gidecek yol olarak gören Mustafa Kemal 
Paşa, geniş yetkiler verilmesi koşuluyla görevi kabul edece-
ğini söyledi ve Ordu Müfettişi unvanıyla 16 Mayıs 1919 günü, 
karargahıyla birlikte Bandırma Vapuru’na bindi. 

Mustafa Kemal Atatürk bu kadar kapsamlı bir yetkinin nasıl 
verildiğini Nutuk’ta şöyle anlatır: “Böylesi geniş yetkiyi, 
beni İstanbul’dan sürmek ve uzaklaştırmak ama-
cıyla Anadolu’ya gönderenlerin nasıl verdikleri-
ne şaşabilirsiniz. Bana bu yetkiyi onlar bilerek ve 
anlayarak vermediler. Ben, bu işin başarılmasının, 
makam ve yetki verilmesine bağlı olduğunu öne 
sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O gün-
lerde Genelkurmay’da bulunan ve amacımı bir de-
receye kadar sezinleyen kişilerle görüştüm. Müfet-
tişlik görevini buldular ve yetkiyle ilgili talimatı da 
ben kendim yazdırdım.” 

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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TARİH

Mustafa Kemal ve beraberindekiler Samsun Reji İskelesi’n-
den karaya çıkarak Anadolu topraklarına ayak bastılar. Paşa 
öncelikle Samsun’da inisiyatifi eline alıp iddiaları soruşturdu. 
Söylenenlerin aksine Rum çetelerin Türklere büyük baskılar 
yaptığı, Türklerin canına, malına ve namuslarına saldırıda 
bulundukları hususundaki raporlarını telgra� arla sadraza-
ma ve genelkurmaya bildirmeye başladı. Oldukça telaşla-
nan İngilizlerin yoğun baskısı üzerine, İstanbul Hükümeti, 
Mustafa Kemal Paşa’yı geri çağırma girişimlerine hız verdi. 

Gelişmeler üzerine Samsun, Mustafa Kemal ve beraberin-
dekilerin Milli Mücadele’yi yürütebilecekleri tekin bir yer 
olma niteliğini, geçici de olsa, yitirmişti. Paşa, bir an önce 

Anadolu içlerine geçme kararını verdi ve Havza’ya hareket 
etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı ‘Anadolu 
Ulusal Hareketi’ diğer bir ifadeyle Milli Mücadele, Havza’dan 
sonra Amasya’dan devam etmiştir. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş ve Ba-
ğımsızlık Savaşı’nın büyük zaferle sonuçlanmasından bir 
süre sonra Ruşen Eşref (Ünaydın) Bey’e verdiği bir röporta-
jında; gerçek doğum tarihinin 19 Mayıs olduğunu vurgula-
yarak, Milli Mücadele’nin başlamasına verdiği önemi özel-
likle belirtmiştir. 

19 Mayıs 1919’da başlayan Anadolu ulusal hareketi, Türk 
Ulusu’nun Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendi davası-
na inandırılması sonucunda topyekûn örgütlü ortak müca-
dele anlayışıyla Zafer’e ulaşmıştır.

Ardından gerçekleşen Lozan Barış Antlaşması’yla yeni Türk 
devleti, dünya tarafından tanınmış, daha sonra Ankara baş-
kent yapılmış ve akabinde de Cumhuriyet ilan edilmiştir.

19 Mayıs mücizesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. Bu yıl da 
bayramımızı yurdun her yerinde çoşkuyla kutladık.
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HUKUKHUKUK

Derneklere Üyelik Hakkında Hukuki Bir İnceleme
Dernekler Kanunu kapsamında, derneklerin ve şubelerin kuruluşları, mali 

yükümlükleri ve kanuna karşı sorumlulukları açık olarak belirtilmiştir. Türk Medeni 
Kanunu’na göre derneklere üye olmak için medeni kanun kapsamında � il ehliyetini 

kullanabilme kabiliyeti ve ergin olma şartı öngörülmüştür. Bu sebeple derneğe 
kabul olabilmenin ön şartı olarak bir zorunluluk göze çarpmaktadır. Bu da gerçek 

ve tüzel kişilerin � il ehliyetine sahip olmalarıdır.

Av. Ozan GÜRHAN '00

Bahsi geçen fiil ehliyetinin kanuni kapsamı ise Türk Medeni 
Kanunu’nun 9.maddesinde şu şekilde açıklanmıştır. “Fiil eh-
liyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve 
borç altına girebilir.” Peki, fiil ehliyetine kimler sahip olabilir? 
Yine medeni kanunumuz devam eden maddelerde ergin 
ve ayırt etme gücüne sahip kimselerin fiil ehliyetine sahip 
kimseler olduğu belirtilmiştir. Erginlik bilindiği gibi 18 yaşın 
doldurulması durumudur. Bu durumun bir istisnası ise ki-

şininin evlenme ile ergin kılınması hususudur. Kişi evlilikle 
de ergin kılınabilir ve dernek üyesi olma şartların haiz kabul 
edilebilir. Ayırt etme gücüne sahip kimselerden ise anlama-
mız gereken; kişinin akla uygun biçimde davranma yetene-
ğinden yoksun olmayan kimselerdir. Toparlayacak olursak 
kişilerin derneklere üye olarak müracaat edebilmesi için 
ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekmektedir. 
Evlilikle ergin olma istisnası dışında mental ve fiziki durum-
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edilebilir. Ayırt etme gücüne sahip kimselerden ise anlama-
mız gereken; kişinin akla uygun biçimde davranma yetene-
ğinden yoksun olmayan kimselerdir. Toparlayacak olursak 
kişilerin derneklere üye olarak müracaat edebilmesi için 
ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekmektedir. 
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ları belli bir olgunluğa erişmiş her kişi Derneklere üyelik 
müracaatında bulunabilirler. Türk Medeni Kanunu’nun 63. 
maddesi de “Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile 
tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir.” şeklinde 
düzenlenmiştir. Yine aynı kanunun 93. maddesi ile yaban-
cılara da dernek kurma ve üye olma hakkı tanınmıştır. Ya-
bancılar tarafından bu hakkın kullanılabilmesi için yaban-
cının Türkiye’de ikamet hakkı sahibi olması gerekmektedir. 
Bir önceki kanuni düzenlemede ise yabancıların Türkiye’de 
dernek kurması ve üye olması mütekabiliyet şartına bağlı 
tutulmuştur. Bu durumda Türkiye’de dernek kurmak ve üye 
olmak isteyen yabancının vatandaşı olduğu ülkede de Türk 
vatandaşlarına dernek kurma ve üye olma hakkı tanınması 
gerekmektedir.

Dernekler tüzüklerinde belirlenen amaçlar doğrultusunda 
faaliyet gösterirler, derneklerin amaçları ise dernek kurucu-
larının ve üyelerinin müşterek gayesiyle şekillenir. Bu gaye 
ise genelde sosyal yardımlaşma ve dayanışma şeklinde öne 
çıkmaktadır. Kişilerin sosyal sorumluluğa ilişkin hassasiyetle-
rinin bir yansıması olarak dernekler bir amaç edinebileceği 
gibi, TED Ankara Koleji Mezunları Derneğimiz ’de de olduğu 
gibi eski ortaklıklar derneklerin amaçlarına yön verebilir. Bu-
gün Mezunlar Derneğimiz başta olmak üzere;  TED Ankara 
Koleji mezunu olma paydasında hareket eden Kolejli Der-
neklerimizin asıl amacı Ankara Koleji’nden mezun olanların 
sosyal dayanışmasına katkı sağlamak ve katkı aktarmaktır. Bu 
nedenle kurumsal kimliği ile ön plana çıkan mezunlar der-
neğimiz sosyal dayanışması ve yardımlaşması ile Türkiye’de 
faaliyet gösteren en etkin derneklerdendir. Spordan, sana-
ta, iş dünyasından, akademik dünyaya açılan çok yönlü bir 
pencere olarak sosyal yardımlaşmayı amaçlayan TED Ankara 
Koleji Mezunları Derneği yazıma örnek gösterilebilecek ye-
gâne derneklerdendir.

Dernekler Kanunu’nun 1.maddesinde belirtildiği üzere der-
nekler, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve çalışmalarını sürekli 
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliklerdir... 
Dernek tüzüğünde öngörülen amacın, üyelerin çaba ve 
ilgileri ile gerçekleşeceğinde kuşku yoktur.  Bu bakımdan 
yeterince etkinlik sağlayabilmek için üye kaydı, derneğin bir 

yerde hedefi olmaktadır. Her hak ve yetkinin kullanımında 
olduğu kadar dernek yönetim kurulları da TMK’nın 2.mad-
desi hükmü uyarınca, hak ve yetkilerini kullanırken objektif 
iyi niyet kurallarına uymakla yükümlü bulunmaktadırlar.  

Sonuç olarak derneklere üye olabilmek için kanunun zorun-
lu kıldığı hallerin yanında derneklerin tüzükleri ile birlikte 
belirlediği özel şartlar aranabilir. Bu özel şartlar altında yapı-
lan üyelik işlemlerinin Türk Medeni Kanunu’nun 2.maddesi 
çerçevesinde dürüstlük kurallarına ihlal etmeden yapılması 
da hukukun temel ilkelerinin korunmasını sağlayacaktır. 
Mensubu bulunduğum TED Ankara Koleji Camiasını ve me-
zunlarını temsil eden Derneğimize ve Dergimize bu konuyla 
katkıda bulunmak benim için kıvanç kaynağıdır. Dergimizin 
yayınlanmasında ve üyelere ulaştırılmasında emeği geçen-
lere teşekkür ediyorum.  

Av.  Ozan GÜRHAN'00

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019

"Mezunlar Derneğimiz 
sosyal dayanışması ve 

yardımlaşması ile Türkiye’de 
faaliyet gösteren en etkin 

derneklerdendir."
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HEDİYELİK EȘYA ÜRÜNLERİMİZ

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

Kașe Mont 
Suni Deri Kol

Gömlek Yaka Tișört

Kașe Mont 
Suni Deri Kol

200.00 TL

25.00 TL

200.00 TL



HEDİYELİK EȘYA ÜRÜNLERİMİZ

TED ANKARA KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ

Kașe Mont 
Suni Deri Kol

Gömlek Yaka Tișört

Kașe Mont 
Suni Deri Kol

200.00 TL

25.00 TL

200.00 TL

Masa Bayrağı: 25.00 TL

Ajanda 14x21 Kırmızı: 18.00 TL

Ajanda 13x21 Lacivert 50. Yıl: 18.00 TL

Yastık: 30.00 TL

Atlama İpi

Kapșonlu Ankara 
Kolejliler Sweat

18.00 TL

100.00 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

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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Yaza Fit Girmeye Hazır Mıyız?

Derleyen: Bahadır Göztok

Hızlı kilo verme düşünceniz varsa bunu unutun. Fakat kilo-
nuzu hızlı bir şekilde verirseniz yaza kadar tekrar alma riskiniz 
olacaktır. Zayı� ama programı 2 bölümden oluşturmalısınız. 
Doğru beslenme ve egzersiz. Sadece yediklerinize dikkat 
ederek yani diyet yaparak kilo vermek yerine egzersiz ile 
beraber hazırlanan bir zayı� ama programı uygulamak daha 
faydalı ve daha sağlıklı olacaktır. Yaza zayıf girmek için uygu-
lamakta olduğunuz bir diyet listesi yoksa her gün yediğinizi 
%50 azaltarak işe başlayabilirsiniz. 

Şok diyetler hızlı kilo vermenizi vaat etse de sağlık yönün-
den düşündürücü etkileri vardır. Açlık diyetleri kısa vadeli 
kazandırıyor görünse de uzun vadeli büyük hasarlar bırakır. 
En önemlisi doğru beslenmeyi öğrenin, size kilo aldıran be-
sinlerden uzak durun.

Ara öğünler olmazsa olmaz. Çantanızda, ofiste her yerde kan 
şekerinizi dengeleyecek küçük atıştırmaları yanınızda bulun-
durun. Bu öğünler diğer öğünlerde daha az yemenizi sağ-
layacaktır. Unutmayın, kan şekeri dengede olan bir insanın, 
yüksek kalorili gıdalara hayır deme olasılığı her zaman daha 
yüksektir. 

Dışarıda yemek yemek kilo aldırmaz. Kilo aldıran fazla porsi-
yon olmasıdır.

Öğün aralarında kahve içebilirsiniz. Ancak fazla içmek selü-
litleri arttırır.

Diyette olduğunuz için sevdiğiniz ama yiyemediğiniz bir be-
sini ödül olarak belirleyin. 5 kilo veya 1 hafta kaçamak yap-
madığınızda ödül sizindir.

Etkili spor yapıyorsanız protein içeren ( et, balık, tavuk) yi-
yecekleri tüketmeye özen gösterin. Yeşil sebzeler, beslenme 

Kış biraz uzun sürünce yazın hayalini daha da çok kurar olduk. 
Artık üzerimizden bu fazla giysileri atmanın zamanı geliyor. Ama 

bu durumun sakıncaları da yok değil! Aldığımız bir kaç kiloyu 
kalın giysilerle kapatıyorduk. Elbiseler incelince bu mümkün 

olmayacak. O zaman tek bir yol kalıyor o da zayı� amak...
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planında olmazsa olmazın, unutma! Yağ yemek YAĞLAN-
DIRMAZ! Fakat hangi yağı, ne zaman ve ne şekilde tüket-
tiğin önemli. Beslenmede ne yediğin kadar ne zaman ye-
diğin de önemli!

Diyet kelimesi sizi strese sokuyorsa ona başka bir isim verin.

Yaza fit girmek için; makarna, pirinç ve un yerine tam ta-
hıllı ve işlenmemiş karbonhidratları tüketin. Karbonhidrat-
sız diyetler yorgun, unutkan ve antrenmanlarının verimsiz 
geçmesine ve çevren için sevimsiz bir birey olmana sebep 
olur.

Ekmeksiz diyet olmaz. Her öğün en az 1 dilim tahıllı ekmek 
tüketin.

Bağırsak sisteminizin sağlıklı olması için sofranızda yeşil 
yapraklı sebzelere yer verin.

Yaza formda girmek için iyi yağları tercih edin, Beslenme-
nizde işlenmiş yağlar yerine avokado, fındık ve zeytinyağı 
gibi sağlıklı yağlara yer verin.

Günde 30mlx kilonuz kadar su için, Bu sizin daha fazla kalo-
ri yakmanızı sağlayacaktır.

Düzenli egzersiz şart
Düzenli egzersiz yapın. Vücudumuzun metabolizmasını 
hızlandıran en temel faktör fiziksel aktivitenin yükseltil-
mesi ve artırılmasıdır. Kısa bir süreçte egzersiz yapmak çok 
büyük farklılıklar yaratmaz; ama toparlanmak için yeterlidir. 
Haftada 3 kez yapılacak direnç egzersizleri kas kütlesinde 

belirli bir yol kat edilmesini sağlar. Özellikle büyük ve küçük 
kasların devreye girdiği fonksiyonel egzersiz antrenmanla-
rından büyük fayda sağlanabilir. Uzun süre spor yapma-
dıysanız işe esneme hareketleriyle başlayın. Haftanın 2-3 
günü ağır egzersiz yerine her gün düzenli egzersiz yapma-
yı planlayın. Metabolizmanız daha hızlı çalışacaktır. 

İlk bakışta görünen kaslarınızı geliştirmeye öncelik verin. 
Ağırlık çalışmaları, seni o vücut geliştirme dergilerinde gör-
düğün “Ay ben böyle olmak istemiyorum” dediğin şampi-
yonlar gibi yapmaz. Spor öncesi ve sonrası atıştırmayın. Ne 
çok açken ne de çok tokken spor yapın.
Basenleri inceltmek için spor eğitmenlerinin tavsiye ettiği 
squat hareketini yapın. Çok yoğun tempoda yapılan eg-
zersiz sonra abur cubur yemek hakkım diye düşünmeyin. 
Aldığınız her kalori kiloya dönüşme ihtimali yüksektir.

Yaza fit girmek için; zayı� ama hareketlerini doğru bir şekil-
de doğru sayı kadar yapmaya özen gösterin.
Kalça hareketlerini yapmak için egzersize başladığınızda 
kollarınızın da çalışması için ellerinize ağırlık alın. 30-35 da-
kika farklı hızlarda yürüyüş ve koşu yapıp daha çok kalori 
yakın. Uygulanan egzersizlerin içerisine pliometrik yani 
zıplama ve yer değiştirme gibi hareketleri kas kuvvetinin 
yanı sıra yağ yakımı ve kardiyovasküler kapasite de arttırı-
labilir. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamamak adına egzer-
siz programları uygulanırken bir uzmandan yardım almak 
gerekir. En son olarak da dinlenin, kaslar egzersiz sırasında 
yıkılır, beslenirken onarım başlar ve bu güzel yolculuk uy-
kuyla devam eder. Günde 8 saat karanlık bir odada deliksiz 
uyku form döneminin tamamlayıcı noktasıdır. 

@kolejin@kolejin @kolej_in

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019
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GÜZELLİK

Güneş lekesi nasıldır ve kimlerde oluşur?
Güneş lekesi tek tip değildir ancak en fazla rahatsızlık 
yaratan, melazma dediğimiz tiptir. Hamilelik döneminde 
görülen melazmaya ise kloazma (gebelik maskesi) denir.

Ciltte kahverengi, bazen de grimsi lekeler oluşur. Kir gibi, 
is lekesi gibi algılanabilir. Deriye rengini veren melanosit 
hücrelerinin aşırı deri boyası yani melanin üretiminden 
kaynaklanır. Çoğunlukla yaz mevsiminde oluşur ve kışın 
geriler ancak zamanla giderek koyulaşıp, kalıcı hale ge-
lebilir. Özellikle yüz bölgesinde, sıklıkla da alın, yanaklar, 
dudak üzerindeki deride ve çenede oluşur. Ense ve kollar-
da da özellikle güneş maruziyetinin fazla olduğu durum-
larda oluşabilir. Melazma oluşumunda ırksal ve genetik 
yatkınlık, en önemli faktörlerdir. 

Neler güneş lekesine yol açar?
En önemli tetikleyici faktör, güneş olmakla beraber sıcak 
ve kuvvetli ışık kaynaklarının da bu lekelere yol açtığından 
şüpheleniliyor. Işığa duyarlılık, uzun süre güneş ışığına 
maruz kalma, hormonal değişimler, hormonal tedaviler 
(özellikle progesteron), antbiyotikler, antidepresanlar, do-
ğum kontrol hapları, epilepsi ilaçları gibi bazı ilaçlar, koz-
metik ürünler (bazı makyaj malzemeleri, kokulu sabunlar, 
nemlendiriciler, kolonya, parfüm ve nemlendiriciler; özel-
likle güneşle temas sonrası), cilde limon veya karbonat 
gibi malzemeleri sürdükten sonra güneşe çıkmak, ağda 
(özellikle sonrasında güneş ışığı maruziyeti varsa), koz-
metik reyonlarda satılan, fiziksel ( parçacıklı; yani sürtün-
meyle etki eden)  peelingler ve bazı bitki çaylarını sürmek, 
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ile birlikte bulunabilen ve araştırılması gereken bir iç or-
gan hastalığı da yoktur.
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Bazı lekeler kendiliğinden geçebilir; özellikle de erken 

dönemde güneş koruyucu kullanımı ile ya da leke ilaca 
bağlı ise, ilacın bırakılmasıyla ve elbette gebeliğe bağlı 
ise, gebelik sürecinin bitmesiyle. 
Lekenin kalıcı olduğu durumlarda ise günümüzdeki te-
davi yöntemleriyle, çok başarılı sonuçlar elde edilebiliyor 
ancak melazma tedavisi hem hasta hem de doktor açısın-
dan sabır isteyen bir durumdur. Sonrasında da özellikle 
gerekli önlemler alınmazsa yaz aylarında ataklar olabili-
yor bu nedenle dermatoloji uzmanı doktorun önerilerine 
uymak çok önemli.

Güneş Lekeleri Kabusunuz 
Olmasın!

Uzm. Dr. Sim Karaman’84 

Yaz mevsimini çoğumuz özlemle bekliyoruz; ancak güneş lekesi sorunu olan 
kişilerde, bunun yarattığı gerginlik de çoğunlukla kaçınılmaz oluyor.

Sim Karaman '84

Tedavi yöntemleri nelerdir?
Melazmada tedavinin ilk ve en önemli basamağı, güneş-
ten korunmaktır. Bunu hem geniş güneş gözlükleri ve ge-
niş kenarlıklı şapkalarla fiziksel olarak korunarak hem de 
güneş koruyucu kullanarak sağlamamız gerekir. Güneş 
koruyucu, hem UVB hem de UVA ışınlarına karşı koruma 
içermelidir ve özellikle yaz aylarında, en az 30 koruma fak-
törlü olmalıdır. Güneş koruyucuların etkisinin, sürüldük-
ten 15-20 dakika sonra başlayacağı unutulmamalıdır. Pi-
yasada satılan ve gün boyu koruma sağladığı iddia edilen 
ürünler dahi mutlaka 2-3 saatte bir, tekrar sürülmelidir. 
Çinko oksit, titanyumdioksit gibi fiziksel koruyucu içeren-
ler daha da iyidir. 

Tedavi, renk açıcı maddeler içeren krem, losyon ya da jel-
ler ve çeşitli işlemlerle yapılır. Peelingler, mezoterapiler, 
dermapen, mikrodermabrazyon ve lazer uygulamaları 
tek başlarına veya kombine edilerek uygulandıklarında, 
gerçekten etkili yöntemlerdir.

Leke tedavilerinin yan etkileri neler ve lekeleri 
daha da koyulaştırabilirler mi?
Günümüzde bu yöntemler artık hem son derece emni-
yetle uygulanmaktadır. Peeling, dermapen, mezoterapi 

yöntemlerinde, leke gerilemesine ek olarak, gözeneklerin 
küçülmesi, cilt sıkılaşması ve diğer anti-aging etkileri de 
elde edebiliyoruz; bu da hastalar için tedaviye başlamak-
ta ikinci bir motivasyon unsuru oluyor.  

Yaşlılık lekelerinin de tedavisi var mıdır?
Halk arasında yaşlılık lekesi olarak adlandırılan lekelerin 
en sık görüleni, daha çok eller ve yüzde oluşan ve aslında 
hem güneş ışınlarının hem de cilt yaşlanmasının toplam 
etkileri sonucu gelişen, solar lentigodur. Tanıyı mutla-
ka dermatolog koymalıdır çünkü bazen melanom (ben 
kanseri) da benzer görünümde olabilir. Kanserleşme riski 
yoktur; yalnızca estetik sorun oluşturur. Kozmetik kriyote-
rapi cihazı ile son derece emniyetli, kolay ve çoğunlukla 
tek bir seanslık uygulama ile bu lekeleri giderilebiliyoruz.

Çillerde tedavi mümkün mü?
Çiller, kuvvetli genetik geçişli, 3 yaş civarında ortaya çıkan, 
güneşin artırdığı oluşumlardır. Kışın oldukça solarlar. Leke 
tedavi yöntemleriyle giderilebilir veya azaltılabilirler an-
cak tekrar oluşacaklarını garanti edebilirim. Ayrıca kişisel 
görüşüm, bunların son derece sevimli oldukları ve insanı 
genç gösterdiğidir; bu nedenle kliniğime çil tedavisi için 
başvuran hastalarımı asla tedaviye yönlendirmiyorum. 
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TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

59 Devlet Okulundaki 345 TED’li 
Kış Kampında Buluştu
Ankara’daki 59 devlet okulunda öğrenim gören 345 Tam 
Destek Burslu öğrencimiz, kişisel gelişim ve sosyalleşme-
lerine katkı sağlamak için TED Üniversitesi’nde kış kampı 
etkinliğine katıldılar. ‘Toplumsal Cinsiyet’, ‘Beden Dili ile 
Hareket’, ‘Yaşamda İletişim, İmaj ve Motivasyon’ başlıkla-
rındaki seminerleri kapsayan kampta, sinema kulübü, fo-
toğraf çalışmaları ve dans atölyeleri de düzenlendi.

91. yılını kutlamaya hazırlanan Türkiye Yardım Sevenler Derne-
ği ve Türk Eğitim Derneği arasında “Pedallar Hayallere Dönsün 
Projesi” protokolü imzalandı. Tam Destek Bursu kapsamında 
eğitimine devam eden 100 öğrencimize 19 Mayıs’ın 100. yılında 
100 bisiklet TYSD tarafından hediye edilecek.

"Pedallar Hayallere 
Dönsün Projesi" 
Protokolü İmzalandı

Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz 
Projesi Antalya Çalıştayı Yapıldı
Türk Eğitim Derneği, Zurich Sigorta ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığı ile yürütülen Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz 
Projesi’nin ilk ayağı olan çalıştay, Antalya’da düzenlendi.  Akademisyenler eşliğinde 50 öğretmen ile yapılan çalıştayda 
öğretmenlerin ihtiyaç analizleri çıkartıldı. Temel amacı mesleğinin ilk yıllarında köy/ilçeye atanan kadın öğretmenlerin 
desteklenmesi, çalışma hayatına daha iyi bir başlangıç yapmalarını sağlayarak hem öğretmenlerin meslek yaşamlarının 
kalitesini geliştirmek olan projenin 2023 yılına kadar 1000 kadın öğretmene ulaşması hede� enmektedir. 

Prof. Dr. Rose Luckin 
TEDMEM KÜRSÜ’deydi

Prof. Dr. Rose Luckin yapay zeka ve eğitim ilişkisi 
konuşması ile TEDMEM KÜRSÜ’nün konuğu oldu. 
University College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Rose Luckin konuk olduğu söyleşide “Yapay zeka 
öğretmenlerin yerini alabilir mi?” sorusuna farklı bir 
perspektif sundu. 
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TED Genel Merkez Yabancı Diller Koordi-
natörlüğü ve TED Antalya Koleji’nin birlik-
te düzenlediği Bölgesel ELT Semineri TED 
Adana Koleji, TED Afyon Koleji, TED Alanya 
Koleji İngilizce öğretmenlerimizin katılımıy-
la 16 Şubat tarihinde TED Antalya Koleji ev 
sahipliğinde gerçekleşti. Seminerde TED 
Antalya Koleji Öğretmen Eğitmenlerimiz 
“Öğrenci Odaklı Eğitim” üzerine sunumlar 
yaptılar. 

Bölgesel ELT 
Semineri 
Gerçekleşti

VI. TED’in Uygulamaları Konferansı 22-23 Aralık 2018 Tarihlerinde 
TED Diyarbakır Koleji Ev Sahipliğinde gerçekleştirildi
VI. TED’in Uygulamaları Konferansı’nda TED Batman Koleji, TED 
Diyarbakır Koleji, TED Elazığ Koleji, TED Gaziantep Koleji, TED Ma-
latya Koleji, TED Şanlıurfa Koleji ve TED Van Kolejlerinde görev 
yapmakta olan Türkçe, matematik, fen bilimleri, okul öncesi ve 
sınıf öğretmenleri bir araya geldiler.

TED Diyarbakır Koleji öğrencilerinin özel olarak hazırladığı müzik 
dinletisi ile açılışı yapılan konferansta öğretmenlerimiz, Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma BIK-
MAZ’ın “Etkili Öğretim Etkinliklerinin Tasarlanması” konulu se-
minerini aldılar. İki gün boyunca devam eden konferansta TED 
Okulları öğretmenleri; TED Genel Merkez danışmanlarının mo-
deratörlüğünde gerçekleştirilen ilgili branşlardaki oturumlara ka-
tıldılar. Öğretmenlerimiz sınıf içi uygulamalarına ilişkin etkinlik su-
numlarını yaparak; eğitimdeki güncel gelişmeler, uygulamalar 
ve materyaller hakkında paylaşımda bulunma fırsatı yakaladılar.

Türk Eğitim Derneği bursu kapsamında eğitimini tamamlayarak, 
Prag'da profesyonel iş yaşamına devam eden Musa Bektaş’ın, Prag’da 
çekilen filmlerden sahneleri ve çekildikleri mekanları fotoğra� arında 
birleştirdiği "Filmed In Prague" isimli fotoğraf sergisi, TED Ankara Koleji 
Spor ve Sanat Merkezinde ziyarete açıldı. Serginin açılışını Çek Cumhu-
riyeti Büyükelçisi Pavel Kafka, Türk Eğitim Derneği ve TED Ankara Koleji 
yöneticileri ile birlikte yaptı.

Burslu Öğrencimiz Musa Bektaş'ın Fotoğraf Sergisi Ziyarete Açıldı

TED Okulları Okul Aile 
Birlikleri Toplantısı 

TED Üniversitesi’nde 
Gerçekleşti

2019 TED 
Tam Eğitim 

Bursu Sınavı 
Gerçekleşti

Access Sosyal Sorumluluk Projesi’nin Onuncusu Başladı

Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi tara-
fından organize edilen TED Okulları Okul 
Aile Birliği toplantısı 16 Mart tarihinde TED 
Üniversitesi’nde gerçekleşti. Toplantı kapsa-
mında Okul Aile Birlikleri Temsilcilerine Türk 
Eğitim Derneğinin çalışmaları hakkında bil-
giler verildi.

2019 TED Tam Eğitim Bursu Sı-
navı Türkiye genelinde 4. , 5. ve 
8. sınıfta okuyan 17.494 öğrenci-
nin katılımıyla 38 sınav merke-
zinde, 813 salonda gerçekleşti. 
Her okulun belirlediği sayıda 
kontenjan ayrıldı.

Türk Eğitim Derneği ve Amerikan Büyükelçiliği işbirliğiyle yürütülen Access Sosyal Sorumluluk 
Projesi’nin 10. başladı. Access Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında devlet okullarında okuyan 
başarılı 9. sınıf öğrencilerine yedi TED Okulunda TED öğretmenleri tarafından 360 saat ücretsiz 
İngilizce dil eğitimi verilecektir. Aralık 2018’te başlayan proje Haziran 2020’ye kadar sürecektir. 
Projenin yürütüleceği yedi TED Okulu aşağıdaki gibidir; TED Aliağa Koleji, TED Atakent Koleji, 
TED Bursa Koleji, TED Denizli Koleji, TED Gaziantep Koleji, TED Karabük Koleji, TED Sivas Koleji
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19 Mayıs’ın 100. Yılını
Büyük Bir Coşku ile Kutladık

KAMPÜS

TÜBİTAK’ta Büyük Başarı

50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda TED Ankara Koleji öğrencileri büyük başarılar elde etti. Bi-
yoloji dalında Türkiye birinciliği ve Yılın Genç Araştırmacısı ödülü, yine Biyoloji dalında bölge birinci, ikinci ve üçüncülüğü, 
Kimya dalında bölge birinciliği, Sosyoloji dalında da Bölge ikinciliği ödülleri TED Ankara Koleji’ne verildi.

TÜBİTAK tarafından Yılın Genç Araştırmacısı ödülüne değer bulunan “3 Boyutlu Biyoyazıcıda Lületaşı, Yumurta Kabuğu, 
Jelatin Biyokompoziti ve Kök Hücreler ile Yapay Kemik Dokusu Üretimi” adlı projeyi, Bilim İnsanı Yetiştirme Programı öğ-
rencilerinden Tan Elçin hazırladı. Tıpta ağır kemik hasarlarını iyileştirmede yapay organ kullanımı konusunda çığır açabile-
cek proje, önümüzdeki tarihlerde uluslararası yarışmalarda da ülkemizi temsil edecek.

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları olarak Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile Anadolu’da bağımsızlık ateşinin yan-
dığı 19 Mayıs 1919’un 100. Yılını büyük bir coşku ile kutladık. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende 
öğrenciler, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi, Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı 
okudular. Gençlik Marşı ile devam eden programda trampet takı-
mı ve bayrak grubunun gösterisi beğeniyle izlendi. Modern dans 
grubunun bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu canlandırdığı 
dans gösterisini, halk oyunları ekiplerinin yedi bölgeden sunduğu 
halk dansları, zeybek gösterisi ve vals izledi. Çok sesli Koro, 19 Mayıs 
Marşı'nı seslendirdi. Sahada bulunan tüm grupların Atatürk bayrağını 
açması ve ardında beliren Bandırma Vapuru izleyenlerden büyük alkış 
aldı. 19 Mayıs’ın 100. yılına coşku ve kıvançla tanıklık ettiğimiz tören, 
Vatan Marşı, İzmir Marşı ve Kolej Marşı ile son buldu.
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Vatan Marşı, İzmir Marşı ve Kolej Marşı ile son buldu.

Enerji Tasarrufuna 
Tiyatro İle 
Dikkat Çektiler 
TED Ankara Koleji Vakfı Özel İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 
öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları  “Enerji Tasarrufu” 
ile ilgili tiyatro gösterisini 17 Ocak 2019 tarihinde amfi 
tiyatroda, gün boyunca akranlarına sergileyerek enerji 
verimliliği ve tasarrufuna dikkat çektiler.

TalenTED Sanat Günleri

31 Bin Öğrenci İklim İçin Okul Grevinde
İklim değişikliğine karşı mücadele için Türk Eğitim Derneği’ne 
bağlı 38 okulun 31 bin öğrencisi eş zamanlı olarak 29 Mart 
Cuma günü Okul Grevi’ndeydi. 16 yaşındaki İsveçli Greta 
Thunberg’in başlattığı okul boykotlarını destekleyen öğren-
ciler, herkesi iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarını yerine 
getirmeye davet etti.
Tüm dünyada Z Kuşağının başını çektiği küresel bir harekete 
dönüşen “İklim İçin Okul”, “Gelecek İçin Cuma Günleri” adı al-
tında gerçekleştirilen Okul Grevleri, gezegeni yokoluş sürecine 
sürükleyen politikalara dur demeyi amaçlıyor.
TED Ankara Koleji’nin 6 bin öğrencisi, 29 Mart Cuma günü 2. 
ders saatinde okulun stadyumunda kendi elleriyle hazırla-
dıkları dövizlerle iklim değişiklikliğinin geldiği noktaya dikkat 
çekerek, dünyamız sadece 1,5°C derece daha ısınırsa insanlığın 
geri dönüşü mümkün olmayan bir yıkımla yüz yüze kalacağını 
haykırdılar, Lise, Ortaokul ve İlkokul Öğrenci Meclisi Başkanları 
okudukları grev bildirisiyle bu konudaki sorumluluklarını yerine 
getirmek için herkese çağrıda bulundular.
Grev, sosyal medyada #tedokullariiklimicingrevde #iklimicino-
kul #FridaysForFuture #climatestrike #SchoolStrike4Climate  
hashtag'leri ile paylaşıldı.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Anaokulu’nda 11-15 
Mart tarihlerinde sanat rüzgarları esti. Bu yıl ikin-
cisi gerçekleştirilen 2. TalenTED Sanat Günleri’nde 
öğrencilerin sanata olan ilgilerini artırmak ve sa-
natın dalları hakkında daha fazla bilgilenmelerini 
sağlamak amacıyla hazırlanmış atölye çalışmaları 
yapıldı. Hafta boyunca sırasıyla Ritim ve Dans, Re-
sim, Tiyatro, Heykel ve Müzik temalı atölyelerde 
öğrencilerin hayal gücü ve merak duygusunu 
destekleyen çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
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SPOR KULÜBÜSPOR KULÜBÜ

Muammer Şahin Ortaokulu´nu 
Ziyaret Ettik

Antrenörümüz Emrah Benli 
FIBA Avrupa Antrenör 
Serti� ka Programında 
Ülkemizi Temsil Edecek

Yıllardır maçlarımıza gelerek desteklerini esirgemeyen Muammer Şahin Ortaokulu’nu ziyaret ettik. Ziyarete Türk Eği-
tim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Başkanımız Kerem Mağdenli, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Naz Balkan 
Dicle, Ayşe Karaoğuz, Kanat Ayas, Kulüp Müdürü Sinan Çağrı ve A takımımız katıldı.
Takımımızı coşkuyla karşılayan öğrenciler, sporcularımızla hem sohbet etti hem de maç yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonunca 2007 yılından bu yana 
gelişme potansiyeline sahip olduğu öngörülen antrenör-
lerin dahil olduğu FIBA Avrupa Antrenör Sertifika (FECC) 
programına ülkemizden Emrah Benli ve Cansu Zaim katıl-
maya hak kazandı.
FIBA tarafından bu sene 7. dönemi düzenlenecek FIBA Av-
rupa Antrenör Sertifika (FECC) programı, 2019 yaz döne-
minde başlayacak ve 2021 yılında tamamlanacak.
A ve BGL takımlarımız baş antrenörlüğünü sürdüren Em-
rah Benli, sırasıyla FIBA U16 Avrupa Şampiyonası (2019), 
FIBA U18 Avrupa Şampiyonası (2020) ve FIBA U20 Avrupa 
Şampiyonası (2021) boyunca organize edilecek antrenör 
eğitimlerine katılacak.96
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 Şırnak´lı Misa� r 
Çocuklarımızı Keyi� e Ağırladık

Euroleague’de Bizden Bir Temsilci

Kulübümüzün misafiri olarak Ankara’ya gelen 2007 doğumlu Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımını keyi� e 
ağırladık. İlk kez Ankara’ya gelen misafir çocuklarımız Anıtkabir’i ziyaret etti ve TED Ankara Koleji İncek Kampüsü’nde 
aynı yaş grubu Kulübümüz takımıyla maç yaptı.

Kulübümüz sportif operasyonlar sorumlusu Didem 
Alp, Euroleague tarafından delege seçilerek görev 
aldı.

@tedkolejliler  @TEDAnkaraKolejlilerSK 220 30 35
www.kolejliler.com @tedkolejlilersk
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Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Arda Tümay, 
uluslararası insan kaynakları firması Odgers Berndston’ın düzenle-
diği, 13 farklı ülkede gerçekleşen "BirGünCEO" adlı sosyal sorum-
luluk projesinde uzun bir eleme aşamasından sonra finalist olan 
20 öğrenci arasına girerek, Cisco CEO’su Didem Duru ile bir gün 
geçirme ve onun deneyimlerinden faydalanma şansı elde etti.

ÖĞRENCİMİZ ARDA 
TÜMAY "BİR GÜN CEO"
PROGRAMINDA 
FİNALİST OLDU!

TEDÜ

20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türk Psiko-
loglar Derneği ve TED Üniversitesi Psikolo-
ji Bölümü iş birliğinde, “Bilimlerin Kesişme 
Noktasında Psikoloji” ana temasıyla Üni-
versitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

1000 kişinin katılımcı olduğu 20. Ulusal 
Psikoloji Kongresi’nde, Türkiye’den ve yurt 
dışından alanlarında önde gelen bilim in-
sanları davetli konuşmacı olarak yer aldı. 
Kongre’de konferanslar, paneller ve çalış-
ma gruplarının yanı sıra, 12 farklı oturum-
da 196 poster bildiri ve 55 farklı oturumda 
267 sözel bildiri sunuldu.

20. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
TED ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümümüz tarafından Öğretmenler 
Günü etkinliği kapsamında, Türkiye’nin ilk ve tek matematik müzesi olan 
"TALES Matematik Müzesi" Üniversitemizde ağırlandı. Etkileşimli müze et-
kinlikleri, 13 farklı devlet okulundan 22 öğretmen ve 395 öğrencinin katılımı 
ile gerçekleşti.

Etkinliğe katılan öğrenciler, pek çok matematik kavramı, algoritma ve teo-
remi ile görsel materyaller eşliğinde tanışma fırsatı bulurken, aynı zamanda 
düşünme alışkanlıkları konusunda yeni bir bakış açısı elde etme yolunda 
önemli bir adım attılar.

TALES MATEMATİK MÜZESİ TEDÜ'DE!



99

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Arda Tümay, 
uluslararası insan kaynakları firması Odgers Berndston’ın düzenle-
diği, 13 farklı ülkede gerçekleşen "BirGünCEO" adlı sosyal sorum-
luluk projesinde uzun bir eleme aşamasından sonra finalist olan 
20 öğrenci arasına girerek, Cisco CEO’su Didem Duru ile bir gün 
geçirme ve onun deneyimlerinden faydalanma şansı elde etti.

ÖĞRENCİMİZ ARDA 
TÜMAY "BİR GÜN CEO"
PROGRAMINDA 
FİNALİST OLDU!

TEDÜ

20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Türk Psiko-
loglar Derneği ve TED Üniversitesi Psikolo-
ji Bölümü iş birliğinde, “Bilimlerin Kesişme 
Noktasında Psikoloji” ana temasıyla Üni-
versitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

1000 kişinin katılımcı olduğu 20. Ulusal 
Psikoloji Kongresi’nde, Türkiye’den ve yurt 
dışından alanlarında önde gelen bilim in-
sanları davetli konuşmacı olarak yer aldı. 
Kongre’de konferanslar, paneller ve çalış-
ma gruplarının yanı sıra, 12 farklı oturum-
da 196 poster bildiri ve 55 farklı oturumda 
267 sözel bildiri sunuldu.

20. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ 
TED ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümümüz tarafından Öğretmenler 
Günü etkinliği kapsamında, Türkiye’nin ilk ve tek matematik müzesi olan 
"TALES Matematik Müzesi" Üniversitemizde ağırlandı. Etkileşimli müze et-
kinlikleri, 13 farklı devlet okulundan 22 öğretmen ve 395 öğrencinin katılımı 
ile gerçekleşti.

Etkinliğe katılan öğrenciler, pek çok matematik kavramı, algoritma ve teo-
remi ile görsel materyaller eşliğinde tanışma fırsatı bulurken, aynı zamanda 
düşünme alışkanlıkları konusunda yeni bir bakış açısı elde etme yolunda 
önemli bir adım attılar.

TALES MATEMATİK MÜZESİ TEDÜ'DE!

EĞİTİM FAKÜLTEMİZİN 
3 LİSANS PROGRAMI 
AKREDİTE EDİLDİ!
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Kadın Tenis Takımımız Üniversitelerarası 2. Lig Turnuvası’nda şampiyonluğunu 
ilan etti. Takımımız gelecek dönem Üniversitemizi 1. Lig’de temsil edecek. Er-
kek Tenis Takımımız ise Antalya'da düzenlenen Üniversiteler Arası 1. Lig Tenis 
Turnuvası’nda Şampiyon oldu ve Süper Lig’e çıktı. 
Bilek Güreşi Takımımızdan Şeyma Tuğçe Alptekin "Sol Kol Müsabakası"nda 
Türkiye İkincisi; Ece Coşkuner ise "Sol Kol Müsabakası"nda Türkiye İkincisi oldu. 
Erkek Voleybol Takımımız bu yıl 16.’sı düzenlenen ve Ankara’daki üniversiteleri 
kapsayan Bilkent Angora Kupası Şampiyonası’ndan şampiyonluk kupasıyla 
döndü. Takımımız bu yıl katılmış olduğu üç turnuvanın ikisinden kupalarını 
alarak sezonu kapattı.
Öğrencilerimiz kupa ve madalyalarını Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Belgin Ayvaşık 
ve Rektör Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Kemal Levend Parnas’a takdim etti. 

Kariyer Merkezimiz tarafından düzenlenen “Kariyer Fuarı”nın üçüncüsü, farklı sek-
törlerden 46 firmanın katılımıyla Kampüsümüzde bulunan Prof. Dr. Rüştü Yüce 
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Öğrencilerin ve yeni mezunların yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Fuarı’nda katılımcılar, 
farklı sektörlerin önde gelen firmalarıyla iletişim kurarak staj ve iş fırsatı yakalama 
şansı buldu. Aynı zamanda gün boyu, öğrencilerin merak ettiği konular hakkında 
kısa eğitimler ve firma sunumları gerçekleştirildi.

SPORCULARIMIZDAN 
GÜZEL HABERLER VAR! 

TEDÜ KARİYER FUARI’NIN 
3.’SÜ DÜZENLENDİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz Hayri Durmaz, 
Arda Tümay, Batuhan Çiçek ve Mehmet Can Ertüzün; Bilkent Cy-
berpark, TÜSİAD ve Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen 
ve ana teması “Bilgi Toplumuna Dönüşüm” olan Mobil Uygula-
ma Geliştirme Yarışması’nda 3. oldu.

TEDÜ Eğitim Fakültesi’nin Rehberlik ve Psikolojik Danış-
manlık, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği 
lisans programları, "Eğitim Fakülteleri Programlarını De-
ğerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD)" tarafın-
dan akredite edildi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ 
MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME 
YARIŞMASI’NDA 3. OLDU
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TEDFED

TED ZONGULDAK KOLEJİ 
60. YIL KURULUŞ YILDÖNEMİ

TEDFED Yönetim Kurulu üyeleri, 20.10.2018 tarihinde TED Zonguldak Koleji 60. Yıl Kuruluş yıldönümü etkinliğine ka-
tıldılar. 

TED Ankara Koleji Mezun-
ları Derneğinin düzenle-
diği ‘’Dönem Elçileri’’ top-
lantısına TEDFED Yönetim 
Kurulu Başkan’ı Sn. Kemal 
Basri Yüce ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri katılarak kuru-
luş amacı, vizyon, misyon 
ve faaliyetler ile ilgili bilgi 
paylaştılar. 

28.02.2019 tarihinde TED Polatlı Koleji Mezunları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “VI. Ge-
leneksel Çiğ Köfte Partisi” TEDFED Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Basri YÜCE katılım sağladı. Çiğ Köfte Partisi, yatılı 
öğrencilerin, partiye katılan TED Mezunu ağabeyleriyle üniversite hakkındaki sorularına cevap bulduğu bir sohbetle 
son buldu. 
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KOLEJLİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

Kolejli İş İnsanları Derneği tarafından Kolej-IN'de düzenle-
nen toplantının konukları, Avrupa İmar ve Kalkınma Banka-
sı (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak (96), EBRD Ülke 
Program Yöneticisi Serpil Çetinçift ve EBRD Uluslararası 

Danışmanlık Program Sorumlusu Banu Karsıalan oldu. 

Toplantıda EBRD Türkiye Bankacılık Hizmetleri ve KOBİ Da-
nışmanlık Programları konuşuldu.

EBRD Türkiye Bankacılık Hizmetleri ve 
KOBİ Danışmanlık Programları

Türk Eximbank Kredi, Sigorta ve 
Garanti Programları

10. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Kolejli 
İş İnsanları Derneği, ekonominin önemli 
isimlerini üyeleriyle bir araya getiriyor. 
Hem ekonomik değerlendirme yapılan 
hem de üyelerinin merak ettiği soruların 
cevabını bulmasına olanak sağlayan top-
lantılar, büyük ilgi görüyor.

Bu kapsamda Kolej-IN’de düzenlenen ye-
mekli toplantının konuğu Türk Eximbank 
Ankara Bölge Müdürü Funda Baydar(86) 
oldu. Konuşması zarfında Türk Eximbank 
Kredi, Sigorta ve Garanti Programları hak-
kında bilgi veren Baydar, dünyada 110 
ihracat kurumu olduğunu ve Türk Exim-
bank’ın da bir ihracat kredi kurumu oldu-
ğunu anlattı.
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ihracat kurumu olduğunu ve Türk Exim-
bank’ın da bir ihracat kredi kurumu oldu-
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Kolejli İş İnsanları Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’ne özel düzenlenen panelde, kariyerinde öncü Kolejli 
kadınlar, iş dünyasında “kadın olmayı” anlattı.

Bu sene 20’nci yaşını kutlayan Bilkent Center'da gerçekleş-
tirilen etkinliğe, Tepe Emlak Yatırım Genel Müdürü Hayal 

Olcay'80 moderatörlüğünde, Gümrük Eski Bakanı ve Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz (74), Pfizer 
Avrupa Bölge Lideri Berfu Yazıyurt'89, Tunç Endüstriyel 
Sistemler Genel Müdürü Canan Karalar Yüksel'90, Yazar ve 
Orthero Genel Müdürü Yonca Eldener'90 konuşmacı olarak 
katıldı.

Kariyerinde Öncü Kolejli Kadınlar  

Ünlü Ekonomist ve Yorumcu 
Uğur Gürses, KİD’in Konuğu Oldu

Kolejli İş İnsanları Derneği, 10. yıl etkinlikleri kap-
samında üyelerinden Murat Dedeman’ın sahibi 
olduğu İstanbul Dedeman Otel’de Sn. Uğur Gür-
ses’i konuşmacı olarak ağırladı. Dernek Başkanı M. 
Hakan Çınar ve KİD İstanbul Komisyonu Başkanı 
Reha Kurtuluş’un açılış konuşmalarının ardından 
üyeler ve misafirlerimiz Sn. Gürses’ten ekonomik 
görünüm, yurt içi ve yurt dışı finans piyasaları ve 
beklentiler hakkında gelişmeleri dinledi. Türkiye 
ekonomisinin son 20 yılda geçirdiği evreleri ve 
eşikleri küresel ekonomideki arka plan üzerinde 
ele alan Uğur Gürses, 2018’de başlayan durgun-
luk ve yüksek en� asyon ile reel sektör krizinin te-
mel nedenleri üzerinde durdu. Krizden çıkış için 
temel kilometre taşlarına da vurgu yapan Gürses, 
katılımcı üyelerin de sorularını yanıtladı.
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1962 mezunlarımızdan Fatma 
Esin Akaltun Mülayim'i kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Fatma Esin Akaltun Mülayim'62

1975 mezunlarımızdan Celalettin Levent 
Maro'yu kaybettik. Kendisine Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

1946 mezunlarımızdan Suna Ergun'u 
kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

1977 mezunlarımızdan Nazlı 
Köselioğlu Altıok'u kaybettik. 
Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Celalettin Levent Maro '75 Suna Ergun'46

Nazlı Köselioğlu Altıok'77

1968 mezunlarımızdan Nazire Dedeman 
Çağatay'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan 

rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

Nazire Dedeman Çağatay'68

Tarih Öğretmeni Hilal Nermin 
Gül'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.

Hilal Nermin Gül
1950 mezunlarımızdan Kadri Bacacı'yı   
kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, 

sevenlerine başsağlığı dileriz.

Kadri Bacacı'50
1967 mezunlarımızdan

Ömer Aziz Göksel'i kaybettik.
Kendisine Allah'tan rahmet,
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ömer Aziz Göksel'67

1948 mezunlarımızdan Osman 
Selahattin Keyman'ı kaybettik. 

Kendisine Allah'tan rahmet, 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Osman Selahattin Keyman'48

KAYBETTİKLERİMİZ

Ahmet Tuğrul Orhun'76

1977 mezunlarımızdan Ahmet 
Mithat Ulaşan'ı kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Sere 
Tamkan'ı  kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1969 mezunlarımızdan Mustafa 
Özsüt'ü kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1964 mezunlarımızdan Erkal Serim'i 
kaybettik. Kendisine Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

1945 mezunlarımızdan Ayhan 
Köprülü'yü kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

1973 mezunlarımızdan Asaf Rıfat 
Aksoy'u kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Füsun 
Çetintaş'ı  kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1976 mezunlarımızdan Ahmet 
Tuğrul Orhun'u kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Ahmet Mithat Ulaşan'77Sere Tamkan'60

Asaf Rıfat Aksoy'73

Mustafa Özsüt'69

Erkal Serim'64 Ayhan Köprülü'45

Füsun Çetintaş'60
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Ahmet Tuğrul Orhun'76

1977 mezunlarımızdan Ahmet 
Mithat Ulaşan'ı kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Sere 
Tamkan'ı  kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1969 mezunlarımızdan Mustafa 
Özsüt'ü kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1964 mezunlarımızdan Erkal Serim'i 
kaybettik. Kendisine Allah'tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı 

dileriz.

1945 mezunlarımızdan Ayhan 
Köprülü'yü kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

1973 mezunlarımızdan Asaf Rıfat 
Aksoy'u kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1960 mezunlarımızdan Füsun 
Çetintaş'ı  kaybettik. Kendisine 
Allah'tan rahmet, sevenlerine 

başsağlığı dileriz.

1976 mezunlarımızdan Ahmet 
Tuğrul Orhun'u kaybettik. Kendisine 

Allah'tan rahmet, sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Ahmet Mithat Ulaşan'77Sere Tamkan'60

Asaf Rıfat Aksoy'73

Mustafa Özsüt'69

Erkal Serim'64 Ayhan Köprülü'45

Füsun Çetintaş'60

KOLEJLİLER    HAZİRAN 2019





107

7 Renk Sigorta Aracılık
Birlik Mahallesi 436. Cadde 14/3 Çankaya/Ankara
T. 0312 490 13-15-16 F. 0312 490 99 22
www.7renksigorta.com

%5

Aliye Wedding
Çeşmeli 81 Çankaya/Ankara 
T. 0312 437 20 70 F. 0312 486 02 13
www.aliye.com.tr  / gop@aliye.com.tr

%20

An Kurye
Sağlık Sokak No:31 Sıhhıye/Ankara
T. 0312 230 09 26 - 0850 495 00 26 F. 0312 230 09 38
www.ankurye.com

%10

Armador Danışmanlık Makina Ltd. Şti.
Esat Caddesi No:35/5 Çankaya/Ankara
T. 0312 424 04 09 F. 0312 424 04 10
www.armador.com.tr

Elmas Uçlarda %3
Ekipmanlarda %5

Ay Fidam Dağ Evi
Davutlar Sok. No:8 Karacaören Köyü Kızılcahamam/Ankara
T. 0312 736 52 11 - 0312 232 48 20 F. 0312 232 48 19 
www.ay-� .com.tr

%10

Aura Dental Ağız ve Diş Sağlığı
Ufuk Üniversite Caddesi Arma Kule No:11-B/38 Kat 11-12
Çukurambar Çankaya/Ankara
T. 0312 503 33 00 F. 0312 503 33 05
www.auradenta.com.tr - 

%20

%30
Denge Tıp Laboratuvarları ve 
Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Alaçam Sok. No: 1/5-28 Çankaya/Ankara
T. 0312 468 70 45 F. 0312 466 91 82
www.dengetip.com

%20
Dantelle
Tunalı Hilmi Caddesi No:100/6  Gop/Ankara
T. 0312 466 79 14 
www.dantelle.com.tr

İndirimsiz Ürünlerde

%10
Chef Akademi
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2866. Sok. 29/C
Çayyolu Çankaya/Ankara 
T. 0312 240 54 53 - www.chefakademi.com

%20
Beysudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği
Mutlukent Mah. Angora Blv. 2015 Cd. 4/1 Çankaya/Ankara
T. 0312 235 77 01 - 235 6712 F. 0312 236 23 01
www.beysudent.com.tr

%50
Best Otel
Atatürk Bulvarı No:195 Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 467 08 80 - 468 11 22 - 444 BEST  F. 0312 467 08 85
www.besthotel.com.tr

%3
Sadece Podium AVM

Hareket Turizm - tatilbudur.com
Podium AVM Mehmet Akif Ersoy Mah. Bağdat Cad.
No: 60/B 1.Bodrum Kat No: B04 Yenimahalle/Ankara
T. 0312 220 02 72 - adem@harekettur.com
www.tatilbudur.com - www.tatil.com

%30
Denge Zayı� ama Teknikleri
Cinnah Caddesi No: 38/5 Çankaya/Ankara
T. 0312 466 28 66  F. 0312 466 91 82
www.dengetipzayi� ama.com

%15
Dr. Nur İskender ve Dr. Duygu Aytaç
Çankaya Caddesi No:10/3 Çankaya/Ankara
T. 0312 440 79 80 F. 0312 440 79 80
www.cankayadent.com

%30
Elab Laboratuvar
Cinnah Cad. Göreme Sok. No:1/12 Ankara
T. 0312 990 15 55 - 0531 306 58 56 F. 0312 468 25 50
www.elab.com.tr

%10
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi
Müze Kafe ve Müze Mağaza
Kale Mahallesi Gözcü Sokak No:10 Altındağ/Ankara
T. 0312 311 04 01 F. 0312 311 04 03
www.erimtanmuseum.org - info@erimtanmuseum.org

First Apart Otel
Yüksel Caddesi İnkılap Sokak No:29 Kızılay/Ankara
T. 0312 425 75 75 F. 0312 419 27 14
www.� rstapart.com.tr - info@� rstapart.com.tr

%15

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

Yurt İçi-Yurt Dışı Bilet alımlarında 
Servis Ücretlerinde %50

Vize İşlem Ücretinde  %20
Yurt İçi Şehir Otelleri ve Yurt Dışı 

Otellerde %5
Tatil otellerinde %5 

İndirim

Antique Roman
Oba Mahallesi Atatürk Caddesi No:31 Alanya/Antalya
T. 0242 514 05 06 F. 0242 514 05 19
www.antiqueromanpalace.com

%10 %20
Dünyagöz Hastanesi
Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:28 Çankaya/Ankara
T. 444 4 469
www.dunyagoz.com

İNDİRİMLİ KURULUŞLAR

Deruni - Kayalar Teknik İnş. Tic. A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı No: 40/A Çankaya /Ankara
T. 0312 447 47 52 F. 0312 446 05 46
www.deruni.com.tr

%7
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%20
Dr. Yusuf Hakan Turan
Jineklinik Kadın Sağlığı Merkezi
İran Caddesi No:33/2 Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 468 84 95  F. 0312 468 12 19

%10
Ka-Ergun Halı
İncesu Caddesi 54/A  Seyranbağları Mah.
Çankaya/Ankara
T. 0312 425 52 98
www.ergunhali.com 

Özel
İndirimler

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

Medlab Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Caddesi No: 13/10 Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 467 19 54 F. 0312 467 19 25
www.medlab.com.tr

%30

%15
Lokal 71
Üniversiteler Mahallesi. 1597. Cadde. No:12/32
Çankaya/Ankara T. 0312 266 40 71
 www.lokal71.com

%10
%7

Sezon Dışı

Sezonda

Mardius Tarihi Konak
Teker Mahallesi 94. Şirin Sokak No:16 Artuklu/Mardin
T. 0533 034 03 80 - 0482 212 46 46 F. 0482 212 46 46 
www.mardiushotel.com 
rezervasyon@mardiushotel.com

%15
Kulübe Otel
Kalamar Koyu Funda Sokak No:13 Kalkan/Antalya
T. 0242 844 38 23
www.kulubehotel.com

SUITE Tek kişi : 220 TL 
SUITE ÇİFT KİŞİ: 260 TL 

 STANDART TEK KİŞİ: 180 TL 
STANDART ÇİFT KİŞİ: 220 TL 

AÇIK BÜFE KAHVALTI VE KDV DAHİL           
Koza Suite Hotel
Koza Sokak No:52
Gaziosmanpaşa/Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
www.kozahotel.com.tr - info@kozahotel.com.tr

%10
HG Yaşam Tasarım Atölyesi
Mustafa Kemal Mahallesi 2134. Sokak No: 5/10
Söğütözü Çankaya/Ankara
T. 0544 774 75 77

Tek kişilik standart oda BB: 179 TL                                                                                    
İki kişilik standart oda BB 204 TL 

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

%30
INTEGRA Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Kennedy Cad. No:101/11 
Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 466 59 61 F. 0312 466 59 64
www.integra.com.tr - selimocal@integra.com.tr

%20
İlkyaz Çiçekçilik
Turan Güneş Bulvarı R.Tagore (4) Caddesi No: 19/A
Yıldızevler  Çankaya/Ankara
T. 0312 426 03 06 F. 0312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr

%10
James Cook
Tunus Caddesi No:19/A
Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 419 96 88 F. 0312 419 87 24
info@jamescook.com.tr 

Diş Hekimi Dr. Şebnem Şimşek Çene Cerrahisi Uzmanı
O�  cium İş Merkezi K.Sultan Süleyman Bulvarı
5314. Cadde No:4A/51 Alacaatlı Çankaya/Ankara
T. 0312 502 68 86
www.sebnemsimsek.com

%10

Gurudan Turizm Seyahat Acentası
Tunus Caddesi No:57/3 Çankaya/Ankara
T. 0312 232 20 30 F. 0312 232 20 40
www.gurudan.com.tr

TED Ankara Koleji 
Mezunlarına Özel

Fiyatlar

Gürgan Clinic Tüp Bebek Merkezi - Kadın Sağlığı
Mustafa Kemal Mahallesi 2124. Sokak No:4 Çankaya/Ankara
T. 0312 442 74 04 F. 0850 201 43 25
www.gurganclinic.com 

%20

%10
Luppa
Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi No:6/1 N-10
Çankaya/Ankara
T. 0312 241 42 22 F. 0312 241 96 66
www.luppa.com.tr

Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd.Şti
Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi
Türk-Alman Üniversitesi No:86/1 Beykoz/İstanbul
T. 0212 279 96 07 - 0212 279 44 14
www.frobel.com.tr 

%15
Hotel Yeni
Sanayi Caddesi No:5/B Ulus/Ankara
T. 0312 324 61 11  F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com 

Standart Tek Kişilik Oda 81 TL
Standart Çift Kişilik Oda 125 TL

Standart Üç Kişilik Oda 170 TL
(Açık Büfe Kahvaltı ve KDV Dahildir.)

Fora Apart Otel - Datça
Ali Osman Çetiner Caddesi No:9 Datça/Muğla
T. 0252 712 48 00 F. 0252 712 05 40
www.otelfora.com

%5

Fixplan Cep Telefonu Teknik Servis
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlu Pınar Bulvarı
Mahall Ankara  C2/92 Çankaya/Ankara
T. 400 0 444
www.� xplan.com.tr - info@� xplan.com.tr

%15
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%10
Ofmat Teknoloji ve Bilgisayar
Meşrutiyet Caddesi Hatay Sokak No:23/A-B Kızılay/Ankara
T. 0312 418 84 00 F. 0312 418 17 11
www.ofmat.com.tr

%15
Op. Dr. Sibel Orcan
Buğday Sokak No:5/3 Kavaklıdere-Çankaya
Kuğulu Park Karşısı LCW Üstü 3. Kat
T. 0530 868 06 84
www.drsibelorcan.com / drsibel1982@gmail.com

%15
Pia Stop
Çankaya Caddesi 2/C(Atakule karşısı, Acıktım yanı)
Çankaya-Ankara 
T. 0312 440 09 25 -0532 355 94 55
www.piastop.com - ozlemgulse@gmail.com

%10
Pilatesport
Bağdat Cad. 401/1 D.23 Suadliye Kadıköy/İstanbul
T. 0216 474 67 43 F. 0216 474 67 43
www.pilatesport.com

Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentası
Şehit Adem Yavuz Sokak No:9/8 Çankaya/Ankara 
T. 0312 466 00 10 F. 0312 466 11 60
www.pumpkintur.com - info@pumpkintur.com

Özel
İndirimler

%10
Sos Pet Shop
İncek Bulvarı Taşpınar Mahallesi 2880. Caddesi
No:55/F Gölbaşı/Ankara
T. 0312 499 35 22
sospetshop@hotmail.com

%5-10
Pre�  Prefabrik Yapı End. 
Bilişim ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Yolu 30. Km Kazan/Ankara
T. 0312 815 49 79 F. 0312 815 49 78
www.pre� .com.tr

%25
Özel Ankara Endomer Pediatrik Endokronoloji
4. Cadde Rabimdranath Tagore Caddesi No:15/B 
Yıldız Çankaya/Ankara T. 0312 441 66 00 F. 0312 441 65 00
www.ankaraendomer.com

%15
Özel Çankaya Hastanesi
Bülten Sokak No:44 Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 426 14 50 F. 0312 467 97 06
www.cankayahastanesi.com.tr

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

%15
Özel Med Diş
Arjantin Caddesi Borazan Sokak No:8 GOP/Ankara
T. 0312 427 27 24 F. 0312 467 89 87
www.med-dis.net

Medya Sanat Galerisi
Eski Üsküp Caddesi No:35
Çankaya/Ankara
T. 0312 428 39 55  F. 0312 428 36 56
www.medyasanatgalerisi.com

%10-15

Mehmet Coşkun Mobilya
Karacakaya Caddesi No:90 Siteler/Ankara
T. 0312 350 79 54-56 F. 0312 348 64 40
www.mehmetcoskunmobilya.com.tr

%15

Melike Şentürk Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı
Mebusevler Mah. Turgut Reis Cad. 10/2 Tandoğan/Ankara
T. 0312 212 64 62
www.drmelikesenturk.com

%20

Mete Sözen İç Mimarlık
Hilal Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No:92/B
Çankaya/Ankara
T. 0312 438 39 00 
mete@metesozen.com.tr

%10

MTY Dizayn Akrilik Tezgah
Önder Mahallesi Ereğli Caddesi No:107/A
Siteler/Ankara  T. 0312 369 02 15 F. 0312 369 79 35
www.mtydizayn.com

%45
Tan Oto Fiat Yetkili Servisi
İstanbul Yolu 3. Km Çiftlik Kavşağı No:5 Yeni Mahalle/Ankara
T. 0312 397 38 38 F. 0312 397 38 48
www.tanoto.com.tr 

Yedek Parça: %10
 İşçilik: %15

Türk İngiliz Kültür Derneği
Bestekar Sokak No:32 Kavaklıdere Çankaya/Ankara
T. 0312 419 18 44 F. 0312 418 54 04
www.tba.org.tr - tba@tba.org.tr

%15

SushiCo
Via� at İş Merkezi Yaşam Sokağı(Nergis Sokak)
2-7/9 (Armada AVM Yanı) Söğütözü / Ankara
T. 0312 426 25 26 - www.sushico.com.tr

%10

%20
Özel Dent Hospital Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Kavaklıdere Mah. Esat Cad. No:10 Çankaya/Ankara
T. 444 5 142
www.denthospital.com.tr
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%20
Dr. Yusuf Hakan Turan
Jineklinik Kadın Sağlığı Merkezi
İran Caddesi No:33/2 Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 468 84 95  F. 0312 468 12 19

%10
Ka-Ergun Halı
İncesu Caddesi 54/A  Seyranbağları Mah.
Çankaya/Ankara
T. 0312 425 52 98
www.ergunhali.com 

Özel
İndirimler

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

Medlab Tanı ve Check-Up Merkezi
İran Caddesi No: 13/10 Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 467 19 54 F. 0312 467 19 25
www.medlab.com.tr

%30

%15
Lokal 71
Üniversiteler Mahallesi. 1597. Cadde. No:12/32
Çankaya/Ankara T. 0312 266 40 71
 www.lokal71.com

%10
%7

Sezon Dışı

Sezonda

Mardius Tarihi Konak
Teker Mahallesi 94. Şirin Sokak No:16 Artuklu/Mardin
T. 0533 034 03 80 - 0482 212 46 46 F. 0482 212 46 46 
www.mardiushotel.com 
rezervasyon@mardiushotel.com

%15
Kulübe Otel
Kalamar Koyu Funda Sokak No:13 Kalkan/Antalya
T. 0242 844 38 23
www.kulubehotel.com

SUITE Tek kişi : 220 TL 
SUITE ÇİFT KİŞİ: 260 TL 

 STANDART TEK KİŞİ: 180 TL 
STANDART ÇİFT KİŞİ: 220 TL 

AÇIK BÜFE KAHVALTI VE KDV DAHİL           
Koza Suite Hotel
Koza Sokak No:52
Gaziosmanpaşa/Ankara
T. 0312 446 60 67  F. 0312 446 60 89
www.kozahotel.com.tr - info@kozahotel.com.tr

%10
HG Yaşam Tasarım Atölyesi
Mustafa Kemal Mahallesi 2134. Sokak No: 5/10
Söğütözü Çankaya/Ankara
T. 0544 774 75 77

Tek kişilik standart oda BB: 179 TL                                                                                    
İki kişilik standart oda BB 204 TL 

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

%30
INTEGRA Tıbbi Görüntüleme Merkezi
Kennedy Cad. No:101/11 
Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 466 59 61 F. 0312 466 59 64
www.integra.com.tr - selimocal@integra.com.tr

%20
İlkyaz Çiçekçilik
Turan Güneş Bulvarı R.Tagore (4) Caddesi No: 19/A
Yıldızevler  Çankaya/Ankara
T. 0312 426 03 06 F. 0312 466 99 54
www.ilkyaz.com.tr

%10
James Cook
Tunus Caddesi No:19/A
Kavaklıdere/Ankara
T. 0312 419 96 88 F. 0312 419 87 24
info@jamescook.com.tr 

Diş Hekimi Dr. Şebnem Şimşek Çene Cerrahisi Uzmanı
O�  cium İş Merkezi K.Sultan Süleyman Bulvarı
5314. Cadde No:4A/51 Alacaatlı Çankaya/Ankara
T. 0312 502 68 86
www.sebnemsimsek.com

%10

Gurudan Turizm Seyahat Acentası
Tunus Caddesi No:57/3 Çankaya/Ankara
T. 0312 232 20 30 F. 0312 232 20 40
www.gurudan.com.tr

TED Ankara Koleji 
Mezunlarına Özel

Fiyatlar

Gürgan Clinic Tüp Bebek Merkezi - Kadın Sağlığı
Mustafa Kemal Mahallesi 2124. Sokak No:4 Çankaya/Ankara
T. 0312 442 74 04 F. 0850 201 43 25
www.gurganclinic.com 

%20

%10
Luppa
Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi No:6/1 N-10
Çankaya/Ankara
T. 0312 241 42 22 F. 0312 241 96 66
www.luppa.com.tr

Fröbel İstanbul Çocuk Eğitim Hiz. Ltd.Şti
Merkez Mahallesi Şahinkaya Caddesi
Türk-Alman Üniversitesi No:86/1 Beykoz/İstanbul
T. 0212 279 96 07 - 0212 279 44 14
www.frobel.com.tr 

%15
Hotel Yeni
Sanayi Caddesi No:5/B Ulus/Ankara
T. 0312 324 61 11  F. 0312 311 84 39
www.hotelyeni.com 

Standart Tek Kişilik Oda 81 TL
Standart Çift Kişilik Oda 125 TL

Standart Üç Kişilik Oda 170 TL
(Açık Büfe Kahvaltı ve KDV Dahildir.)

Fora Apart Otel - Datça
Ali Osman Çetiner Caddesi No:9 Datça/Muğla
T. 0252 712 48 00 F. 0252 712 05 40
www.otelfora.com

%5

Fixplan Cep Telefonu Teknik Servis
Mustafa Kemal Mahallesi Dumlu Pınar Bulvarı
Mahall Ankara  C2/92 Çankaya/Ankara
T. 400 0 444
www.� xplan.com.tr - info@� xplan.com.tr

%15
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TEŞEKKÜR EDERİZ
YILLIK AİDATLARINI DÜZENLİ ÖDEYEN

TÜM ÜYELERİMİZE

2019 yılına ilişkin aidat ücretinin 150 TL 
olduğunu hatırlatmak isteriz. 

(25 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük 
mezunlarımızın yıllık aidatları 37,5 TL’dir.)   

Aidat Ödemelerinizi;
Kredi Kartı talimatıyla

Banka Havalesiyle
Posta Çekiyle

Online olarak (www.kolej.org)
Dernek Genel Merkezine gelerek yapabilirsiniz.

Adres: Taşpınar Mah. 
2800. Cad. No:5/B 06380

Gölbaşı / Ankara

Bilgi Için: 444 0 958
www.kolej.org 
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TEŞEKKÜR EDERİZ
YILLIK AİDATLARINI DÜZENLİ ÖDEYEN

TÜM ÜYELERİMİZE

2019 yılına ilişkin aidat ücretinin 150 TL 
olduğunu hatırlatmak isteriz. 

(25 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük 
mezunlarımızın yıllık aidatları 37,5 TL’dir.)   

Aidat Ödemelerinizi;
Kredi Kartı talimatıyla

Banka Havalesiyle
Posta Çekiyle

Online olarak (www.kolej.org)
Dernek Genel Merkezine gelerek yapabilirsiniz.

Adres: Taşpınar Mah. 
2800. Cad. No:5/B 06380

Gölbaşı / Ankara

Bilgi Için: 444 0 958
www.kolej.org 
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